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Szczecin, dnia 2 marca 2012 r. 
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Szanowny Pan 
Andrzej Racinowski 
Burmistrz Ińska 

 
                              

 
 

Uprzejmie informuję Pana Burmistrza, że Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Szczecinie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regio-
nalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. 
zm.) przeprowadziła w okresie od 27 października do 30 grudnia 2011 r. kon-
trolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Ińsko za lata 2008-2011. 

 
Protokół kontroli został przez Pana podpisany w dniu 3 stycznia 2012 r. 
 
 Wyniki ostatniej kontroli potwierdzają wyeliminowanie części uchybień i            

nieprawidłowości wykazanych w protokole z poprzedniej kontroli i piśmie 
pokontrolnym WK-0913-854/10/K/2008 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Ponownie jednak stwierdzono na-
stępujące nieprawidłowości: 

− Biblioteka Publiczna w Ińsku włączona do struktur organizacyjnych 
jednostki budżetowej pn. Centrum Oświatowo-Kulturalne w Ińsku 
funkcjonuje w formie właściwej dla jednostki budżetowej zamiast w 
formie samorządowej instytucji kultury, 

− odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazywano na ra-
chunek bankowy funduszu z opóźnieniem. 
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Z ustaleń zawartych w protokole kontroli wynika, że w okresie objętym 
kontrolą wystąpiły następujące nieprawidłowości i uchybienia: 
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych. 
 
1. Biblioteka Szkolno-Publiczna oraz Ośrodek Kultury wraz z Centrum Roz-

woju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku, wchodzące w skład Zespo-
łu Szkół działającego pod nazwą Centrum Oświatowo -Kulturalne w Ińsku, 
funkcjonowały pod względem prawnym i finansowym na zasadach określo-
nych dla jednostki budżetowej zamiast według zasad ustalonych dla instytu-
cji kultury, czym naruszono przepisy art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), za co 
odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 3 protokołu kontroli. 
 

II. W zakresie spraw budżetowych, finansowych i sprawozdawczości. 
 
1. Stwierdzono przypadki dokonywania następujących czynności prawnych, 

mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, bez kontrasy-
gnaty Skarbnika Gminy: 
a) w dniu 15 grudnia 2008 r. w Dobrzanach na czas nieokreślony zawarto 

porozumienie określające zasady wspierania działalności Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania – Dobre Inicjatywy Regionu, w którym zobo-
wiązano się między innymi do corocznej wpłaty na rzecz Stowarzyszenia 
składki w wysokości 3.000,00 zł, 

b) w dniu 14 stycznia 2011 r. zawarto umowę, której przedmiotem było wy-
łapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Iń-
sko wraz z ich przetrzymywaniem. W wyniku podpisania tej umowy w 
2011 r. wydatkowano z budżetu Gminy 1.904,00 zł, 

c) w dniu 28 grudnia 2009 r. zawarto umowę o wartości 75.000,00 zł, której 
przedmiotem było prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w obiek-
tach gminnych w miejscowościach Ińsko, Ciemnik, Linówko, Storkowo i 
Ścienne, 

d) w dniu 8 stycznia 2010 r. zawarto umowę o wartości 8.000,00 zł netto, 
której przedmiotem było wykonanie projektu budowlanego dla zadania 
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej – Aleja Słoneczna i Aleja 
Spacerowa w Ińsku, 

e) w dniu 4 września 2008 r. zawarto umowę o wartości 28.000,00 zł, której 
przedmiotem było wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwe-
stycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo – Wa-
liszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo, 

 



3 
 

czym naruszono przepisy art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), za co 
odpowiedzialność ponoszą pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy i Mia-
sta oraz Burmistrz – str. 4-5, 10, 103, 113 i 118 protokołu kontroli. 
 

2. W 2010 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości przy sporządzaniu 
sprawozdań budżetowych: 
a) w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 

Rb-27S oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów podatko-
wych Rb-PDP sporządzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
za 2010 r. nie ujęto skutków finansowych obniżenia górnych stawek po-
datkowych w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 
32.129,24 zł, wykazując 0,00 zł, 

b) sprawozdania sporządzone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Ińsku: 
− Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki budżetowej sporządzone 
według stanu na koniec IV kwartału 2010 r., 

− Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych ak-
tywów finansowych jednostki budżetowej według stanu na koniec IV 
kwartału 2010 r., 

− Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności 
Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu tery-
torialnego zadań zleconych (w części dotyczącej jednostki bezpośred-
nio realizującej zadania) według stanu na koniec IV kwartału 2010 r., 

wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta w dniu 7 lutego 2011 r., tj. 6 dni po 
wymaganym terminie, 

c) Burmistrz jako kierownik jednostki organizacyjnej Urząd Gminy i Miasta 
w Ińsku nie sporządzał w 2010 r. wymaganych sprawozdań jednostko-
wych, tj.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50 oraz Rb-Z, Rb-N i Rb-ZN, 

czym naruszono odpowiednio § 9 ust.1 (przypadek „a”) i § 4 pkt 3 lit. b 
(„c”) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz § 3 ust. 1 pkt 9 
(„a”) Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej Załącznik Nr 39 do 
wymienionego rozporządzenia, a także § 6 ust. 1 pkt 4 („c”) rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 
43, poz. 247) i treść Załącznika Nr 7 Terminy sporządzania oraz przekazy-
wania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego („b”). 
Za powstanie opisanych nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą 
Podinspektor Referatu Finansowego ds. księgowości podatkowej, a z tytułu 
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nadzoru Skarbnik Gminy („a”), Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, a z 
tytułu nadzoru Burmistrz („b”) oraz Skarbnik Gminy i Burmistrz („c”) – str. 
16-18 protokołu kontroli. 
 

3. W 2010 r. stwierdzono przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań 
przez Urząd Gminy i Miasta: 
a) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej wysokości 

5.840,00 zł należne za miesiąc wrzesień 2010 r. przekazano w dniu 22 
października, tj. 2 dni po obowiązującym terminie, co spowodowało jed-
nocześnie konieczność zapłaty odsetek w wysokości 3,00 zł,  

b) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składki na Fundusz 
Pracy za miesiąc kwiecień 2010 r. w łącznej wysokości 25.103,17 zł od-
prowadzono w dniu 6 maja 2010 r., tj. 1 dzień po obowiązującym termi-
nie, co spowodowało konieczność zapłaty odsetek w łącznej wysokości 
6,00 zł, 

czym naruszono odpowiednio przepisy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, 
poz. 176 z późn. zm.) i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 
1585 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), za co od-
powiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, a z tytułu nadzoru Burmistrz – str. 
22 i 24-25 protokołu kontroli.   
 

4. W 2010 r. w Urzędzie Gminy i Miasta stwierdzono nieprawidłowości w za-
kresie czynności egzekucyjnych podejmowanych wobec podatników zale-
gających z zapłatą podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Stwierdzo-
no, że w 8 na 14 przypadków poddanych kontroli po bezskutecznym upły-
wie terminu płatności określonym w wysłanym upomnieniu nie podjęto dal-
szych działań windykacyjnych, tj. nie wystawiono tytułu wykonawczego, 
czym naruszono § 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 
listopada 2001 r.  w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z 
późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Podinspektor Referatu Finansów 
ds. księgowości podatkowej, a z tytułu nadzoru Skarbnik Gminy – str. 26-
27 protokołu kontroli. 
 

5. W latach 2009-2011 w kontrolowanej jednostce nie przeprowadzano kon-
troli podatkowych, czym naruszono przepisy art. 281 § 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z 
późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, a z tytułu nad-
zoru Burmistrz – str. 60 protokołu kontroli. 
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6. W 2010 r. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie inkasa opłat targo-
wych. Ustalono, że w okresie od 19 stycznia do 28 kwietnia 2010 r., tj. w 
okresie który został objęty szczegółową kontrolą, inkasent przekazywał za-
inkasowane kwoty na rachunek budżetu Gminy z opóźnieniem do 21 dni li-
czonych od dnia, w którym zobowiązany dokonać wpłaty (do 24 dni liczo-
nych od dnia poboru opłaty), a więc sprzecznie z ustaleniami zawartej z nim 
umowy i obowiązującymi przepisami: 
a) zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu 15 grudnia 1997 r. inkasent wi-

nien był wpłacać pobrane opłaty na rachunek budżetu Gminy dwukrotnie 
w ciągu miesiąca, w okresach dwutygodniowych, 

b) zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi wpłata powinna na-
stąpić następnego dnia po zainkasowaniu należnych kwot, 

czym naruszono odpowiednio § 2 umowy zawartej z inkasentem oraz prze-
pisy art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
Jednocześnie, pomimo iż ustalony w umowie termin wpłat był terminem 
późniejszym, niż dzień następujący po dniu poboru opłaty przez inkasenta, 
nie został on wyznaczony przez organ stanowiący kontrolowanej jednostki, 
czym naruszono przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa. 
Za powstanie opisanych nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą od-
powiednio Inkasent i Burmistrz – str. 63 protokołu kontroli. 
 

7. W 2010 r. organ podatkowy w uzasadnionych przypadkach budzących wąt-
pliwość, co do poprawności lub kompletności złożonych deklaracji nie 
wzywał podatników podatku od środków transportowych do udzielenia, 
w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia dekla-
racji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych za-
wartych w deklaracjach, czym naruszono przepisy art. 274a § 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, za co odpowiedzialność 
ponosi Podinspektor Referatu Finansowego ds. księgowości podatkowej, a z 
tytułu nadzoru Skarbnik Gminy i Burmistrz – str.  55-57 protokołu kontroli. 
 

8. W latach 2008 i 2010 przy wydawaniu  decyzji w sprawie rozłożenia na raty 
zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości oraz w sprawie 
odroczenia terminu zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w 2 przy-
padkach (decyzje FP.TM.3110/R/1/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. i 
FP.TM.3110/2/1/2010 z dnia 15 lutego 2010 r.) opłatę prolongacyjną nali-
czono nieprawidłowo w odniesieniu do 57 spośród  65 rat, tj. w wysokości 
wyższej od należnej łącznie o 167,00 zł (559,00 zł zamiast 392,00 zł), czym 
naruszono przepisy § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierp-
nia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolonga-
cyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach 
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(Dz. U. Nr 165, poz. 1373), za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gmi-
ny, a z tytułu nadzoru Burmistrz – str. 68 protokołu kontroli. 

 
9. W 2011 r. w odniesieniu do 2 decyzji wydanych w sprawie nabycia przez 

dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu prawa własności nie 
pobrano od wnioskodawców opłaty skarbowej w łącznej wysokości 20,00 
zł, czym naruszono przepisy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w 
związku z treścią ust. 53 części I załącznika do wymienionej ustawy Wykaz 
przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, za co od-
powiedzialność ponosi Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, a z 
tytułu nadzoru Burmistrz – str. 82-83 protokołu kontroli. 

 
10. W latach 2008-2011 w kontrolowanej jednostce nie stosowano klasyfikacji 

przychodów i rozchodów według paragrafów określających źródło przy-
chodu lub rodzaj rozchodu, czym naruszono przepisy art. 16 ust. 3 ustawy z 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 
późn. zm.)  oraz art. 39 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), za co odpowiedzialność 
ponosi Skarbnik Gminy – str. 125 protokołu kontroli. 

 
11. Stwierdzono przypadki nieprawidłowego stosowania klasyfikacji budżeto-

wej: 
a) dochodów jednostki: W 2010 r. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowe-

go w łącznej wysokości 9.203,74 zł ujęto w rozdziale 75615-Wpływy z 
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw-
nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych § 0690-Wpływy z różnych opłat zamiast w rozdziale 
75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo-
rządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490-Wpływy z innych lokal-
nych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na pod-
stawie odrębnych ustaw,  

b) wydatków jednostki: 
− w latach 2010-2011 wydatki poniesione na pokrycie kosztów szkoleń 

pracowników w  wysokości odpowiednio 1.480,00 zł i 344,40 zł ujęto 
w § 4300-Zakup usług pozostałych zamiast w § 4700-Szkolenia pra-
cowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 

− w 2011 r. wydatek poniesiony na pokrycie kosztów odnowienia certy-
fikatu kwalifikowanego w wysokości 319,80 zł ujęto w § 4300 zamiast 
w § 4750-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i li-
cencji, 

− w 2010 r. wydatki poniesione na pokrycie kosztów podróży służbo-
wych radnych w wysokości  86,40 zł ujęto w § 4410-Podróże służbo-
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we krajowe zamiast w § 3030-Rróżne wydatki na rzecz osób fizycz-
nych, 

czym naruszono § 1 pkt  3 i  4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicz-
nych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2, 3 i 4 rozporzą-
dzenia Ministra Finansów  z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z póź. zm.), 
za co odpowiedzialność ponosi  Skarbnik Gminy – str. 24, 79-81, 88 i 102 
protokołu kontroli. 

 
12. W 2010 r. stwierdzono nieprawidłowości we wszystkich spośród 5 wyda-

nych i poddanych kontroli decyzji dotyczących wydania zezwolenia na za-
jęcie pasa drogowego i ustalenia w związku z tym opłaty za zajęcie pasa 
drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infra-
struktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego: 
a) w decyzjach nie wskazano celu i okresu zajęcia pasa drogowego oraz 

powierzchni zajmowanego pasa drogowego, 
b) termin płatności opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim 

urządzeń w pierwszym roku obowiązywania zezwolenia wskazano jako 
„7 dni od otrzymania decyzji” zamiast „14 dni od dnia, w którym decyzja 
ustalająca jej wysokość stała się ostateczna”, 

c) na rok 2010 ustalono opłaty w łącznej wysokości 1.132,60 zł zamiast 
1.275,90 zł, tj. w kwocie niższej od należnej o 143,30 zł 

d) na kolejne lata obowiązywania decyzji ustalono opłaty roczne w łącznej 
wysokości 654,84 zł zamiast 937,36 zł, tj. w kwocie niższej od należnej o 
282,52 zł, 

czym naruszono § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 4 (przypadek „a”) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzie-
lania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) oraz 
przepisy art. 40 ust. 13 („b”) i art. 40 ust. 5 i 10 („c-d”) ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z 
późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Specjalista ds. rolnictwa i 
ochrony środowiska, a z tytułu nadzoru Burmistrz – str. 73-75 protokołu 
kontroli. 
 

13. W 2010 r. wydano 6 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, pomimo iż do wniosków o ich wydanie nie załączono wymaganych 
dokumentów, czym naruszono przepisy art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), za co odpowiedzial-
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ność ponosi Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a z tytułu nadzoru Bur-
mistrz Gminy – str. 75-76 protokołu kontroli. 
 

14. W 2011 r. stwierdzono przypadki braku na dowodach księgowych stano-
wiących podstawę do dokonania zapisów w księgach rachunkowych stwier-
dzenia zakwalifikowania ich do ujęcia w tych księgach poprzez wskazanie 
miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekreta-
cji) wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania, czym naru-
szono przepisy art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachun-
kowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), za co odpowie-
dzialność ponosi Zastępca Skarbnika Gminy, a z tytułu nadzoru Skarbnik 
Gminy – str. 89 protokołu kontroli. 

 
15. W latach 2009-2010 na listach płac pracowników Urzędu Gminy i Miasta, 

oraz na listach wypłat diet należnych radym i wynagrodzeń należnych 
członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
stwierdzono liczne przypadki braku zapisu potwierdzającego sprawdzenie 
wymienionych dowodów księgowych pod względem merytorycznym i for-
malno-rachunkowym, czym naruszono przepisy art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z 
29 września 1994 r. o rachunkowości, za co odpowiedzialność ponosi 
Skarbnik Gminy – str. 89-90, 100 i 105 protokołu kontroli. 

 
16. W 2009 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Ińsko nauczyciele stażyści oraz nauczyciele kontraktowi i dyplomo-
wani nie osiągnęli średnich wynagrodzeń wymaganych przepisami ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Kwota różnicy pomiędzy wy-
datkami poniesionymi w 2009 r. na wynagrodzenia nauczycieli stażystów, 
kontraktowych i dyplomowanych a sumą iloczynów średniorocznej liczby 
etatów i średnich wynagrodzeń ustalonych dla okresów obowiązywania po-
szczególnych kwot bazowych wyniosła 8.570,11 zł dla nauczycieli staży-
stów, 1.579,12 zł dla nauczycieli kontraktowych i 15.043,48 zł dla nauczy-
cieli dyplomowanych. Kwoty te, zostały podzielone pomiędzy dwudziestu 
trzech nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w 2009 r., 
a następnie wypłacone im w dniu 29 stycznia 2010 r.  w formie jednorazo-
wego dodatku uzupełniającego w wysokości od 15,79 zł do 2.557,39 zł. W 
wyniku błędnych wyliczeń dodatek należny poszczególnym nauczycielom 
w jedenastu przypadkach ustalono w wysokości niższej od należnej łącznie 
o 195,09 zł (od 3,91 zł do 46,03 zł)  i w dwunastu przypadkach w wysoko-
ści wyższej od należnej  o 195,10 zł (od 1,39 zł do 49,64 zł), czym naruszo-
no  § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 
2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości śred-
nich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawo-
dowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialne-
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go (Dz. U. Nr 6, poz. 35) oraz ust. 2 Załącznika Nr 1 do wymienionego roz-
porządzenia – Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupeł-
niającego dla nauczyciela na danym stopniu awansu zawodowego,  za co 
odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa Centrum Oświatowo-
Kulturalnego, a z tytułu nadzoru Kierownik wymienionej jednostki – str. 
92-94 protokołu kontroli. 
 

17. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przekazywania odpisu na Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 
a) w 2010 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony 

w oparciu o przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych ustalono w wy-
sokości 26.981,88 zł. Do dnia 31 maja 2010 r. na rachunek bankowy 
Funduszu odprowadzono kwotę 20.236,41 zł, stanowiącą 75% odpisu, 
natomiast pozostałą kwotę, tj. 6.745,47 zł odprowadzono w dniu 6 grud-
nia 2010 r., tj. z opóźnieniem 67 dni, 

b) w 2010 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekaza-
no w kwocie 29.790,08 zł zamiast  28.647,94 zł, tj. wyższej od należnej o 
1.142,14 zł,  

czym naruszono odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z 4 
marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 
r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik 
Gminy – str. 94-95 protokołu. 

 
18. Weryfikując prawidłowość wypłaty diet należnych radnym za udział w 

pracach organu stanowiącego w I półroczu 2010 r. stwierdzono, iż w 7 
przypadkach diety zostały naliczone i wypłacone w nieprawidłowych kwo-
tach. Z uwagi na nieuwzględnienie potrąceń z tytułu nieusprawiedliwionych 
nieobecności radnych, wypłacono diety w kwocie wyższej niż należna łącz-
nie o 287,68 zł (wypłacono 1.346,91 zł zamiast 1.059,23 zł). Ponadto w 
jednym przypadku, z tego samego powodu  sołtysowi wypłacono dietę w 
wysokości 119,85 zł zamiast 85,61 zł. 
Wystąpienie opisanych nieprawidłowości wskazuje na naruszenie odpo-
wiednio § 5 uchwały Nr XIII/123/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 
grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 
Rady Miejskiej w Ińsku oraz zwrotu kosztów podróży i § 4 uchwały Nr 
XIII/124/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie  
wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej – sołtysa, za co odpowiedzialność ponosi Specjalista Referatu 
Finansowego, a z tytułu nadzoru Skarbnik Gminy –  str. 99-100 protokołu 
kontroli. 
 

19. Na mocy ustaleń zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
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2010 Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych przyznano wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł za każdora-
zowy udział w posiedzeniu Komisji. W toku czynności kontrolnych stwier-
dzono jednak, że w 2010 r. Przewodniczącemu Komisji naliczano i wypła-
cano zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł miesięcznie nie-
zależnie od udziału w posiedzeniach Komisji. W związku z tym Przewodni-
czącemu Komisji wypłacono w trakcie roku wynagrodzenie w wysokości 
2.206,67 zł (200,00 zł x 11 miesięcy + 6,67 zł za jeden dzień w grudniu) 
zamiast w kwocie 1.200,00 zł (200,00 zł x 6 posiedzeń Komisji), zawyżając 
w ten sposób należne wynagrodzenie o 1.006,67 zł, czym naruszono Zasady 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych ustalone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 sta-
nowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/288/2009 Rady Miejskiej w Iń-
sku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2010, za co odpowiedzialność ponosi Specjalista Refera-
tu Finansowego, a z tytułu nadzoru Skarbnik Gminy – str. 104 protokołu 
kontroli. 
 

20. W latach 2009-2010 organ stanowiący kontrolowanej jednostki nie roz-
strzygał corocznie o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki poprzez podjęcie uchwały, w której wyrażał zgodę al-
bo nie wyrażał zgody na wyodrębnienie funduszu w danym roku budżeto-
wym. Ustalono, że Burmistrz nie przedkładał Radzie Miejskiej projektów 
uchwał w tej sprawie. Wystąpienie wskazanych nieprawidłowości wskazuje 
na naruszenie przepisów art. 1 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu 
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 
30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, za co 
odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 105 protokołu. 

 
21. W 2010 r. w 14 przypadkach na 18 poddanych kontroli dodatki mieszka-

niowe przyznano w wysokości wyższej od należnej łącznie o 83,92 zł mie-
sięcznie, tj. 503,52 zł w całym okresie obowiązywania decyzji (jednostkowo 
od 0,09 zł do 34,91 zł miesięcznie), a w  3 przypadkach w wysokości niż-
szej od należnej łącznie o 3,11 zł miesięcznie, tj. 18,66 zł w okresie obo-
wiązania decyzji (jednostkowo od 0,73 zł do 1,30 zł miesięcznie). Ustalono, 
że obliczając wysokość wydatków poniesionych na zakup energii cieplnej, 
energii do ogrzania wody i  gazu w mieszkaniach pozbawionych instalacji 
CO, CW i gazu stanowiących podstawę do obliczenia ryczałtu na zakup 
opału w odniesieniu do lokali pozbawionych instalacji CO, CW i gazu rów-
nowartość odpowiedniej liczby kilowatogodzin wyliczono nieprawidłowo, 
stosując błędną stawkę opłaty za energię elektryczną (niewłaściwą cenę 1 
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kilowatogodziny), czym naruszono § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 
grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 
1817 z późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Pracownik Socjalny 
Ośrodka Pomocy Społecznej, a z tytułu nadzoru Kierownik wymienionej 
jednostki – str. 107-108 protokołu kontroli. 
 

22. W dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Starostą Stargardzkim a Burmistrzem 
Ińska zawarto porozumienie ZDP/F/716/162/2007, na mocy którego Gmina 
otrzymała w 2010 r. dotację celową w wysokości 16.000,00 zł z przezna-
czeniem na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu polegającego 
na utrzymania czystości i utrzymaniu zimowym nawierzchni jezdni ulic 
powiatowych w mieście Ińsko. Przyjęcie do realizacji zadania z zakresu 
właściwości powiatu odbyło się bez stosownej uchwały organu stanowiące-
go, Burmistrz nie przedłożył Radzie Miejskiej projektu uchwały w tej spra-
wie, czym naruszono przepisy art. 18 ust. 2 pkt 11oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, za co odpowie-
dzialność ponoszą Sekretarz i Burmistrz – str. 142 protokołu kontroli. 
W trakcie kontroli, w dniu 29 grudnia 2011 r. Rada Miejska Ińska podjęła 
uchwałę Nr XVII/110/2011 w sprawie przejęcia od Powiatu Stargardzkiego 
zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie 
miasta Ińsko. 
 

23. W 2010 r. Gmina Ińsko otrzymała z budżetu państwa dotację wysokości 
50.062,00 zł na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym. Świadczeniem objęto 79 uczniów, z których każdemu przyznano 
na okres 4 miesięcy (od września do grudnia 2010 r.) stypendium w wyso-
kości od 197,80 zł do 200,00 zł miesięcznie zamiast w kwocie nie wyższej 
niż maksymalnie dopuszczalna, tj. 182,00 zł miesięcznie, czym naruszono 
przepisy art. 90d ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmiany wpro-
wadzonej przez § 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dowodu rodziny albo dochodu osoby 
uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz 
wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058) oraz art. 44 
ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W konsekwen-
cji zatem, łączna wartość stypendium wypłaconego uczniom wyniosła 
62.637,00 zł (w tym 12.575,00 zł sfinansowano ze środków własnych) za-
miast nie więcej niż 57.512,00 zł (79 uczniów x 4 miesiące x 182,00 zł) co 
oznacza, iż na wypłatę stypendiów wydatkowano  kwotę wyższą niż do-
puszczalna na podstawie obowiązujących przepisów o 5.125,00 zł.  
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Zgodnie z przepisami art. 128 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych kwota dotacji celowej udzielonej jednostce samorządu terytorial-
nego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie 
może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odręb-
ne ustawy stanowią inaczej. Przy właściwie ustalonej miesięcznej kwocie 
stypendium (nie wyższej niż 182,00 zł) udział dotacji w łącznej kwocie sty-
pendiów wypłaconych 79 uczniom w ciągu 4 miesięcy nie powinien był 
przekroczyć 46.009,60 zł (80% x 182,00 zł x 79 uczniów x 4 miesiące, czyli 
80% z kwoty 57.512,00 zł). Różnica pomiędzy kwotą dotacji otrzymanej i 
wykorzystanej na wypłatę stypendiów (50.062,00 zł ) a kwotą dotacji, którą 
zgodnie z obowiązującymi przepisami można było wykorzystać wypłacając 
stypendium wskazanej liczbie uczniów przez 4 miesiące (46.009,60 zł) wy-
nosi zatem 4.052,40 zł.  
W dniu  27 stycznia 2011 r. na  rachunek Wojewody Zachodniopomorskie-
go zwrócono część dotacji w kwocie 560,80 zł, co było rezultatem stwier-
dzenia przez pracowników kontrolowanej jednostki, iż stypendia ustalono i 
wypłacono w kwocie wyższej niż dopuszczalna. Ponownie jednak przyjęto 
niewłaściwą maksymalną kwotę stypendium, tym razem 196,00 zł zamiast 
182,00 zł i stwierdzając nadpłatę w kwocie wypłaconych stypendiów w 
łącznej wysokości 701,00 zł na rachunek Wojewody zwrócono 80% tej 
kwoty (część sfinansowaną z dotacji). 
Pozostała kwota, tj. 3.491,60 zł stanowi zgodnie z przepisami art. 169 ust. 2 
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotację pobraną w 
nadmiernej wysokości. 
Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą Specjalista Refe-
ratu Organizacyjnego, Skarbnik Gminy i Burmistrz – str. 45-47 protokołu 
kontroli. 
 

III. W zakresie gospodarowania mieniem. 
 

1. W 2011 r. stwierdzono przypadki oddawania w najem lub dzierżawę nieru-
chomości gminnych w trybie bezprzetargowym i zawierania stosownych 
umów bez uprzedniego podania do publicznej wiadomości wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy, czym naruszono przepi-
sy art. 35 ust. 1  w związku z art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. gospodarki nie-
ruchomościami, a z tytułu nadzoru Burmistrz – str. 84-85 protokołu kontro-
li. 
 

2. W dniu 21 kwietnia 2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto a 
następnie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicz-
nego na roboty budowlane dotyczące wykonania  zadania inwestycyjnego 
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pn. Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo – Waliszewo wraz z 
przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo Gmina Ińsko o 
wartości 695.447,70 zł (181.153,35 euro). W Protokole postępowania o 
udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określo-
ne w przepisach wydanych na podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  
stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych”  (Druk ZP-2/PN) w za-
kresie „2. Przedmiot zamówienia” wartość zamówienia określono w wyso-
kości 570.039,10 zł (148.486,35 euro) zamiast w wysokości wynikającej z 
kosztorysu inwestorskiego, tj.  695.447,70 zł (181.153,35 euro), czym naru-
szono §  2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 24 października 
2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463) w związku z przepisami art. 33 ust. 1 
pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego, któremu powierzono funkcję Przewodni-
czącego Komisji przetargowej, a z tytułu nadzoru Burmistrz – str. 120 pro-
tokołu kontroli. 
 

3. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminowego ujmowania w ewi-
dencji księgowej zmian w stanie i wartości środków trwałych spowodowa-
nych zakończeniem prowadzonych przez jednostkę inwestycji: Środek trwa-
ły o wartości 502.259,99 zł, który powstał w wyniku zakończenia inwestycji 
pn. Przebudowa drogi gminnej Aleja Słoneczna i Aleja Spacerowa w Ińsku 
ujęto w ewidencji księgowej w dniu 20 grudnia 2010 r., tj. 201 dni po pro-
tokolarnym odbiorze inwestycji (2 czerwca 2010 r.), czym naruszono prze-
pisy art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1  ustawy z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości w związku z art. 9 ust. 1 i art. 16d ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 
z późn. zm. ), za co odpowiedzialność ponosi Podinspektor Referatu Finan-
sowego, a z tytułu nadzoru  Skarbnik Gminy – str. 117 protokołu kontroli. 
 

Wymienione powyżej nieprawidłowości nie wyczerpują wszystkich ne-
gatywnych ustaleń zawartych w protokole kontroli, część z nich nie została 
jednak ujęta w niniejszym wystąpieniu z uwagi na ich mniejszy ciężar gatun-
kowy. 

 
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień 

konieczne jest bezwzględne przestrzeganie wszystkich norm prawnych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na następujące kwestie: 
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych. 
1. Przestrzegania ustawy o bibliotekach oraz ustawy o organizowaniu i prowa-

dzeniu działalności kulturalnej zakresie wymogu prowadzenia działalności 

 



14 
 

Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Ińsku w formie instytucji kultu-
ry. 

 
II. W zakresie spraw budżetowych, finansowych i sprawozdawczości. 

1. Przestrzegania ustawy o samorządzie gminnym w zakresie wymogu uzy-
skania kontrasygnaty Skarbnika Gminy w przypadku dokonywania czynno-
ści prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. 
 

2. Przestrzegania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości w za-
kresie wymogu: 
a) rzetelnego sporządzania sprawozdań, w szczególności sprawozdań Rb-

27S i Rb-PDP w części dotyczącej skutków finansowych obniżenia gór-
nych stawek podatkowych, korygowania sprawozdań zawierających dane 
niezgodne ze stanem faktycznym, 

b) wyegzekwowania terminowego przekazywania  sprawozdań jednostko-
wych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w szcze-
gólności w odniesieniu do Ośrodka Pomocy Społecznej, 

c) sporządzania wszystkich spośród wymaganych sprawozdań jednostko-
wych, w szczególności w odniesieniu do Urzędu Gminy i Miasta. 

 
3. Przestrzegania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie wymogu termino-
wego regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w szczególności zali-
czek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy. 

 
4. Przestrzegania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji w zakresie wymogu właściwego podejmowania czynności zmierzających 
do wyegzekwowania należności gminnych, w szczególności wystawiania w 
uzasadnionych i wymaganych przypadkach tytułów wykonawczych. 

 
5. Przestrzegania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie obo-

wiązku: 
a) przeprowadzania kontroli podatkowych, 
b) przekazywania na rachunek budżetu Gminy kwot zainkasowanych opłat 

targowych najpóźniej w dniu następującym po dniu ich poboru przez in-
kasenta, a w przypadku potrzeby ustalenia późniejszego terminu wpłaty 
pobranych opłat przedłożenia organowi stanowiącemu przez Burmistrza 
projektu stosownej uchwały, 
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c) wzywania w uzasadnionych przypadkach podatników do udzielenia wy-
jaśnień lub uzupełnienia deklaracji podatkowych. 
 

6. Przestrzegania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczania od-
setek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, któ-
re muszą być zawarte w rachunkach w zakresie wymogu prawidłowego 
ustalania wysokości opłaty prolongacyjnej, a w szczególności przyjęcia za 
podstawę do wyliczeń właściwej kwoty (zaległości podatkowej). 
Podjęcia działań zmierzających do zwrotu kwot uzyskanych z naruszeniem 
obowiązujących przepisów. 

 
7. Przestrzegania ustawy o opłacie skarbowej w zakresie obowiązku pobiera-

nia w uzasadnionych przypadkach opłaty skarbowej, w szczególności w od-
niesieniu do decyzji dotyczących nabycia przez dotychczasowego użytkow-
nika wieczystego gruntu prawa własności. 
Podjęcia działań zmierzających do odzyskania kwot należnych budżetowi 
Gminy. 

 
8. Przestrzegania ustawy o finansach publicznych w zakresie wymogu stoso-

wania klasyfikacji przychodów i rozchodów według paragrafów określają-
cych źródło przychodu lub rodzaj rozchodu. 

 
9. Przestrzegania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie wymogu stosowania 
prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 

 
10. Przestrzegania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wa-

runków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz ustawy o dro-
gach publicznych w zakresie wymogu: 
a) zamieszczania w decyzji dotyczącej wydania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego wszystkich spośród wymaganych elementów, w szczególno-
ści określania  celu i okresu zajęcia pasa drogowego oraz powierzchni 
zajmowanego pasa drogowego, 

b) właściwego wyznaczania w decyzji dotyczącej wydania zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego terminu płatności należnej z tego tytułu opłaty, 

c) prawidłowego ustalania wysokości  opłaty za zajęcie pasa drogowego i 
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury tech-
nicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. 

Podjęcia działań zmierzających do odzyskania kwot należnych budżetowi 
Gminy. 
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11. Przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi w zakresie wymogu dołączania wszystkich wymaganych doku-
mentów do składanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych. 
 

12. Przestrzegania ustawy o rachunkowości w zakresie wymogu sprawdzenia i 
zakwalifikowania dowodu księgowego do ujęcia w księgach rachunkowych 
przez wskazanie miesiąca oraz sposobu jego ujęcia w księgach rachunko-
wych oraz umieszczania  na dowodzie podpisu osoby odpowiedzialnej za te 
wskazania. 

 
13. Przestrzegania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szko łach 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wymo-
gu prawidłowego naliczania jednorazowych dodatków uzupełniających na-
leżnych nauczycielom. 
Rozważenia możliwości podjęcia działań zmierzających do wypłaty lub 
wyegzekwowania zwrotu kwot stanowiących różnicę pomiędzy wysokością 
dodatków wypłaconych a należnych. 

 
14. Przestrzegania ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w 

zakresie wymogu terminowego przekazywania na rachunek bankowy Fun-
duszu należnego opisu, we właściwej i stosownej do liczby zatrudnionych 
kwocie. 

 
15. Przestrzegania treści uchwał organu stanowiącego w zakresie wymogu: 

a) prawidłowego naliczania i wypłaty diet należnych radnym i sołtysom z 
tytułu udziału w pracach organu stanowiącego, w szczególności dokony-
wania stosownych potrąceń – z uwzględniania nieusprawiedliwionych 
nieobecności, 

b) prawidłowego ustalania i wypłaty wynagrodzenia należnego Przewodni-
czącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
adekwatnie do liczby posiedzeń Komisji, w których uczestniczył. 

Rozważenia możliwości podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowa-
nia zwrotu kwot stanowiących różnicę pomiędzy wysokością diet i wyna-
grodzeń wypłaconych a należnych. 

 
16. Przestrzegania ustawy o funduszy sołeckim i ustawy o samorządzie gmin-

nym odpowiednio w zakresie wymogu podejmowania corocznie przez or-
gan stanowiący uchwały rozstrzygającej o wyodrębnieniu w budżecie Gmi-
ny środków stanowiących fundusz sołecki i przedkładania przez Burmistrza 
stosownych projektów uchwał organowi stanowiącemu jednostki. 
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17. Przestrzegania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków miesz-
kaniowych w zakresie wymogu wyliczania należnych dodatków mieszka-
niowych w oparciu o stawkę 1kWh energii elektrycznej wynikającą z ra-
chunków za energię elektryczną. 
Podjęcia działań zmierzających do wypłaty lub wyegzekwowania zwrotu 
kwot stanowiących różnicę pomiędzy wysokością dodatków wypłaconych a 
należnych. 

 
18. Przestrzegania ustawy o systemie oświaty, ustawy o świadczeniach rodzin-

nych oraz ustawy o finansach publicznych w zakresie wymogu prawidło-
wego ustalania wysokości wypłacanego uczniom stypendium socjalnego (w 
kwocie nie wyższej niż dopuszczalna), a przez to właściwego wykorzysta-
nia otrzymanej na ten cel z budżetu państwa dotacji. 
Podjęcia działań zmierzających do zwrotu kwot należnych budżetowi pań-
stwa z uwagi na pobranie części z otrzymanej przez Gminę dotacji w nad-
miernej  wysokości. 
  

III. W zakresie gospodarowania mieniem. 
1. Przestrzegania ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie obo-

wiązku  sporządzania i podawania do wiadomości publicznej wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę. 
 

2. Przestrzegania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protoko-
łu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ustawy Prawo za-
mówień publicznych  w zakresie prawidłowego określania w sporządzanych 
przez komisję przetargową Protokołach postępowania o udzielenie zamó-
wienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Druk ZP-Z/PN)  wartości zamówienia, 
zgodnej z ustaleniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim. 

 
3. Przestrzegania ustawy o rachunkowości w zakresie wymogu terminowego i 

rzetelnego ewidencjonowania operacji gospodarczych skutkujących zmianą 
w stanie i wartości środków trwałych, w szczególności w odniesieniu do 
zmian spowodowanych zakończeniem prowadzonych inwestycji. 

 
Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz po-

wyższe wnioski przyczynią się do poprawy wyników pracy Gminy. 
 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachun-
kowych przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium Izby, za 
moim pośrednictwem, zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych, dotyczących 
zarzutów naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 
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zastosowanie w niniejszym wystąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
tego wystąpienia. 

 
Stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obra-

chunkowych byłbym wdzięczny za powiadomienie mnie w terminie 30 dni od 
daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie wykonania zaleceń pokontrol-
nych lub przyczynach ich nie wykonania. 
 
 

Prezes  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  

     w Szczecinie 
     mgr Józef Chodarcewicz 

 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Szanowny Pan 
Bogdan Terebecki 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ińsku 

 


