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WYNIK KONTROLI

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 lit. a oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 214 z późno
zm.), określa się ustalenia i wnioski z kontroli skarbowej
nr UKS2691/WIB/42/18/14 w zakresie:

Celowość i zgo,Jność z prawem gospodarowania środkami publicznymi za
2011 r.

I. OCENA DZIAŁALNOŚCI I WSKAZANIE ISTOTNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

'lKontrola
Skarbowa

W wyniku kontroli ustalono nieprawidłowości polegające na:
l. Zaniżeniu deklaracji podatku od nieruchomości w 2011r. dotyczącego mIenia
Gminy na kwotę podatku 226.039,00 zł, w tym:
- należnego do wpłaty - 450 zł,
- zwolnionego 225.589 zł.
Niezadeklarowanie i nierozliczenie podatku od nieruchomości na w/w kwotę
stanowiło naruszenie postanowień zawartych w przepisach:
- art. 2 ust. 1 , art. 4 ust.! i 2 oraz art. 6 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Gednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr
121,poz. 844, z późno zm.).
2. Braku działań w zakresie kontroli danych określanych w Informacjach
bądź deklaracjach podatku od nieruchomości przez podatników, które nie
wynikały z zawartych z Gminą umów dzierżawy i najmu, co w konsekwencji
spowodowało zaniżenie podatku od nieruchomości w kwocie łącznej 3.306,12 zł,
w tym:
a/ od garaży użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach,
o kwotę 159,43 zł,
b/nieruchomości dzierżawionej przez "ANKARD" Bogacz spółka jawna ,
Solec -Zdrój o kwotę - 2.394,38 zł,
c/ nieruchomości Gminnego Centrum Kultury, o kwotę - 752,31 zł.

I~

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce I leI.: +48 413642613 I fax: +46413642615
e-mail: uks2691@sk.mofnel.gov.pl

WWW.ns.net.plfuks_kielce

mailto:uks2691@sk.mofnel.gov.pl
http://WWW.ns.net.plfuks_kielce


3. Zaniżeniu kwot wykazanych w rocznym sprawozdaniu z wykonania
dochodów podatkowych Rb-PDP oraz rocznym sprawozdaniu z wykonania
planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S,
dotyczących:
- dochodów podatkowych o kwotę 450,00 zł,
- skutków udzielonych ulg i zwolnień o kwotę 228.895,00 zł,
- skutków obniżenia górnych stawek podatków o kwotę 97.610,00 zł.

Stanowiło to naruszenie przepisów S 9 ust. l Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U.
Nr 20, poz. 103) oraz przepisów S 7 ust. 3 w związku z S 3 ust. l pkt. 9 i 10
Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, stanowiącej Załącznik Nr 39 w/w rozporządzenia.
4. Nie zaprowadzono wydzielonej ewidencji dla zasobów majątkowych Gminy,
w tym w szczególności dróg wewnętrznych podlegających opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości, których stanu nie zaktualizowano i nie uzgodniono
ich powierzchni z wypisami rejestrów gruntów; ustalono, że podstawa do
opodatkowania z w/w tytułu wynosiła - 225.069 m.kw., a należny podatek wg
stawek Uchwały Rady Gminy wynosił 13.504 zł, zaś wg stawek urzędowych -
92.278,00 zł.
5. Nieprawidłowo zaewidencjonowano koszty remontów dróg gminnych
jako zwiększenia środków trwałych, podczas gdy nakłady te nie wynikały
z planu i realizacji wydatków majątkowych, a zostały sfinansowane
z dotacji celowej, otrzymanej i dotyczącej działu 600-Transport i łączność,
rozdziału 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie -2030-
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin - oraz środków własnych Gminy, zaewidencjonowanych w
kosztach usług remontowych; powyższe było niezgodne z przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr I52,poz.
1223 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów j.s.t., jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz. U. Nr 128,poz. 861 ze
zm.).
6. Fakturę na kwotę należności Gminy z tytułu czynszu za wynajem lokalu
niemieszkalnego w równowartości spłaty kosztów budowy poddasza dla
Pensjonatu Uzdrowiskowego "Solanna" w Solcu - Zdroju, w zamian za odpis
podatku od nieruchomości za lata 2008-2010 i trzy raty 20 lOr. na kwotę łączną
w wysokości - 51.130 zł , w tym VAT - 9.560,90 zł, wystawiono w miesiącu lipcu
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2014r., zamiast w 2011r. tj okresie sprawozdawczym, w którym nastąpiło
zdarzenie gospodarcze, co stanowiło naruszenie przepisów:
- art. 6 ust.1, art.7 ust.3 , art. 20 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2009r Nr 152,poz. 1223ze zm.),
- art. 8 ust.1, art.l9 ust. I , art. 106ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U .z 2004r. Nr 54,poz.535 z późn.zm.),
- paragrafu 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu
ich przechowywania oraz listy towarów i usług , do których nie mają
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68,poz.360).
Ustalenia kontroli zostały udokumentowane protokółem Znak:

UKS2691/WlB/42/l8/14/l1/016 z dnia lO września 2014r, do którego
kontrolowany wniósł zastrzeżenia i wyjaśnienia; Kontrolujący przesłał
Zawiadomienie o sposobie ich rozpatrzenia w dniu 03.10 2014r. W trybie art. 24
ustA w/w ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej, kontrolowanemu
wyznaczono 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego
materiału dowodowego.
W terminie tym, strona pismem Znak:SOO-I.l71.7.1.2014 z dnia 13.l0.2014r,
które wpłynęło do biura UKS w dniu 15.10.2014r. wniosła uwagi i wyjaśnienia
do zgromadzonego materiału dowodowego. Po ponownym przeanalizowaniu
sprawy uznano wyjaśnienia Jednostki, podkreślając jednocześnie błędnie
zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych Jednostki, koszty remontów
bieżących dróg gminnych jako zwiększenia środków trwałych.
Jednostka nie przysłała w terminie określonym w art.14c.ust.2. w/w ustawy
o kontroli skarbowej skorygowanych za 201lr deklaracji podatku od
nieruchomości.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

1. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości mienia Gminy.

Gmina złożyła w dniu 09.05.2011r -tj po terminie deklarację na podatek od
nieruchomości na 2011r. w zakresie dotyczącym mienia Gminy, na kwotę
6.287,00 zł.
W wyniku kontroli ustalono zaniżenie podatku od nieruchomości na skutek nie

zadeklarowania do opodatkowania: dróg wewnętrznych, gruntów zajętych pod
zbiorniki wodne, placu targowego, kontenera, biblioteki, wodociągów
i kanalizacji oraz mienia będącego w użytkowaniu Policji, GCK, Pana Bogacza.
Zaniżony podatek wg stawek uchwały Rady Gminy wynosił -229.345,00 zł.
Natomiast zaniżony podatek wg stawek urzędowych wynosił - 326.955,00 zł.

Nieprawidłowości ustalone w toku kontroli w zakresie podatku od
nieruchomości dotyczyły nie ujęcia przez Gminę do opodatkowania,
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zadeklarowania i wyliczenia skutków obniżek stawek podatków oraz zwolnień,
części mienia Gminy, niezadeklarowanego w 20llr. a podlegającego
opodatkowaniu, w tym dróg wewnętrznych , gruntów zajętych pod wody,
pozostałych gruntów, kontenera, wodociągów i kanalizacji, a także zaniżenia
podstawy opodatkowania podanej przez podatników w deklaracjach
i Informacjach tj Komendę Wojewódzką Policji, Gminne Centrum Kultury,
p.Bogacza.
Niezadeklarowanie i nierozliczenie podatku od nieruchomości na w/w kwotę
stanowiło naruszenie postanowień zawartych w przepisach:
- art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust.! i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych Gednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr l2l,poz. 844, z późno
zm.), zgodnie z którymi opodatkowaniu podlegają grunty, budynki, budowle lub
ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a podstawę
opodatkowania stanowi dla gruntów powierzchnia, dla budynków powierzchnia
użytkowa, a dla budowli wartość, o której mowa w przepisach o podatkach
dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca
podstawę obliczania amortyzacji w tym roku,
- art. 6 ust. 9 i 10 w/w ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, zgodnie z którymi osoby
prawne, są obowiązane składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany
rok, wpłacać obliczony w deklaracji podatek; obowiązek składania deklaracji na
podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze
zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

2. Rb-PDP - Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
gminy na koniec 2011 r.

Gmina sporządziła na koniec 2011 r. i przekazała do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach roczne sprawozdanie z wykonania dochodów
podatkowych Rb-PDP, określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
3 lutego 20lOr. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz.
103).
W rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych dane wykazane
w kolumnie "Wykonanie" ogółem dochody podatkowe - wynosiły
2.539.964,86 zł.
W konsekwencji ustaleń opisanych w pkt.1. niniejszego Wyniku, ustalono, że
zaniżono kwoty określone w rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów
podatkowych Rb-PDP oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S w łącznej
kwocie -229.345,00 zł, w tym dotyczące zwolnień - 228.895 zł.
Zaniżenie kwot wykazanych w rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów
podatkowych Rb-PDP oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S, stanowiło
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naruszenie przepisów S 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego
20l0r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), zgodnie
z którymi Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres
sprawozdawczy.

W sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2011 r.
wykazano ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie
284.307,54 zł.
Natomiast w wyniku kontroli ustalono nieprawidłowości dotyczące nie ujęcia
przez Gminę do opodatkowania wszystkich- podlegających opodatkowaniu,
zasobów majątkowych Gminy i będących w użytkowaniu - opisanych w pkt.l.
niniejszego Wyniku, w konsekwencji tego ustalono zaniżenie podatku od
nieruchomości oraz zaniżenie skutków obniżenia górnych stawek podatków.
Zaniżenie wykazanych w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S skutków obniżenia
górnych stawek podatku wynosiło - 97.610,00 zł.
(326.955-229.345)

Zaniżenie o w/w kwotę skutków obniżenia górnych stawek podatkowych
w rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP oraz
w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego Rb-27S, stanowiło naruszenie S 9 ust. 1 w/w
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego20l0r, w związku z S 3 ust. 1
pkt. 9 i S 7 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie
budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej Załącznik Nr 39 w/w
Rozporządzenia.

4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez
ulg i zwolnień ustawowych).

W wyniku kontroli ustalono nieprawidłowości dotyczące nie ujęcia przez
Gminę do opodatkowania wszystkich - podlegających opodatkowaniu, zasobów
majątkowych Gminy, opisanych w pkt.!. niniejszego Wyniku, w tym
w szczególności dróg wewnętrznych oraz budowli i budynków dotyczących
wodociągów i kanalizacji, w konsekwencji tego ustalono zaniżenie podatku od
nieruchomości. Ustalono w wyniku kontroli, że uchwałą Rady Gminy zwolniono
z podatku, w szczególności drogi dojazdowe do pól oznaczonych w ewidencji
jako drogi, nieruchomości lub ich części oraz budowle i budynki zajęte na
potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
W związku z tym ustalone w toku kontroli zwolnienia podatku dotyczące
w/w nieruchomości wyniosły kwotę 228.895 zł.
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Zaniżenie wykazanych w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S skutków
udzielonych ulg i zwolnień wynosiło kwotę - 228.895 zł.

Ustalone w wyniku kontroli zaniżenie skutków udzielonych ulg i zwolnień
w podatku od nieruchomości w kwocie 228.895,00 zł, wynikało z zaniżenia przez
jednostkę skutków udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości dot.
zasobów mienia Gminy i nieruchomości wydzierżawionych stanowiło naruszenie
S 9 ust. I Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 201Or. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), w związku z S 3 ust.
1 pkt. lO i S 7 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie
budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej Załącznik Nr 39
w/w rozporządzenia.
Pozostałe ustalenia dotyczące podatku od nieruchomości:

1/ Porozumieniem z dnia 26.1O.201Ir. dotyczącym kompensaty zobowiązań
wzajemnych, pomiędzy Gminą Solec -Zdrój , a Andrzejem Glejzerem
prowadzącym Pensjonat Uzdrowiskowy "Solanna" w Solcu-Zdroju, zwanym
Kontrahentem, postanowiono:
- dokonać wzajemnych kompensat zobowiązań jakie powstały w wyniku
realizacji umowy najmu z dnia 22.12.2004r. oraz należności z tytułu
prowadzenia przez kontrahenta działalności gospodarczej na terenie Gminy
Solec-Zdrój,
- zgodnie z w/w umową z dnia 22.12.2004r. Gmina zobowiązana jest do
wynajęcia Kontrahentowi poddasza użytkowego, przy czym przez okres 10 lat
poczynając od 30.06.2006r. odstępuje od pobierania czynszu za wynajęte
poddasze, który to czynsz wynosił miesięcznie 2.494 zł, a po waloryzacji na
dzień podpisania Porozumienia wynosi 2.947 zł brutto miesięcznie,
- kontrahent posiada w stosunku do Gminy zaległość z tytułu niezapłaconego
podatku od nieruchomości w kwocie - 51.130 zł, w tym:
- należność główna -42.324 zł,
- odsetki -8.806 zł,
- kompensata wzajemnych zobowiązań polega na tym, iż kwota zaległości
podatkowej Kontrahenta w kwocie 51.130 zł zaliczana jest na poczet skrócenia
o 18 miesięcy niepobierania przez Gminę czynszu za użytkowanie przez
Kontrahenta zgodnie z umową najmu poddasza, ( 51.130zł brutto: 2.947 zł
brutto),
2/Jednocześnie Postanowieniem z dnia 04.11.201Ir Wójt Gminy Solec-Zdrój
odmówił wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku od
nieruchomości za okres maj 2008- do maja 2011r. z uwagi na skompensowanie
zaległości w/w Porozumieniem,
3/Aneksem z dnia 26.10.20lIr. do w/w umowy zmieniono okres nie pobierania
czynszu za wynajęte poddasze, gdyż strony przyjęły zasadę, że poniesione przez
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14.964,00
29.928,00
29.928,00
29.928,00
28.129,04
25.436,55
158.313,59

kontrahenta koszty na budowę tego poddasza są równoważne czynszowI za
okres 8 lat i 6 miesięcy,
4/W ślad za tym Wójt wydał Decyzję z dnia 27.10.2011r. o odpisaniu dla
w/w podatku od nieruchomości kwoty 51.130 zł, w tym:
należność główna -42.324 zł ,odsetki -8.806 zł,
5/ Z Karty kontowej w/w Kontrahenta oznaczonej :221-N8/32 - Glejzer Andrzej
i Anna, wynikało, że:
-stan należności głównej na b.o. wynosił - 33.135,00 zł,
stan odsetek -4.708,00 zł,
- przypis podatku za 2011r - 12.252,00 zł,
- odpis pod datą 27.10.2011r. podatku wg poszczególnych lat i rat począwszy
od 2008r, 2009r. , 201Or. i trzy raty 20 lIr. w kwocie łącznej 42.324 zł, natomiast
brak było doliczonych na tej karcie w 2011r odsetek od w/w zaległości i ich
odpisania do kwoty łącznej -8.806 zł , co wynikało z decyzji z 27.10.2011 r,
6/Jednostka na należność z tytułu czynszu wystawiała miesięcznie faktury
VAT, ewidencjonując : czynsz za wynajem lokalu niemieszkalnego np. za
miesiąc XII 2011r.-2.947,00 zł brutto, w tym kwota VAT-55 1,07 zł-k.225-R-ki z
budżetami-VAT, Wn k.221-Należności z tyto dochodów budżetowych, kwota
netto 2.395,93 zł-Ma konto nO-Przychody z tyto dochodów budżetowych, oraz
odpis dochodów netto i należności k.221- zapis odwrotny- bez kwoty VAT .
Kwota sprzedaży i kwota VAT wynikająca z faktury była wpisywana do
rejestru sprzedaży VAT opodatkowanej stawką 23% i w kwotach zbiorczych
przenoszona do deklaracji miesięcznych,
7/Gmina odstąpiła od pobierania za wynajęte poddasze czynszu na poczet
spłacenia wartości wybudowanego przez p.Glejzera poddasza, a wystawione
faktury będące równowartością spłaty tego poddasza w poszczególnych latach
wynosiły w zł:
- od lipca 2006r i w 2006r-
-2007r. -
-2008r.
-2009r.
-2010r.
-2011r (do daty podpisania porozumienia o kompensacie)
Razem niepobrany czynsz w równowartości
poniesionych kosztów budowy poddasza wg faktur.
W toku kontroli ustalono:
- dowodem OT z dnia 15.11.2007r., Gmina przyjęła do eksploatacji "Poddasze
w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju" od dostawcy -

Andrzeja Glejzera o wartości 299.280,00 zł,
- w wyniku opisanej wyżej kompensaty wzajemnych zobowiązań, polegających
na tym, że zaległość podatkowa p.Glejzera w kwocie 51.130 zł zaliczona jest na
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poczet niepobieranego czynszu za użytkowane poddasze, kwota ta zwiększyła
kwotę niepobranego czynszu przez Gminę w równowartości spłaty wartości
tego poddasza, która łącznie wynosiła na dzień 31.12.2011 r. - 209.443,59 zł.

Zaniżenie wartości należności Gminy z tytułu spłaty kosztów budowy
poddasza wobec w/w kontrahenta na dzień 31.12.2011r. wynosiło więc kwotę-
51.130 zł,
- Gmina nie wystawiła w miesiącu październiku 2011r. faktury VAT na w/w
należności w kwocie łącznej - 51.130 zł i nie zaksięgowała obrotów z tego
tytułu j.w., nie naliczyła i nie ujęła w rejestrze sprzedaży VAT i nie wykazała w
deklaracji VAT-7 za ten miesiąc podatku należnego w kwocie 9.560,90 zł
pomimo, że uznała kontrahentowi w/w kwotę podatku od nieruchomości w tym:
należność główną -42.324 zł oraz odsetki -8.806 zł.

Niewystawienie faktury i nie zadeklarowanie podatku VAT od w/w kwoty
stanowiło naruszenie przepisów:
- art. 6 ust.1 , art. 20 ust.1 ustawy z dnia 29.09. 1994r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2009r Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zgodnie z którymi w księgach rachunkowych
jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przypadając e najej rzecz przychody
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku
obrotowego oraz do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy
wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie
sprawozdawczym,
- art.7 ust.3 w/w ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym wartość
poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych
z nimi kosztów, ustala się oddzielnie; nie można kompensować ze sobą wartości
różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych
z nimi; Jednostka zmniejszała przychody o koszty z w/w tytułu,tym samym nie
wykazywała prawidłowych obrotów z tego tytułu,
- art. 8 ust.1, art. 19 ust. l , art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od
towarów i usług ( Dz.U .z 2004r. Nr 54,poz.535 z późn.zm.) oraz paragrafu
9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68,poz.360).
W toku kontroli Gmina na w/w zdarzenie wystawiła fakturę VAT, którą

ujęła w rejestrze sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2014r, na
kwotę brutto w wysokości j.w. 51.130 zł w tym VAT-9.560,90 zł.

5. Zamówienia publiczne.
Kontrolowana jednostka stosownie do art.3 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedno!. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późno zm.), w związku z art. 9 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
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o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1.240 z późno zm.), zobowiązana
była do dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach
określonych w w/w przepisach.
W wyniku kontroli ustalono, że w roku budżetowym 2011 w Gminie Solec-
Zdrój, udzielono zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego ,
których wartość wyrażona w złotych przekraczała równowartość kwoty 14.000
euro, a była mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Łączna wartość netto w/w zamówień wynosiła 5.355.980,49 zł i dotyczyła
7 zamówień w zakresie robót budowlanych oraz jednego zamówienia
dotyczącego zakupu usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn "Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju".
W sporządzonym przez Gminę rocznym sprawozdaniu o udzielonych
zamówieniach publicznych w 2011 r. - które zostało przekazane Prezesowi
Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2012 r. - wykazano dane
nieadekwatne do faktycznych, polegające na przemieszczeniu danych tj
zawyżeniu wartości usług, a zaniżeniu wartości robót budowlanych o kwotę
dotyczącą remontu drogi na kwotę netto- 60.405,45 zł.
W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego na

zadanie pn. "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Solec -Zdrój", ustalono:
al brak danych o długości objętej remontem drogi nr 384066 T Piestrzec-
Biechów w: Protokóle postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
ogłoszeniu o zamówieniu oraz umowie z kontrahentem, Protokóle odbioru
końcowego robót. Pozostała dokumentacja posiadała dane w tym zakresie.
Wartość wykonanych robót remontowych w/w drogi wynosiła - 164.635,06 zł.

6. Dotacje.
Gmina otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację
celową na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych określoną:
l/promesą nr BusKż-I-5901-2/11 z dnia 2 lutego 2011r. w wysokości 200 tys. zł,
na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384058 T-Piasek Mały-Czarny
Gaj,
2/promesą nr BusKż-I-5901-38/l1 z dnia 15 lipca 2011r. w wysokości 400 tys.
zł na dofinansowanie w 2011r. zadań polegających na remoncie gminnych dróg
o nr nr:
1/384024 T Świniary-Pojezierze od km 0+000 do km 0+269,
2/384003 T Włosnowice - Piestrzec- Wójeczka, od km l+444 do km 1+794,
3/384006 T Piestrzec -Biechów od km 0+ 000 do km 1+174,
4/384087 T Wełnin -Kopanina od km 0+000 do km 0+590
5/droga Ludwinów -Wełnin,
6/remont zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Solcu-Zdroju.
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Szczegółową kontrolą objęto wykorzystanie dotacji celowej z promesy
opisanej w ppkt. 2 w kwocie 400.000 zł.
Umowami dotacji z dnia 28 września 2011r Wojewoda Świętokrzyski, na
podstawie promesy z dnia 15 lipca 2011r MSWi A, po rozpatrzeniu wniosków
Gminy z dnia 2 września 2011r przyznała j .s.t. dotacje z rezerwy celowej
budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków
powodzi z 20IOr.:
II na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384066 T Piestrzec -Biechów-
Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.1.2011 - 164.635,00 zł,
21 na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384003 T Włosnowice -
Piestrzec -Wójeczka- Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.2.2011 na kwotę
46.827,00 zł,
31 na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384087 T Wełnin -Kopanina-
Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.3.20l1 na kwotę 37.337,00 zł.
Razem wg wlw umów kwota dotacji -248.799,00 zł.
Gmina Solec-Zdrój była ujęta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
4 stycznia 2011r w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady
odbudowy , remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady
zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości ,
w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 5, poz. 14).

Z kolei Umowami dotacji z dnia 28 września 2011r Wojewoda
Świętokrzyski, na podstawie promesy MSWiA z dnia 15 lipca 2011r po
rozpatrzeniu wniosków Gminy z dnia 2 i 6 Izbiomik/ września 20l1r przyznała
j.s.t. dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania
związanego z usuwaniem skutków gwahownych , ulewnych opadów deszczu
z 2009r.:
II na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384024 T Świniary -Pojezierze
- Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.4.2011 na kwotę 36.254,00 zł
stanowiąca 80% kosztów zadania wynikających z wybranej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej
wartości prac brutto przedstawionych do dofinansowania,
21 na dofinansowanie remontu zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Solcu-
Zdroju - Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.5.20l1w kwocie 68.102,00 zł
stanowiąca 80% kosztów zadania wynikających z wybranej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej
wartości prac brutto przedstawionych do dofinansowania,
311 na dofinansowanie remontu drogi gminnej Ludwinów -Wełnin - Umowa
dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.6.201l na kwotę 46.842,00 zł stanowiąca 80%
kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie
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bruttopracwartości

399.997 zł.
399.997 zł
399.997 zł.

zamowlenia publicznego w części dotyczącej
przedstawionych do dofinansowania.
Razem wg w/w umów kwota dotacji wynosiła - 151.198,00 zł.
Ogółem przyznana w/w umowami kwota dotacji - 399.997,00 zł.
Dotacja celowa otrzymana dotyczyła: działu 600-Transport i łączność,
rozdziału 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie -2030-
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin.

W wyniku kontroli ustalono kompletność dokumentacji dotyczących
poszczególnych zadań dofinansowanych środkami dotacji celowej
i prawidłowość zawartych w niej danych; Gmina wykorzystała środki finansowe
otrzymane w/w Promesą na zadania określone w/w Umowami dotacji, rozliczenia
zostały prawidłowo i w terminie sporządzone .Warunki określone w/w Umowami
zostały spełnione.
Ponadto w toku kontroli oględzinami objęto w/w drogi i zbiornik, objęte
remontami i dofinansowaniem z budżetu państwa. W toku oględzin zmierzono
długość i szerokość dróg remontowanych oraz rodzaj nawierzchni;
w wyniku pomiarów stwierdzono długości i szerokości dróg przeznaczonych
dla ruchu pojazdów zgodne z oddanymi do eksploatacji w wyniku remontów
w 2011r - wykazane w OT; w przypadku drogi nr 384087 T Wełnin -Kopanina
ustalono, że faktycznie część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów jest pokryta
asfaltem i wynosiła 295 mb o szer. 3m, a pozostała długość 590 m dotyczyła
wartości prac związanych z odmulaniem i innych prac - rowu zmierzonego
wzdłuż tej drogi, przy czym w toku oględzin trudno było ocenić wykonanie
oczyszczenia, bądź wyprofilowanie skarp wykonanych w 2011r.- z uwagi na
zarośnięty rów chaszczami, krzewami, olchą i trawą.
Reasumując ustalono:
Dotacja przyznana w/w Umowami-
Dotacja otrzymana
Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

7. Pozostałe ustalenia.

W toku kontroli ustalono:
1/ brak zaprowadzonej przez Gminę ewidencji zasobów majątkowych Gminy
w tym uzgodnień dróg gminnych zaliczonych stosownymi uchwałami do
kategorii dróg publicznych z drogami wewnętrznymi; nie zaktualizowano
ewidencji w/w dróg od 2009r i nie skonfrontowano z powierzchnią
zajmowanych przez nie działek pod kątem ustalenia prawidłowej powierzchni
dróg pozostałych - podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
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2/ brak dostatecznej kontroli pracowników Gminy w zakresie weryfikacji
danych określanych w Informacjach bądź deklaracjach podatku od nieruchomości
przez podatników, które nie wynikały z zawartych z Gminą umów dzierżawy
i najmu, co w szczególności dotyczyło:
al podatku od garaży użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji
w Kielcach - kwota zaniżenia podatku -159,43 zł,
b/nieruchomości dzierżawionej przez "ANKARD" Bogacz spółka jawna ,
Solec -Zdrój - kwota zaniżenia podatku - 2.394,38 zł,
c/nieruchomości Gminnego Centrum Kultury- kwota zaniżenia podatku- 752,31 zł,
3/ ustalono, że wartością remontów dróg sfinansowanych dotacją celową
otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
oraz środkami własnymi, nieprawidłowo zwiększono wartość środków trwałych
grupy II -Budowle. Ustalono bowiem, że roboty budowlane w zakresie
remontów dróg gminnych, określone fakturami, zostały dowodami OT
przyjęte na stan środków trwałych; powyższe działania w zakresie ewidencji
nie korelowały i nie wynikały z planu i realizacji wydatków majątkowych, ani
charakteru dotacji celowej, otrzymanej i dotyczącej działu 600-Transport
i łączność, rozdziału 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
w paragrafie -2030- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin; wydatki zostały zaksięgowane w paragrafie
dot. kosztów działalności operacyjnej na koncie - 427- Usługi remontowe.
Powyższe było niezgodne z zasadami określonymi ustawą z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152,poz. 1223 ze zm.),
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 20lOr. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa ,
budżetów j.s.t., jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych
, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami RP ( Dz. U. Nr 128,poz. 861 ze zm.) oraz
zasadami rachunkowości i planem kont.

III. WNIOSKI I WSKAZANIA.

l. Złożyć korektę deklaracji podatku od nieruchomości za 2011 r. dotyczącą
zasobów majątkowych Gminy, a skutki finansowe wynikające z tych korekt
należy wykazać w sprawozdaniach budżetowych Rb-PDP i Rb-27S za okres
sprawozdawczy w 2014 roku tj roku złożenia korekt, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych i Rb-
27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
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terytorialnego, stosownie do postanowień S 9 ust. I w związku z S 16 pkt. 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawIe
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

3. Uzgadniać na bieżąco ewidencję dróg gminnych i dróg wewnętrznych,
zgodnie ze stanem faktycznym oraz zaprowadzić wyodrębnioną ewidencję
mienia Gminy dla potrzeb ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania
podatkiem od nieruchomości, stosownie do przepisów w/w ustawy z dnia 12
stycznial991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Wyegzekwować korekty deklaracji i korektę Informacji za 2011r. od
podatników, wymienionych w pkt.II.7.ppkt.2. niniejszego Wyniku kontroli.

5. Wzmóc kontrolę podatników w zakresie weryfikacji danych określanych
w Informacjach bądź deklaracjach podatku od nieruchomości.

6.Deklarować i odprowadzać do budżetu Gminy w obowiązujących terminach
podatek od nieruchomości od zasobów majątkowych Gminy, stanowiących
własność gminy lub którymi Gmina włada, stosownie do postanowień
w/w ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Przestrzegać zasad rachunkowości określonej w/w ustawą z dnia 29.09 .1994r.
o rachunkowości oraz w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca
20 lOr. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w zakresie ewidencji
zwiększenia wartości środków trwałych - budowli oraz ewidencjonowania
w księgach wszystkich zdarzeń gospodarczych, osiągniętych przychodów
i obciążających je kosztów dotyczących danego roku obrotowego.

8. Faktury VAT należy wystawiać i ujmować w deklaracjach VAT-7 we
właściwych okresach rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepIsamI.

9. Zaprowadzić ewidencję analityczną pozabilansową i rozliczać na bieżąco
transakcje z Pensjonatem Uzdrowiskowym "Solanna" w Solcu-Zdroju w zakresie
spłaty zobowiązania z tytułu wybudowanego poddasza należnością z tytułu
czynszu za użytkowanie przez kontrahenta poddasza, zgodnie z umową najmu.

10. Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych sporządzać
zgodnie ze stanem faktycznym, a dane dotyczące długości remontowanych dróg
należy wykazywać w protokóle postępowania, ogłoszeniu o zamówieniu,
umowie z kontrahentem i w protokóle odbioru końcowego robót.
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W/w wnioski i wskazania kontrolowany winien zrealizować w terminie 30 dni
od dnia otrzymania niniejszego Wyniku kontroli.

IV. POUCZENIE.

1. Od niniejszego Wyniku kontroli nie służy odwołanie, o którym mowa wart. 26
ustawy o kontroli skarbowej.

2. W związku ze stwierdzonymi w 2011 r. nieprawidłowościami mającymi wpływ
na ustalenie podstawy do wyliczenia subwencji ogólnej - zgodnie z art. 27 ust. 2
ustawy z dnia 28 września 1991r o kontroli skarbowej - Wynik kontroli wraz
z dokumentacją z czynności kontrolnych zostanie przesłany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach, jako organu nadzoru i kontroli gospodarki
finansowej j.s.t.

3. O sposobie realizacji wyżej wymienionych wniosków należy powiadomić
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach w terminie 30 dni od upływu
terminu określonego w pkt. III. niniejszego Wyniku kontroli.

4. Niniejszy wynik kontroli został sporządzony w 3 egzemplarzach, z których
jeden doręczono Kontrolowanemu.

z up, DYREKTORA
Urz"du troli karbowej

ontroli Skarbowej

Otr mu':
l Adresat
2.R!0'w Kielcach.
3AJa.
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URZĄD GMINY
28-131 Solee Zdrój
woj. świętokrzyskie

Znak: SOO- I.l71. 7.1.2014
Solec-Zdrój dn. 13.l0.2014r.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej
w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

W nawiązaniu do postanowienia znak UKS2691/WlB/42/18/14/019 z dnia 03.10.2014
(data wpływy do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju - 07.1O.2014r.) składam uwagi i wyjaśnienia
dot. zgromadzonego materiału dowodowego.

Dotyczy punktu 2 - Zamówienia publiczne
Stwierdzenie zawarte przez Kontrolującego w zawiadomieniu o sposobie rozpatrzenia

zastrzeżeń i wyjaśnień pkt. 2 Zamówienia publiczne, akapit 2, że Zamawiający nie umieścił w
dokumentach długości remontowanej drogi całkowicie wyklucza się z kolejnym zdaniem
zawartym w akapicie 3, w którym Kontrolujący sam wskazuje na dokumenty, które taką
długość zawierały. Wymieniony wśród tych dokumentów przedmiar robót był częścią
dokumentacji projektowej, która opisywała szczegółowo przedmiotu zamówienia.
Kontrolujący sam stwierdził, że przedmiar zawierał długość remontowanej drogi (3 akapit
strona 29 Protokołu pokontrolnego). Przedmiar robót na w/w odcinek drogi wchodził w sklad
Tomu II SIWZ, który wraz z Tomem III SIWZ stanowił kompletną dokumentację projektową
o której mowa wart. 31.ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w S 4 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia określała długość drogi
Piestrzec-Biechów i spełniała wszystkie warunki nałożone przez w/w rozporządzenie.
Kontrolujący kwestionując opis przedmiotu zamówienia nie rozróżnił poprawnie dwóch pojęć:
"opis" i "określenie" przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia ma dwojakie
znaczenie: po pierwsze pozwala na identyfikację przedmiotu zamówienia, po drugie, spełnia
funkcję normatywną jako składnik SIWZ. Przez określenie przedmiotu zamówienia należy
rozumieć skrótowe zdefiniowanie przedmiotu (skrótowe wskazanie co jest przedmiotem
zamówienia)." To właśnie określenie przedmiotu zamówienia ze względów technicznych (nie
ma możliwości dodawania plików do ogłoszeń na Biuletynie Zamówień Publicznych, protokół
z postępowania mógłby osiągać w przypadku skomplikowanych zamówień nawet kilka tysięcy
stron) umieszczane jest w ogłoszeniu o zamówieniu czy protokole z postepowania, Cały opis
przedmiotu zamówienia znajduje się natomiast w SIWZ. Stosowny komentarz do art. 29
zamieszczony jest na stronie 147 (wydanie trzecie z 2007 r.) "Komentarza do Prawa zamówień
publicznych" Urzędu Zamówień Publicznych.
Opis przedmiotu zamówienia, który kontrolujący kwestionuje stanowi jest de facto określeniem
przedmiotu zamówienia.



Kolejne stwierdzenie Kontrolującego, że wykonanie dróg objętych kontrolą w tym drogi
Piestrzec-Biechów powinno zostać poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę jest
stanowiskiem błędnym. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późno
zm.) przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanyćh polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w
stanie pierwotnym.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga
wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów
budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Fakt czy wartość remontów zwiększa wartość istniejących środków trwałych lub czy
ukończone obiekty stanowią nowe środki trwałe nie może być podstawą do kwalifikowania
jakie postępowanie poprzedzające wykonanie robót budowlanych należy zastosować.
Odpowiednie regulacje dotyczące postępowania poprzedzającego wykonanie robót
budowlanych zawarte są w Rozdziale 4 Ustawy prawo budowlane.
Roboty budowlane na objętych kontrolą odcinkach dróg zgodnie z Prawem budowlanym
stanowiły remont obiektu budowlanego i zostały rozpoczęte zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa
Budowlanego na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego.
Prawidłowość interpretacji przepisów Prawa budowlanego potwierdza fakt, iż Starostwo
Powiatowe w Busku-Zdroju nie wniosło sprzeciwu do złożonych przez Gminę Solec-Zdrój
zgłoszeń robót budowlanych. Stosowne dowody w postaci kopii potwierdzeń zgłoszeń robót
budowlanych zostaly przesłane do UKS wraz z zastrzeżeniami do protokołu pokontrolnego.

Podsumowując należy uznać, że sporządzony przez Zamawiającego opis przedmiotu
zamówienia nie stanowi naruszenia art. 29. ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tym
samym bezpodstawne stają się zarzuty dot. naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 3 , art. 41 pkt 4 i art. 96
ust.! pkt 1Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja projektowa stanowiąca opis
przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie nałożone prawem warunki.
Ponadto fakt, iż w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadnie pn. "Remont
dróg gminnych na terenie gminy Solec-Zdrój" oferty złożyło 4 Wykonawców, którzy
bezbłędnie zinterpretowali zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, a w okresie od
wszczęcia postępowania do otwarcia ofert nie wpłynęło do Zamawiającego żadne pytanie
dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, tylko potwierdza prawidłowość przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zachowanie pełnej konkurencyjności
przez Zamawiającego.



Kielce, dnia 03 października 2014 L

DYREKTOR
Urzędu Kontroli Skarbowej

w Kielcach
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UKS2691/WIB/42/181l4/14/019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.D.
z 2012 L poz. 749 z późno zm.) oraz art 24 ust 4 ustawy z dnia 28 września 1991 L o kontroli
skarbowej (Dz. U. z 2011 L Nr 41, poz. 214 z późno zm.), Dyrektor Urzędu Kontroli
Skarbowej w Kielcach

postanawia

wyznaczyć dla Gminy Solec-Zdrój, siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie
zebranego materiału dowodowego.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Kontroli
Skarbowej w Kielcach, uL Sandomierska 105 (pokój nr 610 lub 601), od poniedziałku do piątku
w godz. od 800 do 1500•

Wyznaczony termin liczy się od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Stawiennictwo nie
jest obowiązkowe. Uwagi i wyjaśnienia do zgromadzonego materiału dowodowego można
złożyć również za pośrednictwem poczty ~wówczas rrczYsięCliltastempla pocztowego).--'--

Stosownie do art. 14 c ust 2 ustawy o kontroli skarbowej, kontrolowany może w terminie 7 dni
od dnia doręczenia niniejszego postanowienia skorygować w zakresie objętym postępowaniem
kontrolnym uprzednio złożone deklaracje podatkowe lub sprawozdania. Jednocześnie nie
później niż w terminie 3 dni ma obowiązek zawiadomić o tym organ kontroli skarbowej.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymuj a:
I.Adresat
2. a1a.

7.up. DYREKTORA................~~~~;q~.~~~.
(pieczęć ipodpis Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej)

uJ. SandQmierska 105, 25-324 Ki€dcę [ tel.. +48 4'13642613 l fax' +484136426'15
e-mail: uks2691@sk.mofnet.gov.pl

www.ns.net.pl/uks_kielce

mailto:uks2691@sk.mofnet.gov.pl
http://www.ns.net.pl/uks_kielce
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Marianna Holda
Inspektor Kontroli Skarbowej
Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach
Nr legitymacji 3235
Nr sprawy: UKS2691IWlB/42/18/14/13/018

Kielce, dnia 3 października 2014r.

Gmina Solec- Zdrój
z siedzibą w Solcu -Zdroju

ul. l-Maja 10

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń i wyjaśnień do
Protokółu kontroli Nr UKS2691/WIB/42/18/14/11/0 16.

Na podstawie art. 291 S 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r, poz.749 z późnozm.), zawiadamiam o
sposobie rozpatrzenia "Wyjaśnień i zastrzeżeń do Protokółu Nr
UKS269I/WlB/42/18/14/11/016 z dnia 10.09.2014 r.", otrzymanych w dniu
23.09.2014r. pismem Znak:SOO-I.l71.7.2014 z dnia 22.09.2014r.

określonych wlw Uchwałą:
Stawka zł Kwota podatku w zł
3,75 zł/ha 1,80

13.504,140,06 zł

Grunty zajęte pod zbiorniki wodne- 0,48 ha
(Kików-O, 17ha ,Sułkowice -0,31 ha)
Drogi wew. ( drogi dojazdowe do pól nie
będące drogami publ.-zw.z podatku) - 225.069 m.kw.

1.Mienie Gminy - drogi gminne i wewnętrzne.
Po przeanalizowaniu dostarczonych nowych wniosków dowodowych w

zakresie podnoszonych kwestii w tym przedstawionych dowodów w postaci
m.in. Uchwał Rady Gminy Solec-Zdrój z 12 marca 2009r. w sprawie
ustalenia przebiegu dróg gminnych oraz wypisów z rejestru gruntów działek
zajętych na drogi gminne i wewnętrzne, w konfrontacji z wykazem dróg
publicznych gminnych o określonych numerach ustalono, że:
- łączna powierzchnia dróg w Gminie wynosi - 80,1797 ha,
w tym stanowią:
al drogi gminne - 57,6728 ha,
bl drogi wewnętrzne - 22,5069 ha.
W związku z powyższym zmienia się ustalenia w ten sposób, że wym. niżej
ppkty będą przedstawiać się następująco:
Ustalenie podstawy opodatkowania mienia Gminy.
1.1.1 na stronie 13 Protokółu, ppkt.1:
1/ niezadeklarowanego za 2011r. wg stawek

1



448,14
169,75
752,31
159,43

19,88
2.374,50
17.429,95

0,66 zł

x

3,75zł
0,06 zł

6,43 zł
6,43 zł
6,43 zł

Plac targowy 679 m.kw.
Pozostałe bud. - kontener - 26,40 m.kw.
Biblioteka Ippkt.3.2.1 117 m.kw.
Dzierżawa Policji 24,80
Dzierżawa - Bogacz Ippkt.3.3.1:
al grunty pod wodami 5,30 ha
bl pozostałe grunty 39.575 m.kw.
Łączna kwota podatku x
z tego:
- zwolniona Uchwałą IGmina i poz.podatnicyl 16.980,01
(drogi, biblioteka, bezpieczeństwo iporzqdek pub/., rekreacja, sport)
-należnalmienieGminyl 449,94

(zbiorniki wodne,p/ac targowy,poz.grunty, )

1.2.1 na stronie 15 Protokółu -drugi akapit od góry:

Kwota podatku w zł
2,00

92.278,29
543,20

186,38
826,02
175,06

Kwota podatku w zl

4,15zł
0,41zł

22,00
16.226,00

110.258,95
stawek podatku od wlw mienia - 92.829,00 zł

5,30 ha
39.575 m.kw.

Ustalono, że zaniżony podatek od nieruchomości w 2011r. od zasobów
majątkowych Gminy oraz nieruchomości wydzierżawionych - 229.344,95 zł.
(l4.123,83-Gm. +159, 43-Policja. + 752,31-Bib/.
+ 211.915.kana/. +2.394,38 z/- Bogacz)
z tego:
- zwolniony Uchwałą Rady Gminy 228.895,01 zł,
/16.980,01 z/+211.915,OO z/I
- należny 449,94 zł.
1.3.1 na stronie 15 Protokółu- Ustalenie podstawy opodatkowania mienia
Gminy i będącego w użytkowaniu Policji,GCK, p.Bogacza oraz należnego
podatku wg stawek ustawowych :
11 niezadeklarowanych na 2011r. :

Stawka zł
Ustalenie należnego podatku wg stawek urzędowych.

Stawka zl
Grunty zajęte pod zbiorniki wodne- 0,48 ha 4,15zł/ha
Drogi (nie będące drogami pub!.) 225.069 m.kw. 0,41 zł
Plac targowy 679 m.kw. 0,80 zł
Pozostałe bud. -kontener - 26,40 m.kw. 7,06 zł
Biblioteka 117 m.kw. 7,06 zł
Policja 24,80 7,06zł
Bogacz:
- woda-
-pozostałe grunt y-
Razem:
Skutki obniżenia górnych
111 0.258,95-17.429,951.
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• 1.4.1 na stronie 16-ej Protokółu:

Łącznie zaniżenie skutków obniżenia górnych - 97.610,00 zł
stawek podatku 11+21
(92.829,00 zł +4.781,00)
potwierdzone wg wyliczeń:
a 1 łączny podatek od zasobów majątkowych Gminy w tym wydzierżawionych
wg stawek Uchwały Rady Gminy - 229.344,95
/17.429,95+211.915=263.275/
bl łączny podatek od zasobów majątkowych Gminy w tym wydzierżawionych
wg stawek urzędowych - 326.955,18
/110.258,95+216.696,23= /
Różnica - zaniżenie skutków obniżenia górnych - 97.610,00 zł
stawek podatkuj.w.
/326.955 - 229.345/
Nieprawidłowości ustalone w toku kontroli w zakresie podatku od
nieruchomości dotyczyły nie ujęcia przez Gminę do opodatkowania,
zadeklarowania i wyliczenia skutków obniżek stawek podatków oraz zwolnień,
części mienia Gminy, niezadeklarowanego na 201lr w 2011r, a podlegającego
opodatkowaniu, opisanego w pkt.2.w tym dróg dojazdowych do pól, gruntów
zajętych pod wody, pozostałych gruntów, kontenera, wodociągów i kanalizacji,
a także zaniżenia podstawy opodatkowania podanej przez podatników w
deklaracjach i Informacjach tj Komendę Wojewódzką Policji, Gminne
Centrum Kultury, p.Bogacza - w konsekwencji czego zaniżono:
- zadeklarowany podatek od nieruchomości o kwotę - 229.345 zł,
w tym zwolniony - 228.895 zł,
-skutki obniżenia górnych stawek podatku - 97.610 zł,
- skutki ulg i zwolnień- 228.895 zł
/16.980 +211.915/
Ponadto: stwierdzono brak odzwierciedlenia w ewidencji prowadzonej przez
Gminę, wszystkich dróg gminnych zaliczonych stosownymi uchwałami do
kategorii dróg publicznych tak np. nie zaktualizowano ewidencji dróg
gminnych od 2009r,i nie skonfrontowano z powierzchnią zajmowanych przez
nie działek pod kątem ustalenia prawidłowej powierzchni dróg
wewnętrznych, podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
W 2009r. roku podjęto uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój/ po zasięgnięciu
opinii właściwego zarządu powiatul, w sprawie zaliczenia dróg na terenie
Gminy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, których
powierzchnia nie była uzgodniona z powierzchniami zajmowanych działek
wynikającymi z wypisów z rejestru gruntów.
Drogi publiczne w rozumieniu przepisów art.1 i 2 usU ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późno
zm.l, to drogi zaliczone do jednej z kategorii dróg, na które - ze względu na
funkcje w sieci drogowej - dzielą się na :
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- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
-drogi powiatowe,
- drogi gminne.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych - opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie
podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu
przepisów ustawy o drogach publicznych.
Natomiast grunty zajęte na drogi wewnętrzne podlegały zadeklarowaniu i
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Kontrolowana Jednostka nie ujmowała do wyliczeń skutków zwolnień i
obniżki górnych stawek podatkowych, powierzchni gruntów zajętych na drogi
wewnętrzne .

2.Zamówienia publiczne.

Zgodnie z paragrafem 4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr
202,poz. 2072), dokumentacja projektowa składa się m.in. z dokładnej
lokalizacji ich wykonywania, przedmiaru robót, projektów ,pozwoleń,
uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

~Zgodnie z art.29 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą -dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń. Takim dokładnym i jednoznacznym
określeniem jest podanie w dokumentach w postępowaniu długości
remontowanego odcinka drogi, czego Zamawiający w wymienionej w
Protokóle dokumentacji nie umieścił.
Natomiast Kontrolujący na stronie 29 Protokółu w 3-im akapicie od góry
odnotował, które dokumenty zawierały taki szczegółowy opis.
Kontrolujący podtrzymuje ustalenia w zakresie braku określenia - w
wymienionej na stronie 29 Protokółu - dokumentacji dot. zamówienia
publicznego na remont drogi Nr 384066 T Biestrzec -Biechów, długości
remontowanej drogi.
W nawiązaniu do zdania Kontrolowanego, że wymienione drogi, w tym nr
384066 T Piestrzec -Biechów, nie wymagały uzyskania przez inwestora
pozwolenia na budowę, stwierdza się, że jest to stanowisko błędne.
W toku kontroli ustalono bowiem, że wartością remontów zwiększono
wartość środków trwałych - dwóch dróg i zbiornika, natomiast trzy drogi, w
tym w/w nr 384066-przyjęto jako nowo wybudowane środki trwałe.
W związku z powyższym na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. NrI56,poz. 1118 z póżn. zm.), Gmina powinna
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••
• rozpocząć roboty budowlane dotyczące budowy i remontu w/w dróg

jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie zgłoszenia.
Co zaś się tyczy "korekty" sformułowań zawartych w Protokóle,
nadmieniam, że wyrazy i zdania te są wyjęte z opisu dokonanego w
dokumentach przez Kontrolowanego. Podkreślam znaczenie prawne przepisu
artA ustawy Prawo zamówień publicznych - ustawy nie stosuje się, a więc nie
można było nie przeprowadzać postępowania przetargowego skoro art. 4
wyłącza w ogóle stosowanie ustawy w określonych przypadkach ; nie ma
takiego pojęcia jak "postępowanie przetargowe" - jak to sugeruje
Kontrolowany, a jest pojęcie "zamówienie publiczne" -vide słowniczek pojęć
art.2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.
W pozostałym zakresie przyjmuje się wyjaśnienia oraz włącza do akt
sprawy załączniki otrzymane wraz z w/w zastrzeżeniami i wyjaśnieniami.

Kielce, 2014-10-03

1Jl,~Jl~ktOTlinntruli SWlimz"1 .
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URZĄD GMINY
28-131 Solec Zdrój
woj. świetokrzvskip

Znak: SOO-I.171.7.2014

Solec-Zdrój,22.09.2014r.

Urząd Kontroli Skarbowej
w Kielcach

dot. protokołu z kontroli podatkowej Gminy Solec-Zdrój
Nr UKS2691/W1B/42/18/2/005

Niniejszym zgłaszam następujące zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu z kontroli
podatkowej przeprowadzonej w Gminie Solec-Zdrój w dniach 3 lipca - 10 września 2014 roku.

1. W zakresie punktu I.3.
Przywołana w tym punkcie uchwała Rady Gminy Solec-Zdrój Nr XX/106/2012 z 23.10.2012r.
wprowadziła zmiany w ~ 43 Statutu Gminy nie tylko w wyszczególnionym w protokole pkt. 5 i 6,
ale również w punkcie I. - kserokopia uchwały w załączeniu.

2. W zakresie punktu II.
podpunkt 1.2. Mienie Gminy(str. 12 protokołu)

II niezadeklarowanego za 2011 rok. wg stawek określonych w/w
Uchwałą.
Za podstawę do obliczenia powierzchni gruntów będących pod
drogami w protokole przyjęte zostały grunty z opisem użytku
"dr" na łączną ilość 78,8568 ha, co stanowi 788568 m' z wypisu
rejestru gruntów z dnia 8 grudnia 20 IO roku.
Ewidencja w rejestrach obejmuje również drogi gminne, które
zostały przejęte jako drogi gminne uchwałami Rady Gminy.
Ewidencja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe i nie
zawsze wszystkie zmiany są dokonane w odpowiednim terminie.
Jak wynika z sporządzonego wykazu dróg gminnych, ich
powierzchnia obejmuje 57,6728 ha, co stanowi 576728 m'.
Różnicę t. j. 21,1840 ha, co stanowi 211840 m 2 stanowią drogi
dojazdowe nie tylko do pól, ale również do zabudowa6.
Drogi te są drogami publicznymi, z których korzystają nie tylko
mieszka6cy poszczególnych miejscowości, ale ci którzy mająjakiś
interes prywatny lub publiczny. Żadna z dróg nie jest drogą
zamkniętą.
W protokole wykazana została również ulica Magnoliowa w
Soku-Zdroju, która jest drogą gminną.
Dlatego też przyj ęcie takiej wielkości powierzchni pod drogami
jest dla Gminy bardzo niekorzystne i niezgodne ze stanem
faktycznym.
W związku z powyższym proszę o uwzględnienie zastrzeżenia i
odniesienie go do protokołu.
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3. a) W zakresie punktu II. 4 zamówienia publiczne (str. 23).
Zamawiający nie zgadza się z opinią, iż naruszył art. 98 ust. I Ustawy Prawo zamówień
Publicznych. Zgodnie ze stwierdzeniem w protokole z kontroli UKS roczne sprawozdanie z
zamówień publicznych zostało faktycznie sporządzone i przekazane w formie elektronicznej
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dnia 09.02.2012r. Łączna ilość i wartość
udzielonych zamówień publicznych została określona poprawnie. W sprawozdaniu wystąpił
jednak błąd polegający na omyłkowym zaszeregowaniu wartości robót budowlanych (60
405,45 zł) zadania pn. "Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i
dojazdowych do pól na terenie Gminy So!ec-Zdrój" do usług. Zdaniem zamawiającego w/w
omyłka przy sporządzaniu sprawozdania nie stanowi naruszenia art. 98 ust.! Ustawy Prawo
zamówień Publicznych o brzmieniu "Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o
udzielonych zamówieniach, zwane dalej sprawozdaniem". Naruszenie tego przepisu
miałoby miejsce jedynie w przypadku nie sporządzenia sprawozdania przez Zamawiającego.

b) W zakresie punktu II. Podpunkt 4.1 (str. 29).
Zamawiający nie zgadza się z opinią, iż naruszył art. 36 ust.! pkt 3 , art. 41 pkt 4 i art. 96
ust.! pkt I Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podczas prowadzenia postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont dróg gminnych na terenie
Gminy Solec-Zdrój".

Zgodnie z art. 3l.ust. I ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisuje przedmiot
zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Delegacja zawarta wart. 31. ust. 4 ustawy
PZP mówi, że zakres dokumentacji projektowej określa właściwy minister.
Mając na uwadze powyższe zakres dokumentacji projektowej został określony w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
Zgodnie. z zapisami S 4 ust. 2 w/w rozporządzenia dokumentacja projektowa, służąca do opisu
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane
pozwolenie na budowę, składa się w szczególności z:
planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i
zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonania
przedmiaru robót
projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Remont dróg gminnych na terenie Gminy
Solec-Zdrój" obejmującego swym zakresem:
- remont drogi gminnej nr 384024 T Świniary - Pojezierze droga
- remont drogi gminnej Włosnowice-Piestrzec-Wójeczka
- remont drogi gminnej nr 384066 T Piestrzec - Biechów
- remont drogi gminnej nr 384087 T Wełnin - Kopanina
nie wymagało uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Dla w/w robót budowlanych
wystarczające było zgłoszenie zamiaru ich wykonania do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
(Gmina Solec-Zdrój załącza kopie potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych na odcinki dróg
objęte przedmiotowym zadaniem).
Z uwagi na prosty (nie skomplikowany) zakres remontu wykonanie robót budowlanych
dotyczących zadania pn. Remont dróg gminnych nie wymagało uzyskania projektów, pozwoleń,
uzgodnień czy opinii o których mowa w S 4 ust. 2 pkt 3) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.
Zamawiający w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonym na stronie
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internetowej dnia 01.08.201Ir.zawarl trzy dokumenty:
- opis przedmiotu zamówienia zawierający krótką charakterystykę robót i obiektów przeznaczonych
do remontu
- przedmiary robót
- mapki lokalizujące remontowane odcinki dróg (wydruk ze strony internetowej oraz papierowa
wersja tomu II SIWZ w załączniku)
Ponadto na stronie internetowej Zamawiającego dnia 01.08.201Ir. zamieszczono także Tom III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierający Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót Budowalnych.
Rozdział V SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zawierał krótką charakterystykę zamawianych
robót budowlanych oraz obiektów, których one dotyczyły. Zamawiający celowo w I Tomie SIWZ,
ogłoszeniu o zamówieniu, protokole z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
zamieszczał bardzo rozbudowanej charakterystyki robót ze względów technicznych (portal Urzędu
Zamówień Publicznych oferuje ograniczoną ilość miejsca na ogłoszenia o zamówieniach) oraz dla
zachowania przejrzystości ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z postanowieniami pkt 3 opisu
przedmiotu zamówienia zawartego w Tomie I SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu, protokole z
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego szczegółowy opis i zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia zawierają:
al opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót - Tom II SIWZ
bl specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Tom III SIWZ.
Tom II i III SIWZ w pełni spełniają wymagania nałożone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego co do opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmiary robót zamieszczone w Tomie II SIWZ w szczegółach określały zakres robót dla każdej
z dróg do zrealizowania przez wykonawcę.
W postepowaniu przetargowym na zadnie pn. "Remont dróg gminnych na terenie gminy Solec-
Zdrój" oferty złożyło 4 Wykonawców, którzy bezbłędnie zinterpretowali zapisy ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ. W okresie od wszczęcia postępowania do otwarcia ofert nie wpłynęło do
Zamawiającego żadne pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Wszyscy Wykonawcy w
złożonych przez siebie ofertach na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, w tym i przedmiaru
poprawnie sporządzili kosztorysy ofertowe, co potwierdza fakt, że opis przedmiotu Zamówienia
sporządzony przez Zamawiającego był jednoznaczny, wyczerpujący, nie budzący wątpliwości co do
zrozumienia przez potencjalnych wykonawców. Fakt, że krótka charakterystyka robót
budowlanych i obiektów przeznaczonych do remontu nie zawierała długości drogi Piestrzec -
Biechów nie miał żadnego znaczenia dla potencjalnych Wykonawców, gdyż aby wycenić wartość
robót i tak musieli się oni zaznajomić z załączoną dokumentacja projektową na którą składały się
m.in. przedmiary robót. W przypadku przedmiotowego postepowania o udzielenia zamówienia
publicznego nie można także mówić o jakimkolwiek ograniczeniu konkurencji co potwierdza fakt
iż w postepowaniu swe oferty złożyło 4 wykonawców.
Podsumowując powyższe błędne jest twierdzenie, aby brak długości drogi w charakterystyce
zamawianych robót budowlanych oraz obiektów których one dotyczyły (przejętej błędnie przez
kontrolującego jako cały opis przedmiotu zamówienia) stanowił naruszenie art. 29. ust. I ustawy
Prawo Zamówień Publicznych tym samym bezpodstawne stają się zarzuty dot. naruszenie art. 36
ust.! pkt 3, art. 41 pkt 4 i art. 96 ust.! pkt IUstawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto w protokole:
- błędnie określono rodzaj zamówienia publicznego na str. 25 w pkt. 4.1 b w protokole jest:
ogłoszenie o zamówieniu dostawy a powinno być ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowłane,
- w części 4.2. (str.29) w zdaniu Gmina nie przeprowadzała zamówienia publicznego na w/w
roboty ... występuje sprzeczność ze zdaniem kolejnym, w którym mowa o zawartej umowie na
roboty budowlane i kwocie wynagrodzenia. Zamawiający domniemywa, że prawidłowym zapisem
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może być nie przeprowadzała postępowania przetargowego.

Nawiązując do punktu 4.3 (str. 30) a) protokołu z przeprowadzonej kontroli informuję, iż wykazane
w protokole wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej obejmują także usługę dystrybucji
energii. Zamówienia publiczne na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo
energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa wart. 5 ust. 3 tej
ustawy zostały udzielone w trybie określonym na podstawie art. 6 ust. l ustawy Prawo zamówień
publicznych. (w załączeniu kopia przykładowej umowy).

mgr inż. Pały!:
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Nr UKS2691IWlB/42/18/14/11/016

, Egz. Nr dJ

(tylko do użytku służbowego)

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli podatkowej przeprowadzonej w Gminie Solec - Zdrój, z siedzibą w
Sołcu --Zdroju, ul.l-Maja 10 wszczętej na podstawie upoważnienia Dyrektora
Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach, UKS 2691/WlB/42/18/14/4/007 z dnia
Ol lipca 2014r. przez Inspektora Kontroli Skarbowej Mariannę Hołda, leg.
służbowa nr 03235, sporządzony na podstawie art. 290 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 749 z późno zm.), w
związku z art. 31 ust. l ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późno zm.).
Kontrola podatkowa została przeprowadzona w ramach postępowania
kontrolnego wszczętego na podstawie postanowienia Dyrektora Urzędu Kontroli
Skarbow~j w Kielcach Nr UKS 2691/WlB/42/18/14/2/005 z dnia Ol lipca
2014r, wydanego na podstawie art. 13 ust. l powołanej wyżej ustawy o kontroli
skarbowej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 03 lipca -10 września 20 14r. z przerwami.
Zakres kontroli:

Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi za
2011 r.

I. STAN ORGANIZACYJNO - PRAWNY KONTROLOWANEJ
JEDNOSTKI

l. Podmiot kontrolowany.
Gmina Solec Zdrój
Z/S Solec Zdrój
ul. l Maja 10
Telefon: 41 377 60 41
2.Rejestracja podmiotu.
al rejestracja podatkowa.
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Jednostka posiada decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku -Zdroju
z dnia 12.04.2005r. N1P-4 w sprawie nadania numeru identyfIkacji podatkowej
Gminie Solec - Zdrój o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 655-18-79-623.
b/ rejestracja statystyczna.
Gmina Solec -Zdrój otrzymała w systemie podmiotów gospodarki narodowej
statystyczny numer identyfIkacji nadany przez Urząd Statystyczny w Kielcach,
wg zaświadczenia z dnia 13.12.2008r. REGON: 291010754.
Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:
- szczególna forma prawna: 03 Wspólnoty samorządowe,
- własność: 113 Własność samorządowa.
Rodzaj przeważającej działalności :
- wg Polskiej KlasyfIkacji Działalności (PKD 2007) - 8411Z Kierowanie
Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej,
- wg Polskiej KlasyfIkacji Działalności (PKD 2004) 7511Z Kierowanie
Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej,
Liczba jednostek lokalnych: 1
3. Statut Gminy Solec -Zdrój.
Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 r.
przyjęto tekst jednolity Statutu Gminy.
Treść S 43 zawiera wykaz Jednostek pozostających w strukturze
organizacyjnej Gminy, a mianowicie:
1. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Solcu- Zdroju,
2. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie,
3. Gminne Centrum Kultury w Solcu - Zdroju,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu -Zdroju,
5. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Solcu- Zdroju,
6. Samorządowe Gimnazjum w Solcu- Zdroju.
W zakresie pkt.5-6 wprowadzono zmiany uchwałą Rady Gminy Nr
XX/I06/2012 z dnia 23.1O.2012r.
4. Władze Gminy Solec -Zdrój.
4.1. Organy Gminy.
Zgodnie ze statutem organami Gminy są:
alRada Gminy- organ stanowiący i kontrolny, przewodniczącym Rady Gminy
jest od 01.12.2010r. Pan Czesław Stępień.
b/Wójt Gminy- organ wykonawczy Gminy -Pan Pałys Adam .
Powyższe zostało potwierdzone przez Gminną Komisję Wyborczą w Solcu-
Zdroju stosownym zaświadczeniem z dnia 22.11.201 Or.
Stanowisko Zastępcy Wójta od 2006r. do chwili obecnej pełni Pan Artur
Cygan.
5. Skarbnik Gminy Solec-Zdrój i zasady rachunkowości.
Uchwałą Nr II/1/1990 Rady Gminy z dnia 10 czerwca 1990r. na stanowisko
Skarbnika Gminy została powołana Pani Zofia Kopeć.
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Zarządzeniem Nr 12/2011 Wójta Gminy Solec -Zdrój z dnia 28 lutego 2011r
określono i wprowadzono do stosowania plan kont dla:
- budżetu Gminy,
- Jednostki -Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zmianami),
Zarządzeniem Nr 4312011 Wójta Gminy Solec, wprowadzono zasady
rachunkowości, obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalania wyniku finansowego , sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych ,
system ochrony danych.
6. Wykonanie budżetu Gminy.
Uchwałą Nr 47/1/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r Regionalna Izba
Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011r. wraz z informacją o stanie j.s.t. , z której m.in. wynika, że:
-dochody budżetu Gminy wykonano w kwocie 29.207.459,66 zł, tj w 94,2%
w stosunku do planowanych,
- wydatki wykonano w kwocie - 32.919.636,55 zł tj w 96% planowanych,
- różnica między wykonanymi dochodami , a poniesionymi wydatkami
stanowiła deficyt budżetu w kwocie 3.712.176,89 zł, przy planowanym w
wysokości 3.288.103,70 zł.
Powyższe dane wynikały ze sprawozdań :
-Rb-27S -Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011,
-Rb-28S- Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
j. s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011,
-Rb-NDS-kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.
7. Kontrole zewnętrzne.
Ostatnia kontrola z UKS w Kielcach była przeprowadzona w zakresie audytu
projektów unijnych w 2013r. Natomiast ŚUW w Kielcach przeprowadził
kontrolę w zakresie wydatkowania przez Gminę dotacji z budżetu państwa
otrzymanych w 20 lIr. na realizację związanych z zachowaniem funkcji
leczniczych uzdrowiska.
8. Upoważnienie do dzialania w imieniu Wójta Gminy Solec-Zdrój.
Zastępca Wójta Gminy Solec-Zdrój upoważnił Panią Zofię Kopeć -Skarbnika
Gminy do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą.
9. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie korespondencji.
Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie korespondencji jest Pani Alina
Wrońska - inspektor ds. obsługi kancelaryjno- technicznej .

3



II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi za
2011 rok.

Podstawa prawna.
-ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.),
-ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz.539 ze zm.),
-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103),
-ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr
157, poz.l240 ze zm.),
-ustawa. z dnia12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z2006r.Nr
121, poz.844 ze zm.),
-ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.)
-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 ze zm.),
-ustawa z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości(Dz. U. z 2009r. Nr 152,
poz. 1223 ze zm.).
-ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U z 2010r. Nr l 13,poz. 759 ze zm.).

Badaniem objęto:
- Rb-PDP -Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na
koniec 20 lIr,
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego, za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2011 r,
-Rb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego, za okres od początku roku do dnia
31grudnia 2011r.

ewidencję księgową podatków: od nieruchomości, od środków
transportowych, rolnego, leśnego,
- dokumenty źródłowe :
al deklaracje podatku od nieruchomości złożone przez osoby prawne, w tym

przez Gminę od zasobów mienia Gminy, zawarte umowy najmu, dzierżawy
mienia gminy, prawidłowość zastosowanych stawek podatkowych i kwoty
zadeklarowania tego podatku,
b/Informacje w sprawie podatku od nieruchomości składane przez osoby
fizyczne, decyzje Wójta Solec-Zdrój,
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• - dokumenty źródłowe - deklaracje podatku rolnego i leśnego złożone przez
osoby prawne,
- ewidencję zasobów majątkowych Gminy i prawidłowość ich
opodatkowania,
- inne dokumenty i ewidencje wymienione w treści protokółu.
Wyjaśnień udzielała:
Pani Zofia Kopeć -Skarbnik Gminy .

2.539.964,86

217.824,81
66.482,73
52.665,70
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32.556,34
1.207.339,00

405.292,80
735.940,13

14.318,10
70.846,24
1.103,00

51.213,00
16.550,00
4.806,25

2.539.964,86 zł
górnych stawek podatków obliczone za okres

284.307,54

W wyniku kontroli ustalono:
l. Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP.
Kontrolowana jednostka sporządziła na koniec 2011 r. i przekazała w dniu
23.02.2012r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach roczne
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP określone
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 8 lutego 2010r. Nr 20, poz. 103).
1.1. W rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych Rb-
PDP, na koniec 2011r. wykazano w zł :
11ogółem dochody podatkowe wykonane w kwocie
z tego:
2/udziały we wpływach z podatku od osób prawnych
3/ udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych
4/ podatek rolny
5/ podatek od nieruchomości
6/ podatek leśny
7/ podatek od środków transportowych
8/ podatek dochodowy od os. fizycz. opł. w formie karty podat.
9/ podatek od czynności cywilnoprawnych
10/ wpływy z opłaty skarbowej
Il/wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Razem j.w.
2/ skutki obniżenia
sprawozdawczy
z tego:
- podatek od nieruchomości -
- podatek od środków transportowych -
3/ skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy
(bez ulg i zwolnień ustawowych)
z tego:
- podatek od nieruchomości 40.305,70
- podatek od czynności cywilno-prawnych 12.360,00
4/skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ,
wtym:



16.635,00

661,00
7,00

13.377,00
391.915,80

al umorzenie zaległości podatkowych -
z tego:
- podatek rolny - 14.378,00
-podatek od nieruchomości - 2.102,00
-podatek leśny 155,00
bl rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwołnienie z obowiązku
pobrania, ograniczenie poboru - 668,00
z tego:
- podatek rolny -
- podatek leśny -
Sprawozdanie Rb-PDP stanowi Zał. Nr 2 do niniejszego Protokółu.
1.2.Stosownie do ~ 7 ust 2 instrukcji stanowiącej załącznik nr 39 do
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), kwoty dochodów,
wykazane w kolumnie "Wykonanie" powinny być zgodne z sumą
odpowiadających tym dochodom paragrafów we wszystkich działach
wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania płanu dochodów
samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu
terytorialnego w kolumnie "Dochody wykonane" (wpływy minus zwroty)
odpowiednio do przepisów rozporządzenia.
W toku kontroli badaniem objęto roczne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27S za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. przekazane w dniu 23.02.2012r. do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Porównano kwoty dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP z ewidencją
księgową oraz z sumami odpowiadającymi tym dochodom paragrafów
wykazanych przez Gminę w sprawozdaniu Rb-27S.

Stwierdzono, że na wykazane w sprawozdaniu Rb-27S dochody
wykonane w zł składały się:
w rozdziale 75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa:
a) ~ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 32.556,34
b) ~ 0010 podatek dochodowego od osób fizycznych 1.207.339,00
w rozdziale 75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych
jednostek organizacyjnych oraz
w rozdziale 75616- wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
c) podatek rolny ~ 0320 łącznie 405.292,80
w tym:
*podatek rolny od osób prawnych (75615-0320) -
* podatek rolny od osób fizycznych (75616-0320) -
d) podatek od nieruchomości ~ 0310 - 735.940,13
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51.213,00

65.610,00
1.103,00

4.158,00
10.160,10
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w tym:
*podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615-0310) - 446.467,69
*podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616-0310) - 289.472,44
e) podatek leśny ~ 0330 14.318,00
w tym:
* podatek leśny od osób prawnych (75615-0330)
* podatek leśny od osób fizycznych (75616-0330)
f) podatek od środków transportowych ~ 0340
70.846,24
w tym:
*podatek od śr. transportowych od os. prawnych (75615-0340 - 5.236,24

Wynika z wpłat i przypisów wg złożonych deklaracji przez 2 firmy:P.W.
"PRIMA" spółka z 0.0. w Zborowie oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w
Solcu-Zdroju,
-podatekodśr. transportowychodos.fizycznych(7 5616-0340) -
g) podatek dochodowy od osób fizycznych -
opłacany w formie karty podatkowej Rozdział 75601 ~0350
h)podatekodczynnościcywilnoprawnych~0500 -
w tym:
*podatek od czyn. cywilnoprawnych od os.prawnych(756 I 5-0500) ,,0"
*podatek od czyn. cywilnoprawnych od os. fizycznych
(75616-0500) 51.213,00
na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych(U.S.Busko-Zdrój,' II
U.S.Kielce, U.S. Dąbrowa Tamowska,III.U.S. Warszawa, U.S. Pińczów) -Rb-
27-z wykonania dochodów budżetowych -budżet terenowy Gmina SoIec-
Zdrój -za 2011r. i kwot wykazanych w w rozdziale 75616- ~ 500,ustalono
zgodność wlw kwoty z danymi sprawozdań urzędów skarbowych.
w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
w tym:
i) ~ 0410 wpływy z opłaty skarbowej (75618-0410) - 16.550,00
wpłaty potwierdzone wg prowadzonych obrotów w Dzienniku należności
obejmującego 98 pozycji wpłat na łączną kwotę -16.550 zł,
j) ~ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (75618-0460) - 4.806,25
dotyczące wydobytej kopaliny - wody lecznicze ze złoża:
al Solec-Zdrój przez Uzdrowisko-Solec -Zdrój sp. z 0.0. ul. I Maja 1,28-131
Solec-Zdrój- 3.630,85 zł,
bl "Wełnin" przez "Malinowy Zdrój" Sp. z 0.0. -Os. Teatralne 24,31-946
Kraków - 1.175,40 zł.
Razem dochody j.w. 2.539.964,86
Wykazane przez Jednostkę dochody w sprawozdaniu Rb-PDP na koniec 2011
r.były zgodne z dochodami podatkowymi wykazanymi przez Gminę w
sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.



1.3.W wyniku porównania kwot z tytułu skutków obniżek górnych
stawek podatków z wykazanymi przez Gminę w sprawozdaniu Rb-27S w
kolumnie "skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres
sprawozdawczy", stwierdzono ich zgodność - stosownie do w/w ~ 7 ust 3
w/cyt. Instrukcji stanowiącej Załącznik Nr 39 do Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r.

Na w/w kwoty skutków obniżenia górnych stawek składały się:
- w podatku od nieruchomości S 0310- 217.824,81 zł
w tym:
od osób prawnych (756150310) - 30.865,27 zł,
od osób fizycznych (756160310) -186.959,54 zł;
w/w dane wynikają z deklaracji (os. prawne) i Decyzji (osoby fizyczne)i
sporządzonych w formie zestawienia zbiorczego obejmującego analitycznie
rodzaje podstaw opodatkowania wg stawek urzędowych i podatek oraz
podstawę opodatkowania wg stawek Uchwały Rady Gminy i podatek należny;
różnica stanowi skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości
wg Gminy i jest zgodna( w wyniku kontroli ulegnie zmianie).
Przedmiotowe Zestawienie stanowi Zał. Nr 4 do niniejszego Protokółu.
- w podatku od środków transportowych S 0340-66.482,73
w tym:
*od osób prawnych (756150340) - 4.298,36 zł, na które składają się kwoty
skutków obniżenia górnych stawek podatku dwóch podatników podatku od
środków transportowych ,wynikających ze stawek ustawowych i wg Uchwały
Nr XXXII1148/09 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2009r.
*od osób fizycznych (756160340) - 62.184,37 zł, na które składają się kwoty
skutków obniżenia górnych stawek podatku od 26 podatników podatku od
środków transportowych ,wynikających ze stawek ustawowych i wg Uchwały
Nr XXXII/148/09 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2009r. zestawionych
tabelarycznie wg nazwisk, numerów rejestracyjnych i marek samochodów;
dane wynikały z deklaracji -DT-1, załączników DT-1/A, a kwoty podatku
przypisane na kartach kontowych były zgodne ze stawkami wg w/w Uchwały .
Sprawdzono płatności podatników wg kont o nr nr: 1,2, 3.4 - kwoty
przypisów wynikające z deklaracji były uregulowane w 2011r.

1.4.Na udzielone skutki ulg i zwolnień w kwocie łącznej -52.665,70 zł,
składały się:
- ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w kwocie 40.305,70 zł,
wtym:
a/od osób prawnych (756150310) - 13 .939,53 zł
b/ od osób fizycznych (756160310) - 26.366,17 zł.
W wyniku sprawdzenia wszystkich deklaracji od osób prawnych, informacji o
nieruchomościach zwolnionych i ich wycenie oraz podsumowania kwot
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zwolnionych, ustalono, że na w/w kwotę składają się zwolnienia w
podatku określone Uchwałą Rady Gminy dotyczącej.w. :
al osób prawnych -13.939,53 zł, w zakresie dotyczącej pow. mieszkalnej
wykorzystywanej do potrzeb mieszkalnych , co dotyczyło Nadleśnictwa
Chmielnik-Lasy Państwowe, DPS Zborów, gruntów i budynków zajętych na
ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego -Komenda Wojewódzka
Policji, nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej-OSP oraz
nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej,sportowej i
rekreacyjnej- Gminne Centrum Kultury).
Powyższe dane wynikały z deklaracji na podatek od nieruchomości na 2011r.,
i były zgodne.
b/osób fizycznych - 26.366,17 zł -budynki mieszkalne, b udynki inne niż
mieszkalne wchodzące uprzednio w skład gosp. rolnego osób będących
rencistami lub emerytami emerytów; powyższe dane wynikały z Informacji w
sprawie podatku od nieruchomości ,rolnego ,leśnego oraz Decyzji - nakazu
płatniczego I wg kart podatnika sprawdzonych o nr, nr: 126,261A,
257,59,8/1,118/B,6/2011, wchodzących w skład Zestawienia zbiorczego stanu
kont na dzień 31.12.2011r.- osób fizycznych.
- ulgi i zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób
fizycznych (75616-0500) S 0500 w kwocie 12.360,00 zł .
Na w/w kwotę składają się postanowienia Wójta Solec-Zdrój odnośnie 3-

ech wniosków podatników podatku od spadków i darowizn - pozytywnie
opiniujących kwoty umorzenia tego podatku , a następnie potwierdzonych
decyzjami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju. •..

,.

1.5.Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w kwotach:
al umorzenie zaległości podatkowych -16.635,00 zł,
bl rozłożenie na raty, odroczenie terminu - 668,00 zł,
były zgo dne z danymi sprawozdania Rb-27S, wg rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
Sprawozdanie Rb-27 S stanowi Zał. Nr 2 do niniejszego Protokołu ..
w wyniku kontroli w/w dane w zakresie podatku od nieruchomości ulegną zmianie o kwoty
wymienione w pkt. 2. niniejszego Protokółu.

2. Podatek od nieruchomości.
W okresie objętym kontrolą obowiązywała uchwała dotycząca podatku od
nieruchomości podjęta przez Radę Gminy w Solcu-Zdroju:
Uchwała Nr XXXI/141/09 z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w tym
podatku :
lIod gruntów:
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al związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,66 zł od I m2

powierzchni,
bl pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych:3,75złod 1 ha powierzchni,
c/pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
0,06 zł od I m2 powierzchni,
2/0d budynków lub ich części:
al mieszkalnych: 0,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
bl związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lubich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
19,26 zł od I m2 powierzchni użytkowej,
ci zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym: 8,95 zł od I m2 powierzchni użytkowej,
dl zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych: 4,00 zł od I m2 powierzchni użytkowej,
el pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego: 6,43 zł od I m2

powierzchni użytkowej,
3/0d budowli :
al 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. I pkt. 3 i ust 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wg w/w Uchwały obejmowały:
1/ budynki mieszkalne wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem tj dla
potrzeb mieszkaniowych,
2/budynki inne niż mieszkalne , wchodzące wcześniej w skład gospodarstwa
rolnego osób będących obecnie emerytami i rencistami i nie zajmowane na
działalność gospodarczą inna niż rolnicza,
3/nieruchomości lub ich części oraz budowle i budynki zajęte na potrzeby
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
4/nieruchomości lub ich części oraz budynki zajęte na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej,
51 nieruchomości lub ich części oraz budynki i budowle stanowiące obiekty
użyteczności publicznej, zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej,
rekreacyjnej i sportowej z wyjątkiem nieruchomości, budynków i budowli lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności handlowej, gastronomicznej i
usług parkingowych,
61 drogi dojazdowe do pól oznaczone wewidencji gruntów jako drogi,
7/grunty i budynki zajęte na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego
przez organy państwowe do tego powołane.

W/w Uchwała stanowi Zał. Nr l do niniejszego Protokółu.
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l.Opodatkowanie mienia Gminy.
Celem określenia prawidłowości kwot wykazanych w rocznym sprawozdaniu
Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2011r.- kontrolą
objęto ewidencję dochodów podatkowych, kompletność ujęcia do
opodatkowania przez Gminę gruntów, budynków i budowli wynikających z
ewidencji środków trwałych grupy 011- Środki trwałe, w tym: 00- Grunty, 01-
Budynki i lokale, 02- Budowle, oraz z wypisów z rejestru gruntów, a także
dane zawarte w deklaracjach na podatek od nieruchomości złożone przez
osoby prawne, przez Gminę Solec -Zdrój oraz dane dotyczące podstawy
naliczania i zastosowanych stawek podatku od nieruchomości
z zasobów mienia Gminy, o którym mowa niżej.

W toku czynności kontrolnych dane do obliczenia podstawy opodatkowania
ustalano i uzgadniano na podstawie wypisu z rejestrów gruntów, ewidencji
księgowej budynków i budowli i oględzin; protokół z oględzin stanowi Za!' Nr
8 do Protokółu.
W wyniku kontroli ustalono:
W zakresie danych wykazanych w sprawozdaniu Rb- PDP:
Jednostka przedstawiła do kontroli zestawienia pomocnicze i deklaracje, na
podstawie których wyliczyła skutki obniżki górnych stawek podatku od
nieruchomości oraz kwotę zwolnienia podatku od nieruchomości,- dla celów
sprawozdania Rb-PDP - Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów
podatkowych.
Szczegółowy opis danych zawartych w sprawozdaniu PDP i sprawozdaniu Rb-
27S w kontekście podatku od nieruchomości zawarto w pkt. l niniejszego
protokółu.

1.1.Deklaracje podatku od nieruchomości od zasobów majątkowych Gminy.

Gmina złożyła deklaracje na podatek od nieruchomości na 2011r. w
zakresie dotyczącym:
11 mienia Gminy w dniu 09.05.2011r, na kwotę podatku- 6.287,00 zł
obejmującą:

pozostałe grunty stanowiące działki i tereny przemysłowe (Bi,B,Bp,Bo)
wynikające z ewidencji -Wypisu z rejestru gruntów- poszczególnych obrębów
Gminy o pow.łącznej - 11.867 m.kw. w tym 612 m.kw. od 07.04.2011r wg
stawki 0,06 zł/m.kw,
- powierzchni użytkowych budynków pozostałych ( swietIice) o pow. łącznej
868,89 m.kw. wg stawki 6,43 zł/m.kw.
Wykazana łączna kwota podatku - 6.287,00 zł.
W Deklaracji podano informację o nieruchomościach zwolnionych,
stanowiących nieużytki - na podstawie art.7 ust. l par. l Ow/w ustawy.

f/}; /I
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Ustalono, że nieużytki wg wypisu z rejestru gruntów poszczególnych
obrębów stanowią pow. 3,026 ha.
Wpłata z konta wydatków na konto dochodów nastąpiła w kwocie 6.340
zł(6.287- podatek od nieruchomości +53 -podatek leśny), przelewem -
Dowód Nr 158/1701/2011. z dnia 28.07.201Ir.
Kwota j.w. ujęta w sprawozdaniu Rb-27 S za 2011r i wykazana w ewidencji
podatników podatku od nieruchomości - osoby prawne na dzień
31.12.20 lIr.! poz.9/.
W/w kwota podatku została ujęta w sprawozdaniu Rb-28/ S za 2011r. jako
kwota planowana, zaangażowanie i wydatek wykonany w Rozdziale 75023-
Urzędy gmin, paragraf 4480- Podatek od nieruchomości -kwota 6.287,00.

2/mienia Gminy stanowiącego wodociągi i kanalizację, a złożoną
dniaI5.04.2014 r. na kwotę podatku 211.915 zł, określającą:
- powierzchnie gruntów związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o
pow.-30.280 m.kw. wg stawki 0,66 zł/m.kw,
- zbiorniki wodne o pow.0,5 ha wg stawki 3,75 za I ha,
- powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą dotyczącą ujęć wodnych o pow. 302,5 m.kw. wg stawki 19,26
zł/m.kw. ,
-wartość budowli wodociągów i oczyszczalni wg stawki 2% w tym:
aj w okresie roku 2011- 1- III - 7.344.968,06 zł,
b/w okresie roku j.w. -IV-V- 7.354.129,06 zł,
c/ w okresie rokuj.w. VI-XII -10.702.621,77 zł,

w deklaracji podano informację o nieruchomościach zwolnionych na
podstawie Uchwały NrXXXI!l41/09 z 03.11.2009 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
w/w deklaracja i wynikający z niej podatek nie była ujęta w księgowości i
sprawozdawczości za rok 2011r.
Gmina nie posiadała w 2011r. wydzielonej organizacyjnie jednostki
obsługującej oczyszczalnię ścieków i wodociągi.
W/w deklaracje stanowią Zal. Nr 3 do niniejszego Protokółu.

1.2.Mienie Gminy.
W wyniku kontroli dokumentacji źródłowej - WYPISOW działek z rejestru
gruntów, Informacji z mienia komunalnego, księgowej ewidencji środków
trwałych, w konfrontacji z danymi zawartymi w deklaracjach podatku od
nieruchomości dotyczących majątku eksploatowanego przez gminne
wodociągi i oczyszczalnię, oraz oględzinami - ustalono powierzchnie i wartości
majątku Gminy nie objęte w/w deklaracjami, nie oddane w dzierżawę, zarząd
i inne posiadanie, a więc podlegające opodatkowaniu przez Gminę.
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Ustalenie podstawy opodatkowania mienia Gminy oraz wydzierżawionego
przez Gminę i należnego podatku wg stawek Uchwały Nr XXXIl141/09
Rady Gminy z 3 listopada 2009r:

448,14
169,75
752,31
159,43

449,94 zł

47.362,26

211.915,00 zł.

50.838,13 zł

19,88
2.374,50

51.288,07 zł

0,66 zł
6,43 zł
6,43 zł
6,43 zł

3,75zł
0,06 zł

x

1/ niezadeklarowanego za 2Ot1r. wg stawek określonych w/w Uchwałą:
Stawka zł Kwota podatku w zł

Grunty zajęte pod zbiorniki wodne- 0,48 ha 3,75 zł/ha 1,80
(Kików-O,17ha ,Sułkowice -0,31 ha)
Drogi wew. ( drogi dojazdowe do pól nie
będące drogami pubI.-zw.z podatku) - 789.371 m.kw. 0,06 zł
(w tym Alejka magnoliowa 803 m.kw.x 0,06 48,18)
Plac targowy 679 m.kw.
Pozostałe bud. - kontener - 26,40 m.kw.
Biblioteka /ppkt.3.2./ 117 m.kw.
Dzierżawa Policji 24,80
Dzierżawa - Bogacz /ppkt.3.3./:
al grunty pod wodami 5,30 ha
b/ pozostałe grunty 39.575 m.kw.
Łączna kwota podatku x
z tego:
- zwolniona Uchwałą /Gmina i poz. podatnicy/
(drogi, biblioteka, bezpieczeństwo iporządek pubł., rekreacja, sport)
-należna/mienieGminy/
(zbiorniki wodne,plac targowy,poz.grunty,)
2/ od wodociągów i kanalizacji Gminy za 2011r. określonej w deklaracji
złożonej dnia 15.04.2014r, a mianowicie:
- powierzchnie gruntów związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o
pow.-30.280 m.kw. wg stawki 0,66 zł/m.kw. 19.984,80 zł,
- zbiorniki wodne o pow.0,5 ha wg stawki 3,75 za l ha, - 1,88 zł
- powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą dotyczącą ujęć wodnych o pow. 302,5 m.kw. wg stawki 19,26
zł/m.kw. - 5.826,15 zł,
-wartość budowli wodociągów i oczyszczalni ścieków 186.102,52 zł
wg stawki 2% w tym:
al w okresie roku 2011- I- III - 7.344. 968,06 zł x 2%~ 36. 724,84 zł,
b/w okresie rokuiw. -IV-V- 7.354.129,06 zł x 2%= 24.513,76 zł,
c/w okresie rokuiw. VI-XII -10.702.621,77 złx2%=124. 863, 92 zł,
razem budowle -186.102,52
Łączna kwota podatku-
Zwolniona na podstawie w/w Uchwały.
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3/ustalenie podstawy opodatkowania i należnego podatku, nie ujętego w
deklaracjach, Informacjach, Decyzjach dotyczących roku 2011r. przez
niżej wym. Jednostki, a wykazanych w ppkt. 1.2.1, a mianowicie:
3.1/ od garaży wydzierżawianych przez Gminę Komendzie Wojewódzkiej
Policji na podstawie umowy najmu z dnia 01.09.2006r i Aneksu z dnia
23.05.2011r.:
- do 31 maja2011r.- =418,51 zł,
(140,55 m.kw. +15,66 m.kw.x 6,43zł/m.kw. =418,51),
-od 01.06.2011rdo 31.12.2011r-644,66 zł,
(140, 55m. kw. +31,32 m.kw.x 6,43 zł/m. kw. = 644,66 zł).
Razem podatek -1.063,17 zł.
Zadeklarowany - 903, 74 zł.
Różnica - 159,43 zł.
Podatek w/w uchwałą Rady Gminy zwolniony.
3.21 od powierzchni budynku biblioteki, otrzymanego w użyczenie od
Parafii Rzymsko- Katolickiej w Solcu -Zdroju, na podstawie umowy
użyczenia zawartej z GCK w dniu 8 listopada 2007r. powierzchnia biblioteki
wynosi - 117 m.kw.
należny podatek - 752,31 zł .
(117 m.kw. x 6,43=752,31 zł).
Podatek w/w uchwałą Rady Gminy zwolniony.
3.31 od nieruchomości wydzierżawionej "ANKARD" Bogacz Spółka Jawna
uI.1 Maja 4d,Solec - Zdrój, na podstawie umowy w dniu 29.12.2010r.,
składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni 9,30 ha; przedmiotowy
teren został określony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/115/2000 z dnia
13.12.2000r. jako gminny teren użyteczności publicznej.
W Informacji w sprawie podatku od nieruchomości na 2011r. pan Dawid
Bogacz określił powierzchnie gruntów związaną z prowadzeniem
działalności gospodarczej na 425 m.kw.
Decyzją Nr F-IV.3120.8/370.2011 z dnia 28.02.2011r. Wójt Gminy Solec-Zdrój
Adam Pałys ustalił dla Dawida Bogacza podatek od nieruchomości na rok
2011 w kwocie łącznej -281 zł (425 m.kw.xO,66 zł/m.kw.=280,50 zł).
Ustalono, że Dzierżawca nie wykazał w Informacji pozostałych gruntów
wydzierżawionych, które jako nieruchomości użyteczności publicznej zajęte
na cele rekreacji i sportu, zostały zwolnione Uchwałą Nr XXXl141/09 z dnia 3
listopada 2009r, a mianowicie:
al gruntów pod wodami o pow. 5,30 ha,
bl pozostałych gruntów o pow. 3,96 ha;
podatek od wlw nieruchomości wynosi adekwatnie:
ad.al 19,88 zł
(5,30 x3, 75ha=19,88 zł)
ad.bl 2.374,50 zł)
(39.575m.kw.xO, 06zł=2. 374,50 zł)
Razem kwota podatku (zwolnionego) - 2.394,38 zł.
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Podatnikami podatku od nieruchomości -zgodnie z art.3 ust. l pkt.4 wlw
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych -byli wymienieni wyżej w ppkt.3.1.
3.3.- wynajmujący.
Ustalono, że zaniżony podatek od nieruchomości w 2011r. od zasobów
majątkowych Gminy oraz nieruchomości wydzierżawionych- 263.203,07 zł.
(47. 981,95-Gm. +159,43-Policja. + 752,31-Bibl.
+ 211.915-kanal. +2.394,38 zł - Bogacz)
z tego:
- zwolniony Uchwałą RadyGminy 262.753,13 zł,
150.838,13 zł+211.915,OO zł/
- należny 449,94 zł.
Zaniżenie podatku od nieruchomości stanowiło naruszenie art. 2 ust.1
pkt.1 i 2 oraz art. 4 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art. 6 ust. 9 i 10 wlw ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych , zgodnie z którymi opodatkowaniu
podlegają grunty, budynki lub ich części, a podstawę opodatkowania
stanowi dla gruntów powierzchnia, dla budynków powierzchnia
użytkowa, zaś dla budowli wartość stanowiąca podstawę amortyzacji;
obowiązek składania deklaracji na podatek oraz informacji o
nieruchomościach dotyczy również podatników korzystających ze
zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Kwota podatku w zł

Kwota podatku w zł
2,00

323.312,88

Ustalenie podstawy opodatkowania mienia Gminy i będącego w
użytkowaniu Policji,GCK, p.Bogacza oraz należnego podatku wg stawek
ustawowych :
11 niezadeklarowanych na 2011r. :

Stawka zł
Ustalenie należnego podatku wg stawek urzędowych.

Stawka zł
Grunty zajęte pod zbiorniki wodne- 0,48 ha 4,15zł/ha
Drogi (nie będące drogami pub!.) 788.568 m.kw. 0,41 zł

329,23
543,20
186,38
826,02
175,06

w deklaracji

4,15
0,41

22,00
16.226,00

341.622,77
od wlw mienia - 290.335,00 zł

0,41
0,80 zł

7,06 zł
7,06 zł
7,06zł

803 m.kw.
679m.kw.
26,40 m.kw.
117 m.kw.
24,80

Droga - Alejka wewnętrzna
Plac targowy
Pozostałe bud. -kontener -
Biblioteka
Policja
Bogacz:
- woda - 5,30 ha
-pozostałe grunty- 39.575 m.kw.
Razem:
Skutki obniżenia górnych stawek podatku
1341.623 - 51.288 zł/.
2/0d wodociągów i kanalizacji Gminy za 2011r. określonych
złożonej dnia 15.04.2014r, a mianowicie:
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216.696 zł.

Stawka zł

Grunty dział. gosp. 30.280 0,80 zł/m.kw.
Grunty zajęte pod zbiorniki wodne-0,50 ha 4,15zł/ha
Budynki dział.gosp. - 302,50 m.kw. 21,05 zł
Budowle:
al w okresie roku 2011- 1- III - 7.344.968,06 zł x 2%= 36.724,84 zł,
b/w okresie rokuj.w. -IV-V- 7.354.129,06 zł x 2%= 24.513,76 zł,
C/W okresie rokuj.w. VI-XII - 10.702.621,77 złx2%=124. 863, 92 zł,
razem budowle -186.102,52
Razem podatek:

Kwota podatku w zł
24.224,00 zł

2,08 zł
6.367,63 zł

186.102,52

.-c

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od w/w mienia - 4.781,00 zł.
/216.696,00 - 21I.915,00 zł=4. 781,00/
Łącznie zaniżenie skutków obniżenia górnych - 295.116,00 zł
stawek podatku /1+2/
(290.335,00 zł +4.781,00)
potwierdzone wg wyliczeń:
a / łączny podatek od zasobów majątkowych Gminy w tym wydzierżawionych
wg stawek Uchwały Rady Gminy - 263.203,00
/51.288,07+211.915=263.275/
b/ łączny podatek od zasobów majątkowych Gminy w tym wydzierżawionych
wg stawek urzędowych - 558.319,00
/341.622,77+216.696,23= 558.319/
Różnica - zaniżenie skutków obniżenia górnych - 295.116,00 zł
stawek podatku j.w.
/558.319-263.203,07/
Nieprawidłowości ustalone w toku kontroli w zakresie podatku od
nieruchomości dotyczyły nie ujęcia przez Gminę do opodatkowania,
zadeklarowania i wyliczenia skutków obniżek stawek podatków oraz zwolnień,
części mienia Gminy, niezadeklarowanego na 20l1r w 2011r, a podlegającego
opodatkowaniu, opisanego w pkt.2.w tym dróg dojazdowych do pól, gruntów
zajętych pod wody, pozostałych gruntów, kontenera, wodociągów i kanalizacji,
a także zaniżenia podstawy opodatkowania podanej przez podatników w
deklaracjach i Informacjach tj Komendę Wojewódzką Policji, Gminne
Centrum Kultury, p.Bogacza - w konsekwencji czego zaniżono:
_zadeklarowany podatek od nieruchomości o kwotę - 263.203 zł,
w tym zwolniony - 262.753zł,

-skutki obniżenia górnych stawek podatku -

- skutki ulg i zwolnień-

/50.838 +211.915=262.753/.

295.116 zł,

262.753 zł

Adekwatnie do w/w zaniżono dane wykazane w sprawozdaniach:
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- Rb-PDP -Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na
koniec 2011r,

- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego, za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2011 r.

Zaniżając o w/w kwoty skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w
rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP oraz w
rocznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego Rb-27S Jednostka naruszyła S 9 ust. 1Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 201Or. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) w związku z S 3 ust. l pkt. 9 i S 7 ust. 3
Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów
jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej Załącznik Nr 39 w/w
rozporządzenia.

Ustalone w toku kontroli zaniżenie skutków udzielonych ulg i zwolnień w
podatku od nieruchomości, wynika z zaniżenia przez jednostkę skutków
udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczących zasobów
mienia Gminy oraz wydzierżawionych.

Jednostka zaniżając o w/w kwotę skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone
za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w rocznym
sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP, wynikającą z
zaniżenia skutków udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od
osób prawnych i fizycznych w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S, naruszyła
przepisy S 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 20 lOr. w
sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), w związku z S
3 ust. 1 pkt. 10 i S 7 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w
zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej Załącznik
Nr 39 w/w rozporządzenia.

3. 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy- Ordynacja podatkowa- obliczone za okres sprawozdawczy:

Umorzenie zaległości podatkowych ogółem -16.635,00 zł.
W wyniku porównania w/w kwoty z ewidencją księgową i kwotami
wykazanymi przez Gminę w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie "umorzenia
zaległości podatkowych" stwierdzono, że na w/w kwotę umorzeń składały się:

w rozdziale 75616 - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w podatku rolnym S 0320 (756160320)
14.378,00 zł

w podatku od nieruchomości 310 (756160310)
2.102,00 zł

17



(75616330)0330leśnympodatkuw
155,00 zł.
Ustalono, że organ podatkowy nie udzielił umorzeń podatku od nieruchomości
od osób prawnych.

Podstawą do umorzenia zobowiązań pieniężnych ( podatku: rolnego,
leśnego, od nieruchomości ) było złożenie umotywowanego podania z prośbą o
umorzenie zaległego podatku. Następnie w Urzędzie Gminy sporządzano
Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego. Składający podanie dostarczał
ponadto oświadczenie o przeznaczeniu produktów rolnych na własne potrzeby
oraz zaświadczenia o chorobach, wypadkach losowych ,karty leczenia
szpitalnego. Zobowiązany wraz z podaniem przedstawiał dowody
potwierdzające trudną sytuację materialną bądź zdarzenie losowe, które
uniemożliwiało mu uiszczenie zaległości podatkowych. Wójt Gminy po
zapoznaniu się z materiałami i akceptacji sołtysa na Protokóle, wydawał
decyzje o umorzeniu raty zaległości pieniężnych wraz z uzasadnieniem swej
decyzji. Stwierdzono w 20 lIr cztery decyzje odmowne o umorzeniu zaległości
z tytułu podatku rolnego.
W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą umorzenia podatków ;
ustalono, że dokumenty w tym podania oraz wydane na ich podstawie decyzje
o umorzeniu zobowiązania podatkowego na rok 2011 były kompletne. W
kwocie umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego kwota -2.867 zł
dotyczy umorzenia podatku z urzędu na podstawie 64 wydanych przez Wójta
decyzji ze względu na kwotę zaległości nie przekraczającej pięciokrotnej
wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym tj na dzień
wydania decyzji - 44zł oraz kwotę zaległości stanowiącą niewyegzekwowaną
część podatku po zakończonym umorzeniem postępowaniu egzekucyjnym
prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku - Zdroju.

Ustalono, że jednostka wykazała w sprawozdaniu Rb-PDP - skutki
decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja
podatkowa, odnośnie rozłożenia na raty podatku rolnego i leśnego Decyzją dla
jednego podatnika, na jego prośbę, znajdującego się w trudnej sytuacji
życiowej( 5 dzieci ), w kwocie łączne j- 668,00 zł.

Ponadto kontrolą objęto niżej wymienione deklaracje i informacje w sprawie
podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym kwotę odpisu podatku
dotyczącego jednego podatnika w wysokości -42.324 zł i odpisu należnych
odsetek od tego zobowiązania w kwocie 8.806 zł lopisanych niżej!.

W toku kontroli ustalono:
1. II pismem z dnia 29.09.2011r. Pensjonat Uzdrowiskowy "Solanna" Andrzej
Glejzer zwrócił się z prośba o umorzenie podatku od nieruchomości za okres
od maja 2008r. do maja 2011r. uzasadniając to ponoszeniem strat przez
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pensjonat; do podania załączono PIT-36 za 2010r., podsumowanie obrotów
książki przychodów i rozchodów za 2010r. wykazujący stratę w kwocie
59.280,84 zł, Oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej i ciężarach
finansowych ,Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej i o nie
znajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, lecz chwilowo trudnej
sytuacji finansowej. W tej sprawie zawarto w dniu 26 października 2011r.
Porozumienie dotyczące kompensaty zobowiązań wzajemnych, pomiędzy
Gminą Solec -Zdrój , a Andrzejem Glejzerem prowadzącym Pensjonat
Uzdrowiskowy "Solanna" w Solcu-Zdroju, zwanym Kontrahentem, na mocy
którego postanowiono:

- dokonać wzajemnych kompensat zobowiązań jakie powstały w wyniku
realizacji umowy najmu z dnia 22.12.2004r. oraz należności z tytułu
prowadzenia przez kontrahenta działalności gospodarczej na terenie Gminy
Solec-Zdrój,

- zgodnie z w/w umową z dnia 22.12.2004r. Gmina zobowiązana jest do
wynajęcia Kontrahentowi poddasza użytkowego, przy czym przez okres 10
lat poczynając od 30.06.2006r. odstępuje od pobierania czynszu za wynajęte
poddasze ,który to czynsz wynosił miesięcznie 2.494 zł, a po waloryzacji

na dzień podpisania Porozumienia wynosi 2.947 zł brutto miesięcznie,

-kontrahent posiada w stosunku do Gminy zaległość z tytułu niezapłaconego
podatku od nieruchomości w kwocie - 51.130 zł, w tym:

-należność główna -42.324 zł, ,,-

-odsetki -8.806 zł,

- kompensata wzajemnych zobowiązań polega na tym ,iż kwota zaległości
podatkowej Kontrahenta w kwocie 51.130 zł zaliczana jest na poczet
skrócenia o 18 miesięcy niepobierania przez Gminę czynszu za użytkowanie
przez Kontrahenta zgodnie z umową najmu poddasza, (51.130zł brutto: 2.947
zł brutto).

1.2/Jednocześnie Postanowieniem z dnia 04.11.2011r Wójt Gminy Solec-Zdrój
odmówił wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku od
nieruchomości za okres maj 2008- do maja 2011r. z uwagi na skompensowanie
zaległości w/w Porozumieniem .

1.3/Aneksem z dnia 26.10.2011r. do w/w umowy zmieniono okres nie
pobierania czynszu za wynajęte poddasze, gdyż strony przyjęły zasadę, że
poniesione przez kontrahenta koszty na budowę tego poddasza są
równoważne czynszowi za okres 8 lat i 6 miesięcy.

l.4/W ślad za tym Wójt wydał Decyzję z dnia 27.1O.2011r.
w/w podatku od nieruchomości w kwocie 51.130 zł, w tym:

należność główna -42.324 zł ,odsetki .-8.806 zł.
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14.964,00
29.928,00
29.928,00
29.928,00
28.129,04
25.436,55
158.313,59

1.5/ Z Karty kontowej w/w Kontrahenta oznaczonej :221-N8/32 -Glej zer
Andrzej i Anna, wynika, że:

- stan należności głównej na b.o. wynosi - 33.135,00 zł, odsetek -4.708,00 zł,

- przypis podatku za 20 lIr - 12.252,00 zł,

- odpis poddatą 27.10.2011r. podatku wg poszczególnych lat i rat
począwszy od 2008r, 2009r. , 2010r. i trzy raty 2011r. w kwocie łącznej 42.324
zł, natomiast brak jest doliczonych na tej karcie w 2011r odsetek od w/w
zaległości i ich odpisania do kwoty łącznej -8.806 złe vide decyzja z
27.10.2011r.); na tą okoliczność wyjaśnienia złożyła Skarbnik Gminy, które
stanowią Zal. Nr 6 do niniejszego Protokółu.

- na 31.12.2011r. pozostała zaległość w kwocie -3.063,00 zł stanowiąca czwartą
ratę podatku za 2011r. oraz odsetki w kwocie 54 zł (wpłacono zaległość w
dniu - 13.01.2012r z odsetkami).

Kwoty należności głównej podatku do przypisu i odpisu oraz saldo na
31.12.2011r. były zgodne z danymi zawartymi w zestawieniu stanu kont
wszystkich podatników stanowiących osoby fizyczne.

Jednostka na należność z tytułu czynszu wystawiała miesięcznie faktury
VAT, ewidencjonując: czynsz za wynajem lokalu niemieszkalnego np. za
miesiąc XII2011r.-2.947,00 zł brutto, w tym kwota VAT-551,07 zł-k.225-R-
ki z budżetami-VAT, Wn k.221-Należności z tyt. dochodów budżetowych,
kwota netto 2.395,93 zł-Ma konto nO-Przychody z tyt. dochodów
budżetowych, oraz odpis dochodów netto i należności k.221- zapis odwrotny-
bez kwoty VAT. Kwota sprzedaży i kwota VAT wynikająca z faktury była
wpisywana do rejestru sprzedaży VAT opodatkowanej stawką 23% i w
kwotach zbiorczych przenoszona do deklaracji miesięcznych.

Gmina odstąpiła od pobierania za wynajęte poddasze czynszu na poczet
spłacenia wartości wybudowanego przez p.Glejzera poddasza, a wystawione
faktury będące równowartością spłaty tego poddasza w poszczególnych
latach wynosiły w zł:
- od lipca 2006r i w 2006r-
-2007r. -
-2008r.
-2009r.
-2010r.
-20 lIr (do daty podpisania porozumienia o kompensacie)
Razem niepobrany czynsz w równowartości
poniesionych kosztów budowy poddasza wg faktur .
Ustalono, że w wyniku opisanej wyżej kompensaty wzajemnych zobowiązań,
polegających na tym, że zaległość podatkowa p.Glejzera w kwocie 51.130 zł
zaliczona jest na poczet niepobieranego czynszu za użytkowane poddasze,
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kwota ta zwiększa więc kwotę niepobranego czynszu przez Gminę w
równowartości spłaty wartości tego poddasza, która łącznie wynosi na dzień
31.12.2011r. - 209.443,59 zł.

Zaniżenie wartości należności Gminy z tytułu spłaty kosztów budowy
poddasza wobec w/w kontrahenta na dzień 31.12.201Ir. wynosi więc kwotę-
51.130 zł .
Ustalono, że Gmina nie wystawiła w miesiącu październiku 2011r. faktury
VAT na w/w należności w kwocie łącznej - 51.130 zł i nie zaksięgowała
obrotów z tego tytułu j.w., nie naliczyła i nie ujęła w rejestrze sprzedaży VAT i
nie wykazała w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc podatku należnego w kwocie
9.560,90 zł zł, pomimo, że uznała kontrahentowi w/w kwotę podatku od
nieruchomości w tym: należność główną -42.324 zł oraz odsetki -8.806 zł.

Z deklaracji VAT-7 złożonej w Urzędzie Skarbowym w Busku-Zdroju w
dniu 18.11.2011r za miesiąc październik 2011r wynikało,że :
-podatek należny wg stawki:
al dostawa towarów i świadczenie usług - 68.164
- podatek należny wg stawki 8% 5.453
b/ dostawa towarów i świadczenie usług- 336.265
- podatek należny wg stawki 23% 77.341
(bez ewidencji w/w należności z tytułu kompensaty)
Razem podatek należny- 82.794
Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji - 127
Podatek naliczony do odliczenia - 141.502
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym -58.708
Deklaracja VAT -7 za miesiąc październik 20 lIr stanowi Zał. Nr 13 do
Protokółu.
Niewystawienie faktury i nie zadeklarowanie podatku VAT od w/w kwoty
stanowiło naruszenie przepisów:
- art. 6 ust.! , art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29.09. 1994r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2009r Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zgodnie z którymi w księgach
rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przypadając e na jej
rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami
dotyczące danego roku obrotowego oraz do ksiąg rachunkowych okresu
sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie,
które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym,

- art.7 ust.3 w/w ustawy o rachunkowości , zgodnie z którym wartość
poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z
nimi kosztów, ustala się oddzielnie; nie można kompensować ze sobą wartości
różnych co do rodzaju aktywów i pasywów , przychodów i kosztów
związanych z nimi; Jednostka kompensowała -zmniejszała przychody o koszty
z w/w tytułu ,tym samym nie wykazywała prawidłowych obrotów z tego
tytułu,
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- art. 8 ust.1, art. 19 ust. 1 , art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku
od towarów i usług (Dz.U .z 2004r. Nr 54,poz.535 z późn.zm.).

Dokumentację w tej sprawie zawiera Zał. Nr 9.
/Umowy, Porozumienia, OT poddasza na kwotę 299.280 zł, zestawienia obrotów konta22J,
faktury VAT za wynajem za poszczególne miesiące 20J Jr-lokalu niemieszkalnego-poddaszal.

W toku kontroli pismem z dnia 08.09.2014r.Wójt Gminy Solec- Zdrój Pan
Adam Pałys zwrócił się do Kontrolującej z wyjaśnieniem, że w trakcie kontroli
wystawiono fakturę i ujęto w rejestrze sprzedaży oraz deklaracji VAT -7 za
miesiąc lipiec 2014r, na kwotę kompensaty w wysokości j.w. 51.130 zł w tym
VAT-9.560,90 zł prosząc jednocześnie o uwzględnienie tego faktu w protokóle
kontroli oraz przedkładając dowody: przedmiotową fakturę nr 262/2014 z dnia
29.07. 2014r , rejestr sprzedaży i deklarację VAT-7 za miesiąc lipiec 2014r
wykazującą nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie 14.470 zł,
przekazaną do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju w dniu 11.08.2014r.

Kontrolujący ustosunkowując się do powyższej prośby wskazuje, że do korekt
deklaracji mają zastosowanie przepisy art. 14c.1. w/w ustawy z 28.09.1991r. o
kontroli skarbowej w związku z art. 81 ustawy z dnia 29.08.l997r. Ordynacja
podatkowa.
Powyższe dokumenty wraz z pismem przewodnim stanowią Zal.Nr 19 do
Protokółu kontroli.
2.W wyniku kontroli wyrywkowej danych wynikających z kont
analitycznych podatników wynikających z Informacji w sprawie podatku od
nieruchomości ,rolnego ,leśnego oraz Decyzji - nakazu płatniczego / wg kart
podatników onr, nr: 126,261A, 257,59,8/1,118/B,6/2011, wchodzących w
skład Zestawienia zbiorczego stanu kont na dzień 31.12.2011r.- osób
fizycznych, ustalono:
- decyzje Wójta Gminy "w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok
2011" m.in. określały: podstawę opodatkowania, stawkę w/w podatków tj
rolnego- 94,10 , ha przelicz. i stawkę podatku leśnego w wysokości -34,0230
zł/ha oraz podatku od nieruchomości, w tym powierzchnię budynków, wartość
budowli ,powierzchnie gruntów i kwotę wymienionych należnych podatków
oraz łączne zobowiązanie. Dane do podstawy opodatkowania wynikały ze
złożonych przez podatników:
-Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i były
zgodne.

Ewidencja księgowa łącznego zobowiązania pieniężnego dla podatnika była
prowadzona na bieżąco i wykazywała kwotę przypisu -zgodną z decyzją i
kwotę wpłaty oraz zaległość i naliczone odsetki. Stwierdzono w w/w sprawach
trzy opóźnienia we wpłatach, skutkujących naliczeniem odsetek oraz
kosztów upomnień, z czego dwie z zaległości podatników o nr 8/261A -1.979
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zl i o nr 8/257 o kwocie zadłużenia 6.991 zł zostały uiszczone w styczniu
2012r, i w części w kwocie IV raty podatku w kwocie 3.495 zł/ nr 8/257/
została umorzona 16.02.2012r.,; pozostała do wyegzekwowania kwota
zaległości podatnika o nr 9/59 zaś kwota 3.969 zł, która po upomnieniach
została skierowana do egzekucji Urzędu Skarbowego.

W toku kontroli ustalono, że kwoty podatku do przypisu wynikały z decyzji
Wójta Gminy Solec-Zdrój , a dane do podstawy opodatkowania były zgodne z
danymi wykazanymi przez podatnika w Informacji w sprawie w/w podatków.

W jednym przypadku, którym mowa w pkt.!.3.3. Protokółu stwierdzono
zaniżone dane wykazane w Informacji, przez podatnika wydzierżawiającego na
podstawie umowy nieruchomość od Gminy/ Spółka jawna "ANKARD"/.

4. Zamówienia publiczne.

Kontrolowana jednostka stosownie do art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekstjednol. Dz.U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późno zm.), w związku z art. 9 pkt.14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.!.240 z późno zm.),
zobowiązana była do dokonywania zakupów dostaw, usług i robót
budowlanych na zasadach określonych w w/w przepisach.

W wyniku przeprowadzonego badania dokumentów źródłowych:
sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach publicznych w 2011 r.,
ustalono, że w roku budżetowym 2011 w Gminie Solec-Zdrój, udzielono 7
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego , których wartość
wyrażona w złotych przekraczała równowartość kwoty 14.000 euro, a była
mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. II ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Łączna wartość netto w/w zamówień wynosiła 5.355.980,49 zł i dotyczyła 7
zamówień w zakresie robót budowlanych oraz jednego zamówienia
dotyczącego zakupu usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn" Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju".
Dane w tym zakresie zostały wykazane w sporządzonym przez Gminę
rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych w 2011 r.,
które zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu
09.02.2012 r.- W sprawozdaniu wykazano dane nieadekwatne do faktycznych
polegające na przemieszczeniu danych tj zawyżeniu wartości usług, a zaniżeniu
wartości robót budowlanych o kwotę dotyczącą remontu drogi na kwotę
netto- 60.405,45 zł.
Powyższe stanowiło naruszenie art.98 ust. I w/w ustawy Prawo zamówień
publicznych. Sprawozdanie stanowi Zał. Nr 10.
W Gminie nie opracowano i nie wprowadzono do stosowania:
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- Regulaminu udzielania zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających
14.000 EURO;
powyższe potwierdził w Oświadczeniu z dnia 25.08.20l4r. Zastępca Wójta
pan Artur Cygan - Zal. Nr 11.

4.l.Kontrolą szczegółową objęto dokumentację dotyczącą zadania pn.:
"Remont dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój," do którego
zaliczono remonty dróg gminnych o nr nr:
1/384024 T Świniary-Pojezierze od km 0+000 do km 0+269,
2/384003 T Włosnowice - Piestrzec-Wójeczka, od km 1+444 do km 1+794,
3/384006 T Piestrzec -Biechów od km 0+ 000 do km 1+174,
4/384087 T Wełnin -Kopanina od km 0+000 do km 0+590
Zarządzeniem Nr35/1l Wójt Gminy powołał 5-osobową Komisję
Przetargową, w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań
przetargowych w Gminie. Do Zarządzenia dołączono Regulamin pracy Komisji
Przetargowej.
Badaniem objęto następujące dokumenty:
al Specyfikację istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Remont dróg
gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój," zatwierdzoną w lipcu 20llr. przez
Wójta Gminy Adama Pałysa, która zawierała między innymi:
-opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania pn." Remont dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój" do
których zaliczono remont wlw czterech dróg, z tym, że do drogi nr 384066
Piestrzec -Biechów nie podano długości remontowanej drogi,
- opis warunków udziału w postępowaniu;
- termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
30.09.20llr,
- termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert;
- wymagania dotyczące wadium - wniesione do dnia l6.08.20llr.do godz. 9-ej
w wysokości 9.000 zł ,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy : wykonawca zobowiązany
został najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia w całości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej brutto,
- miejsce i termin składania ofert- l6.08.20llr. o godz. 9-ej.
- otwarcie ofert: l6.08.20llr. r. o godz.9,05 w Urzędzie Gminy,
- kryteria oceny i wyboru ofert: cena brutto całego zamówienia waga
kryterium 100%, wzór do wyliczenia punktowego gdzie kryterium jest cena.
Określono możliwość wystąpienia robót i zamówień uzupełniających.
Załącznikami do specyfikacji były formularze, oświadczenia i projekt umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy-przed zawarciem umowy
najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca zobowiązany został do
wniesienia w całości zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.
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Dla wlw remontów dróg opracowano w lipcu 2011r kosztorysy inwestorskie
dla których wartość wraz z podatkiem Vat wynosiła łącznie 371.832,78 zł w tym
nr nr:
1/384024 T Świniary-Pojezierze od km 0+000 do km 0+269 - 54.342,70 zł,
2/384003 T Włosnowice - Piestrzec-Wójeczka, od km 1+444 do km 1+794-
62.611,41 zł,
3/384006 T Piestrzec -Biechów od km 0+ 000 do km 1+174 -188.730,79 zł,
4/384087 T Wełnin -Kopanina od km 0+000 do km 0+590 - 66.147,88 zł,
b) Ogłoszenie o zamówieniu dostawy, w trybie przetargu nieograniczonego
zamieszczono w dniu 01.08.2011r.. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr
ogłoszenia 207943-2011, na stronie internetowej zamawIającego, oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 01.08.2011r.-16.08.2011r
, co wynika z adnotacji Wójta Gminy zawartej na druku ogłoszenia. W
ogłoszeniach określono m. in. przedmiot zamówienia, warunki udziału, termin
składania ofert .

c) Informację o wartości zamówienia na roboty budowlane dla wlw zadania
wg kosztorysów inwestorskich oszacowano- bez VAT na 453.454,64 zł, którą
w dniu 27.07.2011r. zatwierdził Wójt Gminy -Adam Pałys. I w tym 50 %
wartości robót uzupełniających l, o równowartości 118.117,91 euro.

Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia z art.17 ust.2 wlw ustawy Prawo zamówień publicznych, nie
podlegające wyłączeniu, zostały podpisane na drukach ZP-l w dniu
16.08.2011r.

d) Protokół z prac Komisji Przetargowej sporządzono w dniu 16.08.2011r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach
wykluczonych , o wykonawcach , których oferty zostały odrzucone
sporządzono w dniu 19.08.2011 r., które zawierało informacje określone w art.
92 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy biorący udział w
postępowaniu odebrali w dniu 22.08.20l1r. przesyłką pocztową .
Jedna oferta -PRID sp. z 00. Miechów została wykluczona z powodu
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.Za najkorzystniejszą uznano
ofertę firmy -"CEZET" Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Zygmunt Cieśla ul. 17 Stycznia 32,Starachowice, która zaoferowała cenę
najniższą tj 301.401,49 zł brutto i uzyskała 100 punktów; pozostałe 2 oferty
uzyskały 93,0739 i 97,7097 punktów.
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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono. dnia
19.08.2011r. w BlP na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój, co wynika z adnotacji zawartej na druku
zawiadomienia.

W dniu 26.08.2011r. wysłano zawiadomienie faksem do firmy "CEZET" o
przybycie w dniu 31.08.2011r o godz. 14-ej do siedziby Zamawiającego w celu
podpisania umowy na realizacje w/w zadania oraz wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej najpóźniej w
dniu podpisania umowy.

g) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na druku ZP-PN
sporządzono w dniu 05.09.2011r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie
zamówienia w wysokości 371.832,78 zł brutto. Do upływu terminu złożono 4
oferty z których jedna oferta została wykluczona i odrzucona z uwagi na
niespełnienie warunków; pozostałe spełniały wszystkie kryteóa przedstawione
w SIWZ.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę "CEZET".Protokół zatwierdził
w dniu 05.09.2011r.Wójt Gminy -Adam Pałys.

i) Umowę nr RIG.70 1.12. 1.2011 zawarto w dniu 31.08.2011r. z wybranym
oferentem na warunkach określonych w złożonej ofercie to jest m.in. na wartość
zamówienia brutto 301.401,49 zł. Termin rozpoczęcia robót - nie później niż 7
dni od daty podpisania umowy .Termin wykonania robót i zgłoszenia
gotowości odbiorowej robót ustalono do dnia 30.09.2011r.

j) Informację o udzielonym zamówieniu zamieszczono w dniu 05.09.2011r. po
przesłaniu w formie elektronicznej do Urzędu Zamówień Publicznych i pod nr
236087 w BZP.

Protokóły odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji,
poszczególnych w/w dróg, 4 - osobowa Komisja ze strony Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru pana Krzysztofa Tułaka oraz ze strony
Wykonawcy -Pani Małgorzaty Galas-Bąby -Kierownika inwestycji -
sporządziła w dniu 13 października 2011r i przyjęła wykonane roboty bez
uwag. Protokóły zawierały określenie kwoty wykonanych robót , a nie
zawierały adnotacji o dokonanych pomiarach szerokości i długości
wyremontowanej drogi.
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Faktury: Gmina otrzymała
gminnych:

faktury za wykonane remonty w/w dróg

11Faktura nr FS-8/ll/l0IUSL z dnia 13.l0.20llr. za remont drogi gminnej Nr
384024 T Świniary-Pojezierze od km 0+000 do km 0+269 -w kwocie brutto
45.962,79 zł; faktura na odwrocie została opisana ,potwierdzono wykonanie
robót przez Inspektora nadzoru i zastępcę Wójta, sprawdzona, zadekretowana i
zatwierdzona do wypłaty przez księgowość ; wypłatę zatwierdzono ze środków
budżetowych Działu 600 -Transport i łączność, rozdziału 60078 -Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych i paragrafu 4270 -Zakup usług remontowych,
Dotacja w kwocie -36.254, oraz z budżetu j.s.t. -9.708,79 zł; przelewu
dokonano na rzecz Wykonawcy w dniu l7.l0.2011r. w kwocie -45.962,79 zł.
Środki finansowe w kwocie 151.198 zł otrzymano z Wydziału Finansów i
Budżetu ŚUW w Kielcach WB-3l5 w dniu 13.1O.2011r, które
zaksięgowano:Wn 133-Rachunek budżetu,Dział OlO-Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych,paragraf 2030-Dotacje
celowe-68.1 02 zł i Dział 600-Transport i łaczność Rozdział -Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych -83.096 zł, Ma k. 901 -Dochody budżetu.
Remont drogi polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o długości
269 mb przyjęto do eksploatacji i na środki trwałe wg dowodu OT -bez nr -
dnia 19.10.2011r. w kwocie 46.462,79 zł /z kosztem nadzoru inwestorskiego-
500 zł/ ; stopa umorzenia-4,5% ,zaksięgowano na koncie Wn OlI-Środki trwałe
Ma 800-Fundusz Jednostki; stanowisko kosztów -Dział 600-Transport i
łączność, Rozdział -60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2/Faktura nr FS-9/11/l0IUSL z dnia 13.1O.2011r. za remont drogi gminnej Nr
384003 T Włosnowice - Piestrzec-Wójeczka, od km 1+444 do km 1+794- na
kwotę brutto - 50.744,88 zł; faktura na odwrocie została opisana ,potwierdzono
wykonanie robót przez Inspektora nadzoru i zastępcę Wójta, sprawdzona,
zadekretowana i zatwierdzona do wypłaty przez księgowość ; wypłatę
zatwierdzono ze środków budżetowych Działu 600 -Transport i łączność,
rozdziału 60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i paragrafu 4270 -
Zakup usług remontowych, Dotacja w kwocie -46.827, oraz z budżetu j.s.t. -
3.917,88 zł; przelewu dokonano na rzecz Wykonawcy w dniu l4.lI.2011r. w
kwocie -50.744,88 zł. Środki finansowe w kwocie łącznie 248.799, zł
otrzymano z Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW w Kielcach w dniu
l4.11.20llr.-/j.n.ppkt. 3 i 4 /, które zaksięgowano: k.Wn 133-Rachunek
budżetu, Dział 600 -Transport i łączność, rozdział 60078 -Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych i paragraf 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, Ma 90l-Dochody
budżetu.
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Remont drogi polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o długości
350 mb przyjęto do eksploatacji i na środki trwałe wg dowodu OT -bez nr -
dnia 10.11.2011r. w kwocie 51.294,88 zł Iz kosztem nadzoru inwestorskiego-
550 złl ; stopa umorzenia-4,5% ,zaksięgowano na koncie Wn OlI-Środki trwałe
Ma 800-Fundusz Jednostki; stanowisko kosztów -Dział 600-Transport i
łączność, Rozdział -60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

31 Faktura nr FS-1111I/101USL z dnia l3.10.201Ir za remont drogi gminnej
Nr 384066 T Piestrzec -Biechów w miejscowości Piestrzec , na kwotę brutto -
- 164.635,06 zł; faktura na odwrocie została opisana ,potwierdzono wykonanie
robót przez Inspektora nadzoru i zastępcę Wójta, sprawdzona, zadekretowana i
zatwierdzona do wypłaty przez księgowość ; wypłatę zatwierdzono ze środków
budżetowych Działu 600 -Transport i łączność, rozdziału 60078 -Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych i paragrafu 4270 -Zakup usług remontowych, w
kwocie otrzymanej dotacji -164.635 zł oraz z budżetu j.s.t. -0,06 zł; przelewu
dokonano na rzecz Wykonawcy w dniu 14.11.201Ir. w kwocie -164.635,06 zł.
Środki finansowe w kwocie 248.799, zł otrzymano z wydziału Finansów i
Budżetu ŚUW w Kielcach w dniu 14.l1.2011r./j.w. ppkt.2 l. Dowodem OT
/bez numeru 1 z dnia 10.11.20 lIr. przyjęto do eksploatacji wl w remont drogi
gminnej polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na długości 1.174
mb na kwotę łączną -166.435,06 złl w tym koszty nadzoru-1.800 zł/; stopa
umorzenia-4,5% ,zaksięgowano na koncie Wn OII-Środki trwałe Ma 800-
Fundusz jednostki ,stanowisko kosztów 600-60078.

4/Faktura nr FS-10/11110IUSL z dnia 13.10.2011r. za remont drogi gminnej nr
384087 T Wełnin -Kopanina od km 0+000 do km 0+590 -na kwotę brutto-
40.058,76 zł; faktura na odwrocie została opisana ,potwierdzono wykonanie
robót przez Inspektora nadzoru i zastępcę Wójta, sprawdzona, zadekretowana i
zatwierdzona do wypłaty przez księgowość ; wypłatę zatwierdzono ze środków
budżetowych Działu 600 -Transport i łączność, rozdziału 60078 -Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych i paragrafu 4270 -Zakup usług remontowych, w
kwocie otrzymanej dotacji - 37.337 z ł oraz z budżetu j.s.t. -2.721,76 zł;
przelewu dokonano na rzecz Wykonawcy w dniu l4.l1.201lr. w kwocie -
40.058,76 zł. Środki finansowe w kwocie 248.799, zł otrzymano z Wydziału
Finansów i Budżetu ŚUW w Kielcach w dniu l4.l1.201Ir/j.w. ppkt. 2 i 3/,
które zaewidencjonowano na koncie rachunku budżetu k.l33 i koncie
dochodów tj k. 901-600-60078-2030-0700 z tytułu dotacji celowej otrzymanej
z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących. Dowodem OT
/bez numeru 1 z dnia 10.11.201Ir. przyjęto do eksploatacji wl w remont -
zwiększenie wartości drogi
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W wyniku kontroli w/w dokumentacji ustalono brak pełnego i wyczerpującego
opisu przedmiotu zamówienia - ponieważ w dokumentacji w/w zamówienia
publicznego :
- nie określono w SIWZ, Protokóle postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego, ogłoszeniu o zamówieniu oraz umowie z kontrahentem, a
także Protokóle odbioru końcowego robót - długości objętej robotami
budowlanymi drogi nr 384066 T Piestrzec -Biechów w miejscowości
Piestrzec;
wartość wykonanych robót dotyczących tej drogi wg faktury Nr FS-
ll/ll/lO/USL z dnia 13.l0.20llr. wynosiła -164.635,06 zł brutto.
Brak pełnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stanowiło
naruszenie przepisów art. 29 ust.I, art.36 ust.I pkt.3, art.4I pkt. 4 , art.96
ust.I pkt.I w/w ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którymi
m.in. przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń
, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ
na sporządzenie oferty, a ogłoszenie o zamówieniu zawierać powinno
określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu
zamówienia.
Ustalono, że w kosztorysie inwestorskim -w ogólnej charakterystyce obiektu
wykazano długość do remontu tej drogi na odcinku 0+000 do 1+174 w
miejscowości Piestrzec. Również wg przedmiaru robót i kosztorysu
ofertowego, droga wynosiła 1.174 mb. i szer.3,5 m. I.

4.2.Remont drogi gminnej Ludwinów -Wełnin od km 1+588 do km 2+300
długości 712 mb.

Wg Faktury nr FA/68/20l1 z dnia l2.1O.20llr. wystawionej przez Zakład
Robót Inżynieryjno- Transportowych "WOD-GAZ" Czesław Sztuk, 28-130
Stopnica, Suchowola 74a, za remont drogi gminnej Ludwinów -Wełnin na
długości 712 mb i szerokości 3mb, wartość brutto wynosiła kwotę
58.552,92 zł. Koszt remontu został sfinansowany z dotacji celowej w kwocie -
46.842 zł i ze środków I.s.t. w kwocie 11.710,92 zł. Dowodem OT /bez
numeru I z dnia 19.10.20llr. przyjęto do eksploatacji wl w remonty polegające
na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na długości 712 mb w kwocie łącznej -
59.052,92 złl w tym koszty nadzoru-500 złU; stopa umorzenia-4,5%
,zaksięgowano na koncie Wn OII-Środki trwałe Ma 800-Fundusz jednostki ,
stanowisko kosztów 600-60078.

Gmina nie przeprowadzała zamowlenia publicznego na w/w roboty
remontowe drogi Ludwinów -Wełnin. Na fakturze Zastępca Wójta -Artur
Cygan' zamieścił informację ,że roboty zostały wykonane zgodnie z umową z
dnia 02 września 20llr. oraz z art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień
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5 dróg gminnych objętych promesą
359.954,41 zł,

publicznych. Ustalono, że koszt remontu został sfinansowany z dotacji celowej
w kwocie -46.842 zł pochodzącej z Promesy środków powodziowych
otrzymanych w kwocie łącznej 400.000 zł i w części ze środków J.s.t. w
kwocie 11.710,92 zł.
Ustalono, że łączna kwota remontu
wynosiła -bez zbiornika-
z tego:
- objęto procedurą zamówień publicznych 4 w/opisane w ppkt.4.1. drogi na
kwotę - 301.401,49 zł,
- nie objęto procedurą zamówień publicznych wyżej opisanej drogi w kwocie
58.552,92 zł;
W zadaniu pn. "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój", na
które otrzymano promesę w wysokości 400.000 zł znajdowało się 5 dróg, a
objęto zamówieniami 4 drogi,-vide ppkt.4.l.

W związku z powyższym Wójt Gminy w toku kontroli złożył
Wyjaśnienie, z którego wynika, ż e:

w pierwszej kolejności jako podstawowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe objęto zamówieniem remont zbiornika,
- cała wartość przyznanych z budżetu środków wystarczała tylko na
zrealizowanie 5 zadań -wg wartości szacunkowej,
- szóste zadanie mogło być zlecone do wykonania tylko w przypadku
oszczędności w/w 5 zadań poprze targowych z dróg gminnych,
- po podpisaniu umowy na remont dróg w kwocie 301.401,49 zł osiągnięto
oszczędności w wysokości 70.431,29 zł brutto stąd powstała możliwość
sfinansowania remontu drogi gminnej -Ludwinów -Wełnin od km 1+588 do
km 2+300, której wartość szacunkową wyliczono na kwotę 51.947,52 zł
spełniającą warunki art.4 pkt.8 w związku z art.6a ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Powyższe Wyjaśnienie przyjmuje się do niniejszego Protokółu - Zał. Nr 14.

4.3.W wyniku kontroli ustalono, że Gmina poza w/w w sprawozdaniu o
zamówieniach publicznych- remontów dróg gminnych i zbiornika
wodnego , nie stosowała procedur zamówień publicznych na zakupy i
dostawy :
a/zakup energii dla Gminy, które to wydatki w 20llr wg ewidencji
paragrafu 426- Zakup energii, wyniosły wg poszczególnych rozdziałów:
- 4002 - Dostarczanie wody - 63.774,34 zł,
-7005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.694,57 zł,
-75023-Urzędy gmin- 27.278,38 zł
-754l2-0chotnicz straże pożame- 1.240,10 zł,
-9000 l-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-63.584,1O zł,
-900l5-0swietlenie ulic,placów i dróg- 177.913,40 zł,
Razem wydatki z tego tytułu wyniosły /Zał. Nr 12/ - 341.484,89 zł.
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a dostawa energii była realizowana przez PGE Obrót S.A. Oddział w
Skarżysku-Kamiennej wg umów na czas nieokreślony,
b/zakup paliwa do samochodów, które to wydatki w 2011r wg ewidencji
paragrafu 421- Zakup materiałów i wyposażenia, wyniosły wg
poszczególnych rozdziałów:
- 4002 - Dostarczanie wody - 10.404,05 zł,
-75023-Urzędy gmin- 14.806,98 zł,
-75412-0chotnicz straże pożarne- 9.242,94 zł,
-9000 l-Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 169,47 zł,
Razem wydatki z tego tytułu wyniosły - 34.623,44 zł.
c/ na dostawę piasku wiślanego na zbiornik retencyjno-rekreacyjny w Solcu-
Zdroju, odmulenie rowu, remont uszkodzonej drogi w msc. Ludwinów i msc.
Zagajów,objętych Fakturą VAT nr FA/14/2011 z dnia 3I.03.2011r. wystawioną
przez Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych "WOD-GAZ" Czesław
Sztuk.,Suchowola 74a na kwotę brutto -19.921,08 zł. Wykonanie prac
potwierdził na odwrocie faktury Zastępca Wójta - Artur Cygan; zatwierdzono
wypłatę ze środków budżetowych Gminy rozdział 60078 paragraf 4270-
19.921,08 zł.do faktury dołączono rozliczenie wykonanych prac sporządzone
przez Wykonawcę oraz Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodzi w
infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez gwałtowne topnienie
śniegu, które wystąpiły w miesiącu styczniu 2011r. W Protokóle opisano m.in.
uszkodzenia: plaży zbiornika, w/w dróg i rowów odwadniających.
Ustalono, że wartość robót wykazanych w w/w fakturze nie była
sfinansowana dotacją celową w środkach finansowych powodziowych;
Jednostka dostarczyła Zarządzenie Wójta Nr 29/11 z dnia 12 kwietnia 20l1r. w
sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011r, którym m.in.
dokonano zmian -zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 19.921,08 zł w
dziale 600,rozdziale 60078 , paragrafie 4270 o kwotę 19.921,08 zł oraz
zmniejszenia planowanych wydatków m.in. o kwotę j.w w dziale758- Różne
rozliczenia, rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, paragrafie 4810-
Rezerwy,
dl zakup usług konserwacyjnych sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,
które to wydatki wg Działu-900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdziału 90015-0świetlenie ulic placów i dróg,paragrafu427-usługi
konserwacja oświetlenia- wyniosła za 2011r kwotę -18.818,42 zł; usługi
świadczył wg umowy zawartej w dniu 30marca 2011r. na okres 31 marca 20l1r
do 31 grudnia 2011r Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Wojciech Rzepecki
Solec Zdrój ,ul. 1Maja 27,
e/ remont drogi gminnej Piasek M.- Konstantynów wg Faktury Nr Fs /12/11/10/
USL z dnia 13.10.2011 wystawionej przez "CEZET" Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla, Starachowice na kwotę - 30.007,08 zł
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zaewidencjonowanej w Dziale-600,rozdziale
paragraf 4270-Zakup usług remontowych.

600 17-Drogi wewnętrzne

" .

Wymienione w pkt. 4.3.lit.b,c,d,e, dostawy nie przekraczały wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 14.000 EURO. W Gminie nie opracowano 1

nie wprowadzono do stosowania Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w kwotach nieprzekraczających 14.000 EURO.

Niestosowanie procedur zamówień publicznych stanowiło naruszenie
art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tekst jedno!. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.), w
związku z art. 9 pkt.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1.240 z późno zm.), zgodnie z którymi Gmina
zobowiązana jest do dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych
na zasadach określonych w w/w ustawie Prawo zamówień publicznych.

5. Dotacje.

Gmina otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację
celową na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych określoną:
lIpromesą nr BUSKŻ-I-5901-2/11 z dnia 2 lutego 2011r. w wysokości 200
tys. zł, na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384058 T-Piasek Mały-
Czarny Gaj,
21promesą nr BUSKŻ-I-5901-38/11 z dnia 15 lipca 201lr. w wysokości 400
tys. zł na dofinansowanie w 2011r. zadań polegających na remoncie gminnych
dróg o nr nr:
11384024 T Świniary-Pojezierze od km 0+000 do km 0+269,
2/384003 T Włosnowice - Piestrzec- Wójeczka, od km 1+444 do km 1+794,
3/384006 T Piestrzec -Biechów od km 0+ 000 do km 1+174,
4/384087 T Wełnin -Kopanina od km 0+000 do km 0+590
5/droga Ludwinów -Wełnin,
6/remont zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Solcu-Zdroju.

Szczegółową kontrolą objęto wykorzystanie dotacji celowej z promesy
opisanej w pkt. 2 w kwocie 400.000 zł. Wg w/w promesy wysokość dotacji
wynosić będzie 400.000 zł nie więcej jednak niż:
- wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego w przypadku zadań
związanych z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w 2010r -jeśli
Gmina została ujęta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4
stycznia 2011r ... w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady
odbudowy , remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
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uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady
zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości , w
związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 5, poz. 14),
-w pozostałych przypadkach 80% wartości zadania po udzieleniu
zamówienia publicznego.
Umowami dotacji z dnia 28 września 2011r Wojewoda Świętokrzyski, na
podstawie promesy z dnia 15 lipca 2011r MSWi A, po rozpatrzeniu
wniosków Gminy z dnia 2 września 2011r przyznała j.s.t. dotacje z
rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego
z usuwaniem skutków powodzi z 2010r.:
11na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384066 T Piestrzec -Biechów-
Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.1.2011 - 164.635,00 zł,
2/ na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384003 T Włosnowice -
Piestrzec -Wójeczka- Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.2.20l1 na kwotę
46.827,00 zł,
3/ na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384087 T Wełnin -Kopanina-
Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.3.20l1 na kwotę 37.337,00 zł.
Razem wg w/w umów kwota dotacji -248.799,00 zł.
Gmina Solec-Zdrój była ujęta w w/w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów.
Z kolei Umowami dotacji z dnia 28 września 2011r. Wojewoda
Świętokrzyski, na podstawie promesy MSWi A z dnia 15 lipca 2011r , po
rozpatrzeniu wniosków Gminy z dnia 2 i 6 /zbiornik! września 2011r
przyznała j.s.t. dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na
dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków gwałtownych ,
ulewnych opadów deszczu z 2009r.:
11 na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384024 T Świniary
Pojezierze - Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.4.20ll na kwotę
36.254,00 zł stanowiąca 80% kosztów zadania wynikających z wybranej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej
wartości prac brutto przedstawionych do dofinansowania,
2/ na dofinansowanie remontu zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w SoIcu-
Zdroju - Umowa dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.5.20ll w kwocie 68.102,00
zł stanowiąca 80% kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej
wartości prac brutto przedstawionych do dofinansowania,
3// na dofinansowanie remontu drogi gminnej Ludwinów -Wełnin - Umowa
dotacji Nr BiZK.VI.6355.73.37.6.201l na kwotę 46.842,00 zł stanowiąca 80%
kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w części dotyczącej wartości prac brutto
przedstawionych do dofinansowania.
Razem wg w/w umów kwota dotacji- 151.198,00 zł
Ogółem przyznana w/w umowami kwota dotacji -399.997,00 zł.
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Załącznikami do w/w Umów były: Wnioski o dotacje na dofinansowanie
zadania wraz z kosztorysami ofertowymi , formularze rozliczenia
końcowego kosztów zadania.

Realizacja umów:
Gmina otrzymała faktury za wykonane roboty remontowe w/w dróg
gminnych:

1/ Faktura nr FS-8/11/10/USL z dnia 13.10,2011r, za remont drogi gminnej Nr
384024 T Świniary-Pojezierze od km 0+000 do km 0+269 -w kwocie brutto
45,962,79 zł; faktura na odwrocie została opisana ,potwierdzono wykonanie
robót przez Inspektora nadzoru i zastępcę Wójta, sprawdzona, zadekretowana i
zatwierdzona do wypłaty przez księgowość; wypłatę zatwierdzono ze środków
budżetowych Działu 600 -Transport i łączność, rozdziału 60078 -Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych i paragrafu 4270 -Zakup usług remontowych,
Dotacja w kwocie -36,254, oraz z budżetuj,s,t -9,708,79 zł; przelewu
dokonano na rzecz Wykonawcy w dniu 17,10,2011r. w kwocie -45,962,79 zł.
Środki finansowe w kwocie łącznie - 151.198 zł otrzymano z Wydziału
Finansów i Budżetu ŚUW w Kielcach WB-315 w dniu 13.10.2011r, które
zaksięgowano:Wn 133-Rachunek budżetu,Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych,paragraf 203O-Dotacje
celowe-68.1 02 zł i Dział 600-Transport i łaczność Rozdział -Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych -83.096 zł, Ma k. 901 -Dochody budżetu.
Remont drogi polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o długości
269 mb przyjęto do eksploatacji i na środki trwałe wg dowodu OT -bez nr-
dnia 19.10.2011r. w kwocie 46.462,79 zł /z kosztem nadzoru inwestorskiego-
500 zł-nowa droga! ; stopa umorzenia-4,5% ,zaksięgowano na koncie Wn 011-
Środki trwałe Ma 800-Fundusz Jednostki; stanowisko kosztów -Dział 600-
Transport i łączność, Rozdział -60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2/Faktura nr FS-9/ll/l0/USL z dnia 13.10.2011r. za remont drogi gminnej Nr
384003 T Włosnowice - Piestrzec-Wójeczka, od km 1+444 do km 1+794- na
kwotę brutto - 50.744,88 zł; faktura na odwrocie została opisana ,potwierdzono
wykonanie robót przez Inspektora nadzoru i zastępcę Wójta, sprawdzona,
zadekretowana i zatwierdzona do wypłaty przez księgowość ; wypłatę
zatwierdzono ze środków budżetowych Działu 600 -Transport i łączność,
rozdziału 60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i paragrafu 4270 -
Zakup usług remontowych, Dotacja w kwocie -46.827, oraz z budżetu j.s.t -
3.917,88 zł; przelewu dokonano na rzecz Wykonawcy w dniu l4.l1.2011r. w
kwocie -50.744,88 zł. Środki finansowe w kwocie łącznie 248.799, zł
otrzymano z Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW w Kielcach w dniu
14.l1.2011r.-/j.n.ppkt 3 i 4 /, które zaksięgowano: k.Wn 133-Rachunek
budżetu, Dział 600 -Transport i łączność, rozdział 60078 -Usuwanie skutków
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klęsk żywiołowych i paragraf 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, Ma 901-Dochody
budżetu.
Remont drogi polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o długości
350 mb przyjęto do eksploatacji i na środki trwałe wg dowodu OT -bez nr -
dnia 1O.11.2011r. w kwocie 51.294,88 zł Iz kosztem nadzoru inwestorskiego-
550 zł-zwiększenie wartości drogi już istniejącej! ; stopa umorzenia-4,5%
,zaksięgowano na koncie Wn Oli-Środki trwałe Ma 800-Fundusz Jednostki;
stanowisko kosztów -Dział 600-Transport i łączność, Rozdział -60078-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

31 Faktura nr FS-I11111101USL z dnia 13.10.2011r za remont drogi gminnej
Nr 384066 T Piestrzec -Biechów w miejscowości Piestrzec , na kwotę brutto -
- 164.635,06 zł; faktura na odwrocie została opisana ,potwierdzono wykonanie
robót przez Inspektora nadzoru i zastępcę Wójta, sprawdzona, zadekretowana i
zatwierdzona do wypłaty przez księgowość; wypłatę zatwierdzono ze środków
budżetowych Działu 600 -Transport i łączność, rozdziału 60078 -Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych i paragrafu 4270 -Zakup usług remontowych, w
kwocie otrzymanej dotacji -164.635 zł oraz z budżetu j.s.t. -0,06 zł; przelewu
dokonano na rzecz Wykonawcy w dniu 14.11.2011r. w kwocie -164.635,06 zł.
Środki finansowe w kwocie łącznej 248.799, zł otrzymano z wydziału
Finansów i Budżetu ŚUW w Kielcach w dniu 14.11.2011r.lj.w. ppkt.2 l.
Dowodem OT Ibez numeru 1z dnia 10.11.20 11I. przyjęto do eksploatacji wl w
remont drogi gminnej polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na
długości 1.174 mb na kwotę łączną -166.435,06 złl w tym koszty'nadzoru-
1.800 zł- nowa droga!; stopa umorzenia-4,5% ,zaksięgowano na koncie Wn
OI1-Środki trwałe Ma 800-Funduszjednostki , stanowisko kosztów 600-60078.

4/Faktura nr FS-I0/ll/l0IUSL z dnia 13.1O.20I1r. za remont drogi gminnej nr
384087 T Wełnin -Kopanina od km 0+000 do km 0+590 -na kwotę brutto-
40.058,76 zł;. Faktura na odwrocie została opisana ,potwierdzono wykonanie
robót przez Inspektora nadzoru i zastępcę Wójta, sprawdzona, zadekretowana i
zatwierdzona do wypłaty przez księgowość ; wypłatę zatwierdzono ze środków
budżetowych Działu 600 -Transport i łączność, rozdziału 60078 -Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych i paragrafu 4270 -Zakup usług remontowych, w
kwocie otrzymanej dotacji - 37.337 z ł oraz z budżetu j.s.t. -2.721,76 zł;
przelewu dokonano na rzecz Wykonawcy w dniu 14.11.2011r. w kwocie -
40.058,76 zł. Środki finansowe w kwocie łącznej 248.799, zł otrzymano z
Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW w Kielcach w dniu 14.11.2011r/j.w. ppkt.
2 i 3/, które zaewidencjonowano na koncie rachunku budżetu k.133 i koncie
dochodów tj k. 901-600-60078-2030-0700 z tytułu dotacji celowej otrzymanej
z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących. Dowodem OT
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/bez numeru I z dnia 10.11.2011r. przyjęto do eksploatacji wl w remont w
kwocie 40.508,76 zł -zwiększenie wartości drogi.

W/w faktury opisane w poz.l-4dotyczyły umów z jednym Wykonawcą
zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu. .meogramczonego.

51 Remont drogi gminnej Ludwinów-Wełnin od km 1+588 do km 2+300
długości 712 mb.

Wg Faktury nr FA/68/20ll z dnia l2.10.20llr. wystawionej przez Zakład
Robót Inżynieryjno- Transportowych "WOD-GAZ" Czesław Sztuk, 28-130
Stopnica, Suchowola 74a, za remont drogi gminnej Ludwinów -Wełnin na
długości 712 mb i szerokości 3mb , wartość brutto wynosiła kwotę
58.552,92 zł. Koszt remontu został sfinansowany z dotacji celowej w kwocie -
46.842 zł i ze środków J.s.t. w kwocie 11.710,92 zł. Dowodem OT /bez
numeru I z dnia 19.10.20llr. przyjęto do eksploatacji wl w roboty polegające
na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na długości 712 mb w wartości łącznej
-59.052,92 złl w tym koszty nadzoru-500 zł,nowa droga!; stopa umorzenia-4,5%
,zaksięgowano na koncie Wn Oli-Środki trwałe Ma 800-Fundusz jednostki,
stanowisko kosztów 600-60078.

Gmina nie przeprowadzała zamowlenia publicznego na w/w roboty
remontowe drogi Ludwinów -Wełnin. Na fakturze Zastępca Wójta -Artur
Cygan zamieścił informację ,że roboty zostały wykonane zgodnie z umową z
dnia 02 września 2011r. oraz z art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ustalono, że koszt remontu został sfinansowany z dotacji celowej
w kwocie -46.842 zł pochodzącej z Promesy środków powodziowych
otrzymanych w kwocie łącznej 400.000 zł i w części ze środków J.s.t. w
kwocie 11.710,92 zł. Na okoliczność nie przeprowadzenia procedur z ustawy
Prawo zamówień publicznych,Wójt Gminy -Adam Pałys złożył Wyjaśnienie.
Wyjaśnienie przyjęto do niniejszego Protokółu w postaci Zał. Nr 14.

t ,'-.

Ustalono, że łączna wartość robót remontowych w/w
objętych promesą wynosiła -bez zbiornika-

5 dróg gminnych
359.954,41 zł.

6/Remont zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Solcu-Zdroju.
Wg Faktury VAT nr FA/88/20ll z dnia 28.11.20llr. wystawionej przez Zakład
Robót Inżynieryjno- Transportowych "WOD-GAZ" Czesław Sztuk, 28-130
Stopnica, Suchowola 74a, za remont zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w
Solcu-Zdroju , wartość brutto wynosiła kwotę 85.128,71 zł. Umowa z
Wykonawcą została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego. Faktura została opisana i zaksięgowana w
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399.997,00 zł
45.086,12 zł .

•

Dziale -010 Rozdział 01078 i paragraf 4270 z rozbiciem kwot na dotacje -
68.102zł i budżet- 17.026,71 zł. Koszt remontu został sfinansowany z dotacji
celowej w kwocie -68.102,00 zł i ze środków J.S.t. w kwocie 17.026,71 zł.
Dowodem OT /bez numeru / z dnia 29.11.2011r. przyjęto do eksploatacji
zwiększenia wartości zbiornika o w/w remonty polegające na remoncie grobli,
zabezpieczeniu skarp płytami ażurowymi, wykonaniu palisad z kołków,
ułożeniu geawłókniny, w wartości łącznej -86.078,71 zł / w tym koszty
nadzoru-950 zł- zwiększenie wartości zbiornika/.; stopa umorzenia-4,5%
,zaksięgowano na koncie Wn OlI-Środki trwałe Ma 800-Fundusz jednostki,
stanowisko kosztów: 010 -01078.
Ustalono, że łączna wartość robót remontowych w/w 5 dróg gminnych

objętych promesą wraz ze zbiornikiem wynosiła - 445.083,12 zł
z tego sfinansowane:
- dotacją
- środkami własnymi

. W wyniku kontroli ustalono kompletność dokumentacji dotyczących
poszczególnych zadań dofinansowanych środkami dotacji celowej i
prawidłowość zawartych w niej danych; Gmina wykorzystała śródki finansowe
otrzymane w/w Promesą na zadania określone w/wUmowami dotacji,
rozliczenia zostały prawidłowo i w terminie sporządzone .Warunki określone
w/w Umowami zostały spełnione.
Ponadto w toku kontroli oględzinami objęto w/w drogi i zbiornik, objęte
remontami i dofinansowaniem z budżetu państwa. W toku oględzin zmierzono
długość i szerokość dróg remontowanych w 2011 r oraz rodzaj nawierzchni; w
wyniku pomiarów stwierdzono długości i szerokości dróg przeznaczonych dla
ruchu pojazdów zgodne z oddanymi do eksploatacji w wyniku remontów w
201lr - wykazane w OT; w przypadku drogi nr 384087 T Wełnin -Kopanina
ustalono, że faktycznie część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów jest
pokryta asfaltem i wynosiła 295 mb o szer. 3m, a pozostała długość 590 m
dotyczyła wartości prac związanych z odmulaniem i innych prac - rowu
zmierzonego wzdłuż tej drogi, przy czym w toku oględzin trudno było ocenić
wykonanie oczyszczenia, bądź wyprofilowanie skarp wykonanych w 2011r.-
z uwagi na zarośnięty rów chaszczami, krzewami, olchą i trawą.
Wg kosztorysu ofertowego firmy "CEZET"- obmiar nawierzchni drogi
wykonanej z z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 3m. wynosił
885m.kw. co wg ceny jednostkowej 23 zł/m.kw. -dało wartość tej części
drogi netto-20.355 zł na ogólną wartość netto 32.568,10 zł.
Zamulenia w/w rowów na odcinku od km 0+000 do km 0+590m wykazały
komisje w w/w Protokółach ds. szacowania szkód powodzi z dnia
l6.06.20l0r i ich weryfikacji z dnia 28.09.20l0r.
Protokół oględzin z dnia 02.09.2014r. stanowi Zał. Nr 17 do Protokółu.
Reasumując ustalono:
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Dotacja przyznana w/w Umowami-
Dotacja otrzymana
/przelew z dnia 13.10.2011r-15I.198z1
przelew z dnia 14. 1O.2011r.-248. 799 zł!
Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

399.997 zł.
399.997 zł

399.997 zł.

Zestawienie dotacji otrzymanej i wykorzystanej przedstawia Zał. Nr 18 do
Protokółu.
Pozostałe ustalenia:
Po przeanalizowaniu zaplsow w ewidencj i księgowej oraz danych
wykazanych w sprawozdaniach, w zakresie objętym kontrolą ustalono:
- przychody na koncie Oll-Środki trwałe ,grupa 2 -Drogi ,wynosiły -łącznie
kwotę -4.083.175,45 zł, z tego przyjęte z konta 080-Inwestycje i paragrafu 605-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -3.488.962,77 zł oraz kwota
437,50 zł-zakup gruntu pod drogę Piestrzec -Zarzecze, wprowadzonej do
ewidencji ,,0"- Grunty; pozostały przychód wartości dróg został przyjęty na
środki trwałe z nakładów zaewidencjonowanych w paragrafie 4270 -Zakup
usług remontowych, o którym mowa niżej- Zał. Nr 16;
-wartością w/w remontów dróg zwiększono wartość środków trwałych- dróg
co dotyczyło OT na kwoty:
- 51.294,88 zł- droga nr 384003,
- 40.508,76 zł --droga nr 384 087,
oraz zbiornik - 86.078,71 zł;
pozostałe wartości w kwocie łącznej 271.950,77 zł dotyczyły przyjęcia na stan
dróg:
-nr 384024 - 46.462,79 zł,
-nr 384066 -166.435,06 zł,
- nr 384095- 59.052,92 zł,
które nie figurowały wcześniej na b.o.w ewidencji środków trwałych, poprzez
ewidencję na koncie Oll-Środki trwałe, w korespondencji z kontem 800-
Fundusz jednostki, wystawionych dowodów OT; chociaż wydatki zostały
zaksięgowane w paragrafie kosztów konta 427-Usługi remontowe, i nie zostały
skorygowane na koniec roku i przeksięgowane na konto 080 -Środki trwałe w
budowie, jako wydatki majątkowe,
- po przyjęciu na środki trwałe, dokonywano odpisów umorzeniowych wg
stawki 4,5 %; łączna wartość odpisów od w/w wartości w 2011r.
zaewidencjonowanych na kontach 400-Amortyzacja w korespondencji z
kontem 071-Umorzenia wynosiła -3.589,24 zł. Łączna wartość przyjętych z
pominięciem konta 080 środków trwałych wynosiła wg OT - 650.721,81 zł,
- wartość zaewidencjonowanych w koszty usług remontowych robót
remontowych na kontach Działu 600 Rozdziału 60078 paragrafie 4270 -i
sprawozdaniu Rb-28 S wraz z Działem 010,Rozdziałem 01078,paragrafie -
4270 -Zbiornik, wynosiła: 578.764,18 zł + 85.128,71 zł=663.892,89 zł, różnica
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w kwocie -13 .171,08 zł obejmuje w wartości OT koszty nadzoru w kwocie
6.750 zł(5.800 +950) oraz kwotę 19.921,08 zł wynikającą z faktury nr
FA/14/2011 z dnia 31.03.201Ir -opisanej w ppkt.4.3.c/ niniejszego Protokółu,
która nie dotyczyła zwiększenia środków trwałych i nie została przyjęta
dowodem OT na środki trwałe,
- w sprawozdaniu Rb-28 za 201lr sporządzonym dnia 28.02.2012r. wykazano:
a/w Dziale 010 Rozdziale 01078 paragraf 4270- Plan i Wydatki wykonane -
85.128,7Izł oraz w paragrafie 4300 tego Rozdziału - 950 zł,
b/w Dziale 600 Rozdziale 60078 paragraf 4270- Plan i Wydatki wykonane -
578.764,18 zł oraz w paragrafie 4170 tego Rozdziału- 5.800 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r.
Nr I52,poz. 1223 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca
2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów j.s.1., jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP ( Dz. U. Nr
128,poz. 861 ze zm.) oraz zasadami rachunkowości i planem kont:

- zwiększenie środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z
budowy na podstawie protokółu przekazania pod datą zakupu lub przekazania;
zwiększenia wartości początkowej środków trwałych może nastąpić w
równowartości kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem
(przebudową ,rozbudową, modernizacją lub doposażeniem w części składowe)
w korespondencji z kontem 080-Inwestycje, .
-natomiast konto 080 -Inwestycje (Środki trwałe w budowie) - służy do
ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz rozliczenia środków
trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne, a do inwestycji zalicza
się koszty poniesione m.in. na nowe, ulepszenie i zwiększenie wartości już
istniejących środków trwałych; przyjęcie na stan nowych dróg oraz
zwiększenia wartości środków trwałych już istniejących -dróg i zbiornika, co
miało miejsce w kontrolowanej Jednostce w wyżej opisanym przypadku, a
nakłady poniesione na ich remonty nie zostały zaewidencjonowane na koncie
080-Inwestycje (środki trwałe w budowie), a w kosztach operacyjnych i.
wydatkach paragraf 427- usługi remontowe,
- natomiast zapisy konta 800- Fundusz Jednostki po stronie zwiększeń nie
przewidują ewidencji środków trwałych, w sytuacji jak to miało miejsce w
przedmiotowej Jednostce.
Na powyższą okoliczność Wyjaśnienie złożyli Wójt Gminy i Skarbnik, w
którym m.in. podnieśli kwestię krótkich terminów wykonania zadań i braku
możliwości opracowania dokumentacji na wykonanie zadań w zakresie
wydatków majątkowych ; ponadto załączono pismo Wydziału Finansów i
Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia
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08.l1.20llr. o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 600-Transport i
łączność, rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w
paragrafie -2030- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje
własnych zadań bieżących gmin.
Powyższe Wyjaśnienie z dnia 09.09.20l4r. przyjęto w formie załącznika Nr 20
do niniejszego Protokółu.

III. ZAKOŃCZENIE.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono. Protokół sporządzono
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
- egzemplarz nr 1 dla UKS Kielce,
- egzemplarz nr 2 dla kontrolowanej Gminy.

Zgodnie z art. 291 S 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późno zm.), w związku z art. 31 ust.
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr
41, poz. 214 ), Kontrolowany jeżeli nie zgadza się z ustaleniami protokołu,
może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub
wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

Jeden egzemplarz protokołu dostarczono Kontrolowanemu.

Integralną część niniejszego Protokółu stanowią załączniki:

Nr 1- Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
od podatku od nieruchomości.
Nr 2- Sprawozdania: Rb-PDP i Rb-27-S.
Nr 3-Deklaracje podatku od nieruchomości Gminy za 20llr.
Nr 4-Zestawienie skutków obniżenia stawek w podatku od nieruchomości.
Nr 5- Zestawienie skutków zwolnięń dot. wodociągów i kanalizacji Gminy.
Nr 6-Wyjaśnienie Skarbnik Gminy w sprawie odsetek w podatku od
nieruchomości.
Nr 7- Sprawozdanie Rb-28.
Nr 8 -Protokół oględzin mienia Gminy.
Nr 9-Dokumentacja dot. kompensaty należności i zobowiązań z tyt. rozliczeń z
p. Glejzer.
Nr 10- Sprawozdanie o zamówieniach publicznych za 20llr.
Nr 11- Oświadczenie Zastępcy Wójta w sprawie Regulaminu zamówień
publicznych.
Nr12-Zestawienie zakupu energii elektrycznej.
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Nr 13-deklaracja VAT-7 za miesiąc listopad 2011r wraz z zestawieniem rejestru
sprzedaży za ten miesiąc.
Nr 14-Wyjaśnienie Wójta Gminy dot. braku zamówienia publicznego na drogę
Ludwinów -Wełnin.
Nr 15-Zestawienie OT na drogi i zbiornik ,które były dofinansowane dotacją
celową z budżetu państwa/skutki klęsk żywiołowych l.
Nr 16- Wydruk środków trwałych grl 1 i 21.
Nr 17-Protokół oględzin dróg z dnia 02.09.2014r.
Nr l8-Rozliczenia wykorzystania dotacji celowych Iskutki klęsk
żywiołowych!, wraz z przelewami dotacji.
Nr 19- Dokumenty dot. wystawienia i zaewidencjonowania dowodów w
zakresie kompensaty zobowiązań i należności.
Nr 20 -Wyjaśnienie z dnia 09.09.2014r.w sprawie remontów dróg
dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

Kontrolujący:

()1)l!o~
Solec -Zdrój, 2014- 09-10
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