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Wvstapienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej 1zby Obrachunkowej w Katowicach przeprow adziliw dniach

od 12 wrzefnia do 1i pu1dziernlka 2016 r. kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej

Gminy Krupski Mlyn, za okres od I stycznia 2012 r. do 13 paldziernika 20t6 r. Ustalenia

kontroli zawarte zo,staLy w protokole kontroli podpisanym 26 puhdziernika 2016 r., kt6rego

j eden e gzernplarz pozostawiono w j edno stce kontrolowanej .
" p oniiq przedstawiam poszczegolne nieprawidlowoSci, wskazuj4c wnioski

zmierzaj4ce do ich usunigcia i uspiawnienia badanej dzialalnoilci oraz osoby odpowie dzialne

za niepiawidlowe wykonywanie czynno5ci sluzbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia

I puZiziernika lgg2i. o regionalnych izbachobrachunkowych (Dz.U.22016 r,poz.561).

W zakresie dtrugu publicznegoi

W latach 20I 4 - 201 5 nieprawidlowo zaangazowano Srodki pienig2ne otrzymane

w grudniu 2014 r. na poczet dochodow roku nastgpnego (subwencji oiwiatowej na styczeri

ZOt S r.) oraz w gridnt, 2015 r. na poczet dochoddw roku nastgpnego (subwencii

o1wiatowej na styizen 2016 r.) poprzez przeznaczenie ich no splatg kredytdw oraz no

wydatki realizowane odpowiednio w 2014 r. i 2015 r.
powyzszym noruszono art. 2I I ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r- o finansach
pubiicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. B85 z pdin. zm.) w nviqzktt z art. 3 ust. l, art. 7 ust. I
^pkt 

4,oit. f ust. 3 oraz art. 34'ust. I pkt I ustawy z dnia 13listopada 2003 r. o dochodach

jednostek samorzqdu terytorialnego (Dz. Ll. z 2014 r. poz. I I 15 z pdln. zm. a nastgpnie

Dz. U. z 2015 r. Poz. 513 z Poln. zm.).
Na dziet4 3l giudnia 20ll r. stan irodkdw pienigznych na rachunku budzetu wynosil

48.590,42 zl, natomiast zgodnie z wyciqgiem bankowym w dniu 23 grudnia 2014 r. na

rachunek biezqcy Gminy iptyngta czgit o|wiatowa subwencji za miesiqc styczeri 2015 r.

w h,ttocie 322.778,00 zl.
Ir{a dzieri 3I grudnia 20:.5 r. stan irodk|w pienighnych na rachunlat budzetu wynosil

l1.gg7,5l zl, iatomiast zgodnie z wyciqgiem bankowym w dniu 23 grudnia 2015 r- na

rachunek biezqcy Gminy ipfungta czgst oSwiatowa subwencji za miesiqc styczeri 2016 r.

w lwvocie 284.596,00 zt.
Zgodnie z wyjasnieniami p. Lucyny Kamiriskiei Skarbnika Gminy Krupski Mlyn,

przyczynq ,iiprowidlowosci uyta trudno sytuacja finansowa Gminy wynikaiqca z braku

ul. Grabowa 3 40-172 KATOWICE tel. 32 60 44 900 fax:32 60 44 901 e-mail : katowice@rio.gov. Pl



realizacji zaplanowanych w kotejnych latach 201 4 - 20I 5 dochoddw budzetowych,

w zwiqzku z powyzszym zdecydowano o zaplacie bieiqcych faktur oroz zrealizowaniu

,rryrtkich zobo*iqron wobec pracownik6w, takie o splacie zgodnie z harmonogramem

splat r at hr e dytow dlugoterminowych.
bsobq odpowiedziatnq za wykonywanie dyspozycji irodkami pieniginymi bylo p. Lucyna

Kamiriska - Skarbnik Gmiry Kirpski Mlyn, natomiast osobq odpowiedzialnq za caloit

gospodarki finansowej Gminy Kripski Afityn byt p. Jon Murowski - W6jt Gminy Krupski

Mlyn.

Wniosek nr I
Zaprzesta| frnansowania budzetu danego roku dochodami roku nastqpnego, maj4c

na uwadze art. Zll ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. IJ.220L6 r. poz. 1870 zp62n. zm.) w zwi}zkuz art.3 ust. 1,

art.7 r5i. t pVJ 4, art.7 ust. 3 oraz art.34 ust. I pkt I ustawy z dnia 13 listopada

2003 r. o dochodach jednostek samorz4du terytorialnego (Dz. U. z 2016 r.

poz. 198 zP62n. zm.).

W zakresie sprawozdawczoSci:

W sprawozdaniu Rb-275 z wykonania planu dochod|w budzetowych iednostki samorzqdu

terytorialnego zq 2014 r. i 2015 r. w kolumnie,,Dochody otrzymane", w dziale 758

,,R6ine ,oriirrunia", rozdziale 75801 ,,CzgSt oiwiatowa subwencji ogolnei dla iednostek

samorzqdu terytorialnego " , S 292 ,, Subwencje ogolne z budzetu paristwa" , wykazano

otrzymonq ,ubrrncjg oiwiatowq w h,vocie innej ni? wynikalo to z ksiqg rachunkowych

oroz wptyw6w Srodk6w z tego tytulu na bankowy rachunek bud2etu.
po*yirie byto niezgodne z S 3 ust. 4 pkt 3 instrukcii sporzqdzania sprowozdait

budietowych w zalcresie budzet6w jednostek samorzqdu terytorialnego stanowiqcej

zalqcznik nr 39 do rozporzqdzenio Ministra Finansdw z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie

sprawozdawczoici bud2etowej (Dz. U. z 2014 r. poz, II9 z potn. zm,).-Zgodnie z tym

przepisem w kolumnie ,, Dochody otrzymane" wykazuie sig kwoty subwencji og6lnei
-i 

dotacji celowych, kt6re wptyngty na rachunek bankowy iednostek samorzqdu

terytorialne go w olcr e sie sprow ozdaw czym.
p inadto ,z{odn iezS6ust .  Ipk t l ,sgust .  l ius t .2ww.rozporzqdzenia ,sprowozdania
jednostko*t tq spoizqdzane przez kierownikdw jednostek orgonizacyinych na podstawie

ewidencji lcsiggowej. Kieroinicy jednostek sq obowiqzani sporzqdzat sprowozdania

rzetelnie i priwidtowo pod wzglgdem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty

wykazane w sprawozdiniach powinny byt zgodne z danymi wynikaiqcymi z ewidencii

lcsiggowej.

W sprawozdaniu jednostkowym Rb-275 za okres od poczqtku roku do dnia 3l grudnia

2014 r., w kolumnie dochody otrzymane wykazano huotg 4.004.527,00 zl. Zgodnie

z ewidencjq ksiggowq w 2014 r. wplyngta subwencja oiwistowa w lqcznei l*vocie

4.042.550,00 zt, R|znica wynosila h,votg 38.023,00 zl.

W sprawozdaniu jednostkowym Rb- 275 za olcres od poczqtku rolat do dnia 31 grudnia

201j r., w kolumnie dochody otrzymane wykazano lauotg 3.708.394,00 zl, Zgodnie

z ewidencjq ksiggowq w 2015 r. wplyngla subwencja oSwiatowa w lqcznei h,vocie

3.670.212,00 zl. Rdznica wynosila h,votg 38.182,00 zt.



Sprawozdaniq jednostkowe Rb-275 zostaly podpisane przez p. Lucyng Kaminskq
Skarbnika Gminy, kt6ra sporzqdzila ww. sprawozdania oraz p. Jana Murowskiego - Wdita
Gminy Krupski Mlyn.

Wniosek nr 2
Zapewnic przygotowanie danych dotyczqcych dochod6w otrzymanych z tylilu
subwencji og6lnej , niezbgdnych do sporz4dzania sprawozdari Rb-275, stosownie
do $ 3 ust. 4 pkt 3 Instrukcji sporzqdzania sprawozdari budhetowych w zakresie

budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego stanowi4cej zal4cznik nr 39 do

rczporzEdzenia Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie

sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. lJ. z 2014 r., poz. 119 z pohn. zm.) oraz $ 6

ust. I pkt 1, $ 9 ust. I i ust. 2 ww. rozporzqdzenia Ministra Finans6w, maiqc na

uwadze art. 68 i art.69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U , z 2016 r., poz. 1870 z p62n. zm.).

W 2014 r. nieprawidlowo wykazano kwotg 2.753,00 zl dotyczqcq umorzenia zalegloici
podatkowych w rocznym sprawozdaniu R\-PDP z wykonania dochod6w podatkowych

Gminy Krupski Mty, za olcres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz

w sprawozdaniu Rb-275 z wykonania planu dochoddw budietowych iednostki samorzqdu

terytorialnego za 2014 r. Dane wykazano w kolumnie 4 ,,Slcutki udzielonych ulg i zwolnieri

(bez ulg i rwolnieri usiawowych) obliczone za olcres sprowozdawczy" ww. sprawozdania

Rb-PDP i odpowiednio w kolumnie 13 ww. sprawozdania Rb-275, zamiast w kolumnie

5 ,,Skutki decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacia podatkowa,

obliczone zo olcres sprowozdawczy". ,, (Jmorzenie zalegloici podatkowych" ww.

sprowozdanio Rb-PDP oraz odpowiednio w kolumnie l4 ww. sprawozdania Rb-275 za

2014 r.
Naruszono tym zasady sporzqdzania tych sprawozdan olcreilone 1'1, $ J ust. I pkt I0

i pkt II tit. o oraz $ 8 ust. 3 Instrukcji sporzqdzania sprawozdan budzetowychw zalcresie

budietdw jednostek samorzqdu terytorialnego stanowiqcej zalqcznik nr 39 do

rozporzqdzenia Ministra Finans|w z dnia I 6 stycznia 20I 4 r. w sprawie

sprawozdawczoflci budietowej (Dz. U. z 2014 r. poz. Il9 zpotn. zm.).

Zgodnie z wymogami ww. $ 3 ust. I pkt 1I tit. a, w kolumnie ,,Skutki decyzji wydanych

przez organ podatkowy no podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone zq olcres-sprawozdawizy" 
w zalcresie: umorzeri zaleglo1ci podatkowych - wykazuie sig lcwoA

iotyczqce sku-tk6w udzielonych przez organ podatkowy gminy lub miasta na prawach

powiatu za olcres sprawozdawczy umorzeri w caloici tub w czgici zalegloici podatkowych,'odsetek 
za zwlokg lub optaty prolongacyjnej w podatkach i oplatach, stanowiqcych doch6d

budzetu gminy lub miasta na prawach powiatu. Wykazane w tei kolumnie skutki powinny

wynikat z decyzii wlasciwych organ6w gminy lub miasta na prawach powiatu, w zalcresie

zar1wno biezqiych, jak i zaleglych naleinoici. Wykazane lcwoty powinny byt zgodne

z rejestrem przypis6w i odPisow.

Ww. h,vota wynikata z decyzji Nr Fn.3120.6.1.2014. UOF wydanei w dniu 25 czerwca

2014 r. przez W6jta Gminy Krupski Mtyn na podstawie ktorei umorzono przedsigbiorcy,

zategtoflii podatkowe z tytulu I raty podatku od nieruchomoici za 2014 rok.
poiyzszqlauotg ujgtow rejestrze przypisow i odpisow za 2014 r. oraz nakarcie kontowei

ww. podatnika w 2014 r.
W lrakcie kontroli wyjasniono, ie btqd polegat nq wpisaniu wartoici umorzenia

w niewlaiciwq kolumng sprawozdania.



Ww. sprawozdania Rb-275 oraz Rb-PDP sporzqdzito p. Lucyna Kaminska - Skarbnik

Gminy Krupski ltgtyn. Sprawozdania Rb-275 z wykonqniq planu dochodow budietowych

jednistki ,o*orrqd, ierytorialnego, Rb-PDP zostaty podpisane przez p' Lucyng

Kamiriskq - Skarbnika Gminy Krupski Mtyn oroz p. Jana Murowskiego - Wdjta Gminy

Krupski Mlyn.

Wniosek nr 3
Sporz4d za6 sprawozdania Rb-27S i Rb-PDP w zakresie vrrykazywania skutk6w

u,,'orrlnrazaleg1oSci podatkowychztfivNu podatku od nieruchomoSci, stosownie

do $ 3 ust. t plt tt lit. a, atakae $ 8 ust. 3 Instrukcji sporz4dzania sprawozdari

budletowych w zakresie budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego

stanowi4cej zalqcznik nr 39 do rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia

16 stycznri zol4 r. w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz.U. z 2016 r.

poz. i Ot S z p6Ln. zm.) or*$ 6 ust. 1 pkt l, $ 9 ust. I i ust. 2 ww. rozporzqdzenia

Ministra Finans6w , maj4c nauwad ze att. 68 oraz afi.. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia

27 sierpnia2009 r. o finuttsach publicznych (Dz.lJ. 22016 r., poz. 1870 zp62n'

zm.).

W zakresie podatk6w:

W latach 201 4 - 201 6 (do dnio kontroli) zaniechano wyegzel*vowania deklaracji

podatkowych, informacji w sprawie podatku od nieruchomo1ci od dw6ch naiemcfw oraz

czterech nabywidw gminnych nieruihomoici na ktdrych ciqiyl obowiqzek zlozenia takich

dokument6w w zwiqiku z zawartymiw latach 2014 - 2015 umowami naimu oraz sprzedaiy.

W konsehuencji nie objgto wymiarem uiytkowanych, nabytych przez nich nieruchomoflci

i nie wydano 
-decyzji 

ustalajqcych wysokoit zobowiqzania podatkowego. I{ieprawidlowo

r1wniez przeprowadzono czynnoflci sprawdzaiqce w zakresie zlozonych informacii,

deklaracji podatkowych przez podatnikow podatku od nieruchomoSci.
p o w y z s i e b r t o n i e z g o d i e z a r t . 2 7 2 p k t l t i t . a , p k t 3 a r t . 2 7 4 a S I i $ 2 , a r t . 2 l u s t a w y

z dnia 29 sierpniaigg7 r. Ordynacja podatkowa (Dz. t-J. z 2012 r. poz. 749 z pdin. zm.,

a n a s t g p n i e D z . U . z 2 0 1 5 r . p o z . 6 1 3 z p d i n . z m . ) w m v i q z k u z a r t . 6 u s t .  l , u s t . 6 i u s t . 9

pkt I ustawy z dnia 12 stycznia I99I r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
'Ir{r 

95, poz. 613 z pdin.nffi., a nastgpnie Dz. (J, z 2014 r. poz. 849 z pdin. zm. i Dz- U.

z 2016 r. poz. 716 z poln. zm.).
Powyzsze dotyczylo:

- podatnika o nr karty kontowej 03-00001430 (osoba fizyczna) za miesiqce listopad

i gridziefi 2014 r., kt6ry zgodnie z umowq nr 4|F/33GK/2014 z dnia I0 paidziernika

2014 r. od dnia I listopada 2014 r. wynajmowal od Gminy Krupski Mlyn lokal uzytkowy

o powierzchni 20,86 m2. Ww. umowg ronuiqzano w drodze porozumienia stron z dniem

3l marca 20j.5 r. Podatnik zloryl w Urzgdzie Gminy informacjg w sprawie podatku od

nieruchomoici na 2014 r. w dniu 22 grudnia 2014 r. Podatnika objgto wymiarem podatku

odnieruchomoici dopiero od I stycznia 2015 r.

W trakcie trwania kontroli w dniu 12 paidziernika 2016 r. wenvano ww, podatnika do

zlo1enia informacji w sprawie podatku od nieruchomo1ci za olcres od I listopada do

3I grudnia 2014 r.

- podatnika o nr karty kontowej 03-00000909 (osobafizyczna) za olcres od maia 2014 r.

do czerwca 2016 r., ktdry zgodnie z umowq najmu nr 24/IBGK/2014 z dnia 13 maia

2014 r. od dnia I maja 2014 r. wynajmowal od Gminy Krupski Mlyn lokal uiytkowy



o powierzchni 40,00 mt. Ww. umowg najmu ronuiqzano z dniem 5 czerwca 2016 r.

Poprzednio zgodnie z umowq najmu nr 41/25GIJ20II z dnia 29 h,vietniq 20Il r. od dnia
1 maja 20I I r. do dnia 30 lauietnia 20I4 r. podatnik od Gminy Krupski Mtyn wynaimowal
tokai uzytkowy o powierzchni 47,72 *' . Podotnik do dnia kontroli nie zlozyt w Urzgdzie
Gminy informacji w sprawie podatku od nieruchomoici.
Dopiero w trakcie kontroli tego podatnika wenuano do zlozenia ww. informacii za lata

20II - 2016. Zgodnie z decyzjami w sprawie wymiaru podatku od nieruchomoici na lata

2012 - 2016 iiko podstawg opodatkowanio wskazywano 47,72 m2, pomimo i2 podatnik

zgodnie z ww. umowq najmu z 2014 r. w olcresie od maja 2014 r. do czerwca 2016 r.

wynajmowal lokal uiytkowy o powierzchni 40,00 m". Ponadto, w nuiqzku z ronuiqzaniem

ww. umowy najmu z dniem 5 czerwco 2016 r. do dnia kontroli nie wydano decyzii

zmieniajqcej wymiar podatku od nieruchomoici na 2016 r.

- podatnika o nr karty kontowej 5 3-00000060 (sp6tka z ograniczonq

odpowiedzialnoiciQ zo miesiqce paidziernik, listopad i grudzien 2 0 I 5 r., ktdry no

podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4965/2015 z dnia j0 paidziernika

2015 r. nabyl od Gminy Krupski Mlyr; 2/23 udzialu w dzialce nr 439/85 o powierzchni

0,0826 ha (symbol dr), 2/11 udzialuw dzialce nr 468/87 o powierzchni 0,3106 (symbol dr),

2/23 udzialu w dzialce nr 474/87 o powierzchni 0,0593 ha (symbol dr), dzialkg nr 486/87

o powierzchni 0,0ggB (symbot Bp), dziatkg nr 487/87 o powierzchni 0,1003 ha (symbol

Bp).
Z kolei zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr 4362/2015 z dnia 30 wrzeinia

2015 r., ww. podatnik nabyt tokat mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynaleinymi

w postaci piwnicy, strychu i kom6rki oraz ulamkowym udziatem 228/1000 w czgiciach

wsp6lnych gruntu i budynku na dzialce nr I 3/3 (symbol B i RVD.
podatnik w zlozonych w dniu 20 kwietnia 2016 r. deklaracjach na podotek od

nieruchomoici na 2016 r. wykazal wylqcznie powierzchnig gruntdw zwiqzanych

z prowadzeniem dzialalnoflci gospodarczej 759,70 m' ludziqt 228/1000 w dzialce nr I3/3

o- powierzchni 0,3332 ha - symbol B i RV, ora? powierzchnig budynkdw nviqzanych

z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej 83,55 m'.
Ii, potostatych deklaracjach na podatek od nieruchomo1ci na 201 6 r. zlozonych

20 h,vietnia 2016 r. w nviqzku z nabyciem pozostalych udzialfw w nieruchomoficiach

podatnik wykazal grunty i ako grunty pozostale.-Podatnik 
nie zlozyl deklaracji na podatek od nieruchomoici za miesiqce paidziernik,

listopad i grudzien 2015 r.
W tatach 2015 - 2016 (do dnia kontroli) nie wszczgto postgpowania majqcego na celu

ustqlenie prawidlowoici zloionych deklaracji na podatek od nieruchomo{ci oroz nie

wezwano podatnika do zloienia wyjainieri w nviqzku wykazaniem w deklaracii na 2016 r.

nabytych nieruchomoici i ako gruntdw pozostatych.
Dopiero w trakcie trwania kontroli 12 paidziernika 2016 r. orgon podatkowy wenval

Spdttcg do zloienia deklaracji na podatek od nieruchomoici za 2015 r., jak rdwniez wszczql

; uigdu postgpowanie podatkowe w sprawie prawidlowego olcreilenia wysokoici

zobowiqzania podatkowego za lata 201 5 - 201 6.

- podatnika o nr karty kontowej 03-00001483 (osoba fizyczno) za miesiqce listopad

t gridziefi 20: 5 r., kt6ry na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4973/2015

z-dnia 30 paidziernika 2015 r. nabyl: I/15 udzialu w dzialce nr 464/87 o powierzchni

0,0600 ha/symbol dr), 1/16 udzialuw dzialce nr 444/93 o powierzchni 0,0725 (symbol dr),

I/I I udzialu w dzialce nr 468/87 o powierzchni 0,3106 ha (symbol dr), dzialkg nr 467/87

o powierzchni 0,0966 (symbol BP).



Podatnik nie zlo?Yl
i grudzien 2015 r.

informacji na podatek od nieruchomofici za miesiqce listopad

Dopiero w trakcie trwania kontroli wezwano

w sprawie podatku od nieruchomoici za 2015 r'
podatnika do przedloienia informacji

- podatnika o nr karty kontowej 03-00001443 (osoba fizyczna) za miesiqce listopad

r gridzreri 2014 r., kt6ry na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4696/2014

z-dnia 29 paidziernika 2014 r. nabyl: I/23 udzialu w dzialce nr 474/87 o powierzchni

0,0593 ha (symbol dr), I/23 udzialuw dzialce nr 439/85 o powierzchni 0,0826 (symbol dr),

I/l l udzialu w dzialce nr 468/87 o powierzchni 0,3106 ha (symbol dr), dzialkg nr 467/87

o powierzchni 0, 1003 (symbot Apl Podatnik nie zlozyl informacji na podatek od

nieruchomoici za miesiqc-e listopad i grudzieri 2014 r. Nie wydano decyzii ustalaiqcei

wysokoSt zobowiqzania podatkowego na 2014 r'

W trakcie trwania kontroli wezwano podatnika do przedloienia informacii w sprawie

podatku od nieruchomofci za 2014 r.

- podatnika o nr karty kontowej 03-00001439 (osoba fizyczna) za miesiqce listopad

i grudzieri 2014 r., kt6ry na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4702/2014

z"dnia 2g paidziernika 2014 r. nabyl: 2/22 udzialu w dzialce nr 468/87 o powierzchni

0,3106 halsymbol dr), 2/46 udzialuw dzialce nr 439/85 o powierzchni 0,0826 (symbol dr),

2/46 udzialu w dzialce nr 474/87 o powierzchni 0,0593 ha (symbol dr), dziatkg nr 482/87

o powierzchni 0,1004 (symbot Bp) Podatnik nie ztoiyl informacii na podatek od

nieruchomo1ci za miesiqce listopad i grudzien 20I 4 r. Nie wszczgto postgpowania

podatkowego i nie wydano decyzji ustalajqcej wysokoflt zobowiqzania podatkowego na

2014 r.
W trakcie kontroli wenvano podatnika do przedloienia informacii w sprawie podatlat od

nieruchomo{ci za 2014 r.

ponadto, do dnia kontroli nie wenvano podatnika (osoby fizycznej) do zlozenia informacji

na podatek rolny. Podatnik ten podstawie ahu notarialnego Repertorium A nltmer

SI26/2013 z dnia I8 patdziernika 2013 r, nabyl dziatkg nr 123/15 o powierzchni 0,0713 ha

i do dnia kontroli iie zloryt informacji na podatek rolny W trakcie kontroli podatnikn

wezwano do zlozenia informacji w sprawie podatku rolnego. Podatnik zloiyl informacig

w sprawie podatku rolnigo w dniu 29 wrzeinia 2016 r., w ktorei wykazal ww. grunty rolne

w 
'klasie 

V, ktdre poilegajq ustawowemu zwolnieniu. Organ dokonal noniesienia

powierzchni dziatki do tyttrmu informatycznego naliczajqcego wymiar podatlnt. Zgodnie
-z 

art. 3 ust. t pkt I ustawy z dnia 15 tistopada 1984 r. o podatlat rolnym (Dz.U. z 2013 r.

poz. I3BI z p62n. zm., a nastgpnie Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z pdin. zm.),podatnikami
-podatku 

roliego sq m.in. osoby fizyczne, bgdqce: wlascicielami grunt6w. W myil art. 6a

ust. 5 ww. 
'ustawy 

osoby fizyczne sq obowiqzane zlozyt wla{ciwemu organowi

podatkowemu informacje o gruntach, sporzqdzone no formularzach wedlug ustalonego

wzoru, w terminie Ia dni od dnia zaistnienia okolicznoici uzasadniajqcych powstanie albo

wygainigcie obowiqzku podatkowego w zalcresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.
podatnik w zloionij , trakcie kontroli informacji wykazal ww. grunty rolne w Hasie V,

kt6re podtegojq ustawowemu nryolnieniu. Organ dokonol naniesienia powierzchni dzialki

do sy s t emu informaty czne go nal i cz ai qc e go wymi ar p o datku.

Zadania w zalcresie przyjmowania deklaracji i informacii podatkowych oraz ich

sprawdzania, dokonywinia na biezqco zmian w poszczegolnych wymiarach podatkdw od

osdb fizycznych i prawnych, a takhe prowadzenia spraw rwiqzanych z wymiarem



zobowiqzari pienigznych i prawnych nalezaly do obowiqzk6w Inspektora ds. budzetu
Referatu Finansowego. Irladzor w tym zalcresie sprawowala p. Lucyna Kaminska

Skarbnik Gminy Krupski Mtyn.

Wniosek nr 4
Podj46 dziatania mE1ce na celu wyegzekwowanie informacji oraz deklaracji na
podatek od nieruchomoSci od podatnikow o numerach kart kontowych:

03-0000 1430, 03 -00000909, 5 3 -00000060, 03 -0000 1483 , 03 -0000 1443,
03-00001439 bgd4cych najemcami lokali u2ytkowych oraz nabywcami
nieruchomoSci, a nastgpnie ustalenie wysokoSci zobowi4zania w prawidlowej

wysokoSci,majEc nauwadze art.274 a $ I i $ 2, art.21 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poLn. zm.) oraz

wymogi ustawy z dnia 12 stycznia l99l r. o podatkach i opt.atach lokalnych
(Dz.U . z 2016 r., poz. 716 z pofin. zm.).

Wniosek nr 5
Wzmocni| nadzor nad pracownikami Urzgdu Gminy Krupski Mlyn w zakresie

prawidlowego dokonywaria czynnoSci sprawdzaj4cych terminowoSi skladania

informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomoSci, jak r6wnie2 informacji

na podatek rolny, a takae weryfikacji prawidlowoSci skladanych informacji

i deklaracji, stosownie do art. 272 pkt I lit. a, pkt 3, art.274a $ 1 i $ 2, art.21

ustawy z dnia29 sierpnia 1 997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613

zp62n. zm.)w zwiqzkuzart.3 ust.l pkt 1, pkt 4Iit. a, ust. 6 i ust. 9 pkt I ustawy

z dnia 12 stycznia l99l r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.,

poz.716 zpohn. zm.), art.3 ust. 1 pkt I , drt.6a ust. 5 ustawy z dnta 15 listopada

1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z poLn.zm.), malqc na

uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publi cznych (Dz.IJ. z 2016 t., poz. I 870 z po1n. zm.).

W zakresie dochod6w ztytulu najmu lokali:

W 201 4 r. udzielono osobie fizycznej prowadzqcej dziatalnoflt gospodarczq ulgi

stanowiqcej pomoc publicznq polegajqcq na rozlozeniu na raty zadluienia w l*vocie

6.789,Og e 2 ryrutu optat za czynsz, energig cieplnq, wodg i odprowadzenie iciekfw

w powstatyrh w nviqzku z najmem lokalu uzytkowego polozonego w Krupskim Mlynie,

Kolonia Zigtek.
Organ udzielojqcy ulgi nie przeprowadzit postgpowania w sprawie pomocy publicznei oraz

niiwydat beneficjentowi zaswiadczenia o wysoko{ci udzielonei pomocy de minimis.

Powy1szym noruszono art. 37 ust. I oraz art. 5 ust, 3c ustawy dnia 30 h,vietnia 2004 r.

o postgpowaniu w sprawach doeczqcych pomocy publicznej (Dt U. z 2007 r. I'{r 59,

pot. a7V , pdin. zm.), zgodnie z kt6rymi zaiwiadczenia o pomocy de minimis sq wydawane-z 
urzgdu, a podmioi ubiegajqcy sig o pomoc de minimis iest zobowiqzany do

przeditawienii podmiotowi udzielajqcemu pomocy, wrez z wnioskiem o udziel,enie

pomocy:-I) 
wsiystkich zaswiadczeri o pomocy de minimis, jakie otrzymal w rolcu, w ktdrym ubiega

sig o pomoc, oroz w ciqgu 2 poprzedzajqcych go lat, albo ofwiodczenia o wielkoici

pi*oiy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo o|wiadczenia o nieotrzymaniu takiej

pomocy w tym okresie;



2) informacji niezbgdnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczqcych w szczeg1lnoSci

wnioskodawcy i priwadzonej przez niego dzialqlnoici gospodarczej oroz wielkoSci

i przeznaczenia pomocy pibttttnej otrzymanei w odniesieniu do tych samych kosztdw

kwatifikujqcych itg Ao objgcia pomocq, na polcrycie kt1rych ma byt przeznaczona pomoc

de minimis.
Rowniei zgodnie z $ 4 ust. I rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnio 20 marca 2007 r.

w sprawie zaiwiadczeri o pomoiy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub

rytiUwstwie (Dz. U. I{r 53, poz. 354 z poin. zm.) zaswiadczenie o pomocy de minimis

wydaje sig z urzgdu w dniu idritlunia pomocy publicznej bgdqcei pomocq de minimis,

q w przypadla,t pomocy udzielanej na podstawie decyzii - wraz z tq decyzjq w dniu iei

wydania.
ponadto, zgodnie z 1I0 uchwaly nr XLI/314/10 Rody Gminy Krupski Mlyn z dnia

30 czerwca 2010 r. w sprawie olcrefilenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

lub rozgadania na raty naleinoflci pienigznych o charakterze cywilnoprawnym Gminy

Krupski Mtyn oroz jej jednostek podtegtych ulgi udzielone w odniesieniu do dzialalnoSci

gospodarciei pro*odionej przez danego dluinikq mogq stanowit pomoc de minimis

i udzielor, ,q' ,godnie , ,oiporrqdzeniem Komisii (WE) nr I998/2006 z dnia I5 grudnia

2006 r. w sprawie stosoronio art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L

Nr 379 z 28.12.2006).

Zadaniq w zakresie dokumentowania ulg w splacie naleinoflci cywilnoprawnych nalezaly

do Inspektora ds. Budzetu, nad ktorym nadzhr sprowowala p. Lucyna Kamiriska - Skarbnik

Gminy Krupski Mtyn. (Igodg nr FI,{/AG/I/2014 z dnia 30 huietnia 2014 r, o splacie

,alegtoici iotyczqcych otoby Trycznej prowadzqcei dziatalnof t gospodarczq zawarl p. Jan

Murowski - W6it Gminy Krupski Mtyn.

Wniosek nr 6
Wzmocn i6 nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy Krupski Mlyn w zakresie

przeprow adzania postgpow ania w sprawie udzielania pomocy publicznej

przedsigbiorcom, wystawiania i wydawania beneficjentom pomocy publicznej

zaSwiadczeno udzielonej pomocy de minimis, stosownie do art. 5 ust. 3, att.37

ust. I ustawy dnia 30 kwietnia 2004 r. o postgpowaniu w sprawach dotyczqcych

pomocy pubiiczn ej (Dz.IJ. z 2016 r. poz. 1808) oraz postanowien rozporzqdzenia

Rady Ministr6w z dni a 20 marca 2007 r. w sprawie zalwiadczen o pomocy de

minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz.U.22075 r.,

poz.1983); majacnauwadze art,68 i art. 69 ust. I pkt 3 ustawy zdnia2T sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz,IJ . z 2016 r, poz. 1 870 z p62n. zm.).

W zakresie ksiggowoSci:

W 20I 4 r. do ksiqg rachunkowych Urzgdu Gminy Krupski Mlyn wprowodzono

z op1inieniem operacjg zmniejszenia stanu sldadnikow majqtku dotyczqcego

nieruchomofci oddinych-w trwaly zarzqd. Naruszono tym art. 4 ust. I i ust. 2 oraz art. 20

ust. I ustawy z dnio 29 wrzesnia 1994 r, o rachunkowoSci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330

z p6in. zm.). Zgodnie z przytoczonymi przepisami, iednostki obowiqzane sq stosowat

przyjgte zasady- (politykg) rschunkowoflci, rzetelnie i iasno przedstawiaiqc sytuacjg
-*iiqtpo*q 

i 
-fiiansowq 

oraz wynik finansowy. Do ksiqg rochunkowych olcresu

,pii*ordawczigo naleiy wprowadzit, w postaci zapisu, kaide zdarzenie, ktdre nastqpilo

; em olcresie sprawozdawczym. Zdarzenia, w tym operacie gospodarcze, uimuie si?



w ksiggach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treiciq
ekonomicznq.
Z kolei, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt I ww. ustawy, ksiggi rachunkowe uznaie sig za bieiqce,
jeieti pochodzqce z nich informacje umohliwiajq sporzqdzenie w terminie obowiqzuiqcych
jednostkg sprawozdan finansowych i innych sprawozdari, w tym deklaracii podatkowych

or az dokonani e r o zliczeri finans owy ch.
Nieterminowe ujgcie w ksiggach rachunkowych operacji zmnieiszenia stanu nieruchomoici

byto rfwniei niezgodne z zasadami funkcjonowania konta 0I I ,,Srodki trwale" opisanymi

w zalqcznilnt nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finansfw z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie

szczegdlnych zasad rachunkowoici oraz plan6w kont dla budzetu paristwa, budzetdw
jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakladdw

budzetowych, paristwowych funduszy celowych oroz pafistwowych iednostek budzetowych

majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiei (Dz. U. z 2013 r. poz.2B9),

a takze w zaWadowym planie kont stanowiqcym zalqcznik nr I do zarzqdzenia

nr 0152/144/10 W6jta Gminy Krupski Afiyn z dnia 3I grudnia 2010 r. w sprawie

przyjgtych zasad prowadzenia rachunkowoici w (Irzgdzie Gminy w Krupskim A4tynie

(ze zmianami).
Powyzsze doeczyto decyzji nr I/2014 z dnio 27 maja 2014 r. dotyczqcei przekazania

nieruchomoici w trwaly zarzqd Zespolowi Szkdt w Krupskim Atllynie, w tym udzialu

w gruncie o wartoflci I 95.874,78 zl. Dokument ten zostal przekazany do Referotu

Finansowego 4 czerwca 2014 r. Dowdd lcsiggowy PI{/00204/14 dotyczqcy zmnieiszenia

stanu Srodkdw trwalych w zwiqzku z ww. decyzjq zostal sporzqdzony i zaksiggowany pod

datq 3I grudnia 2014 r.

Ponadto nieprowidtowo wskazano, w zarzqdzeniu nr 0050/143/2014 I(6jta Gminy Krupski

Mtyn z dnia 27 tistopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacii sWadnik6w

majqtkowych metodq weryfikacji, termin przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na

dzieri 30 tistopada 2014 r., zamiast wg stanu na 3I grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 26 ust. I ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoici (Dz. U.

z-2013 r., poz. 330 z p6in. zm.) jednostki przeprowadzajq inwentaryzacig na ostatni dzien

roku obrotowego.
Termin inwentaryzacji,,fro ostotni dzien roku obrotowego" zostal rdwnie/ przylgty

w instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiqcej zalqcznik nr 6 do zarzqdzenia Nr 0152/144/10

W6jta Gminy Krupski Mtyn z dnia 3I grudnia 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia

rachunkowoici w (Jrzgdzie Gminy w Krupskim Mlynie.
Inwentaryzacjq na dzieri 30 tistopada 2014 r. metodq weryfikacji objgto Srodki trwale, do

kt1rych dosigp jest znacznie utrudniony, grunty orqz naleinoici sporne i wqtpliwe,

nale1noici i zobowiqzania wobec procownik6w, inwestycje rozpoczgte, wartoici

niematerialne i prawne.
W wynilnt prtiprowadzenia inwentaryzacji gruntdw metodq pordwnania danych lcsiqT

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami wg stanu na dzieri 30 listopada 2014 r. nie

stwierdzono rdinic. Natomiastw grudniu 2014 r. no koncie 0ll w grupie 0 ,,Grunty" uigto

zmniejszenia wartoflci irodktw trwalych, w tym operacje sprzedazy nieruchomoici oroz

wylcsiggowania wartofci gruntu oddanego w trwaty zarzqd. Saldo ww, konta no dzieri

3t grudnia 2014 r. ponownie zweryfikowano i nie stwierdzono r6znic.

Zadania nuiqzane z wprowadzaniem zmion w stanie irodk6w trwatych do ksiqg

rachunkoryti wykonywot lrtpuktor ds. budzetu. Nadzdr w tym zalcresie sprawowala

p. Lucyna Kamiitska - Skarbnik Gminy Krupski Mtyn.



Za prawidlowe zorganizowanie inwentaryzacji odpowiqdal p. Jan Murowski - Wdit Gminy

Kripski trnlyn, zgoinie z art. 4 ust. 5 ustawy z dniq 29 wrzefinia I994 r. o rachunkowofci.

Wniosek nr 7
Wzmocnid nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy w Krupskim Mlynie

w zakresie bie14cego ujmowania w ewidencji ksiggowej maj4tku gminy

nieruchomoSci oddanych w trwaly zanyd oraz przygotowania prawidlowego

projektu zarz4dzenia w za\<resie przeprowadzenia inwentaryzaqi skladnik6w

maj4tkovvych drog4 por6wnania danych ksi4g rachunkowych z odpowiednimi

dokumentami, stosownie do art. 4 ust. I i 2, art. 20 ust. l, art. 24 ust. 5 pkt 1,

art.26 ust.1 ustawy z dnia29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U.22016 r.

poz. 1047) oraz zasad funkcjonowania konta 011 okreslonych w zalqczniku nr 3

do rozporz1dzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie

,r"r"g61nych zasad rachunkowo$ci oraz plan6w kont dla budzetu pafstwa,

budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych,

sarfiorzqdowych za1dad6w budzetowych, paristwowych funduszy celolvych otaz

paristwowycir jednostek budzetowyeh maj4cych siedzibg poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z pofin. zm.), mEqc na

uwadzi portutro*ienia za\<Nadowego planu kont, art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 4 ust. 5

ustawy o rachunkowo3ci orazart.68 iart.69 ust. 1 pkt 3 ustawy zdnia2T sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. IJ . z 2016 r., poz. 1 870 z po1n. zm.).

Gmina Krupski Mlyn w umowie o lcredyt zlotowy dlugoterminowy wyrazila zgodg na

obciqzenie rochuniu przez bank w dniu wymagalnoflci w celu splaty jei zobowiqzari

z tyiutu umowy. Naruszono tym art. 264 ust. 5 ustawy z dnio 27 sierpnia 2009 r.

o prorrach pubticznych (Dz. rJ. z 2013 r., poz. 885 z pdin. zm.), zgodnie z kt6rym w celu

zabezpieczenia lcredytu lub pozyczki nie moina udzielat pelnomocnictwa do dysponowania

r ac hunki e m b ankowym j e dno s t ki s am or z q du t ery t o r i al ne g o.
powy1sze dotyczylo umowy nr 853/2012/00000229/00 zawartei 1l czerwca 2012 r. Kredyt

zostal udzielony na olcres 2012-2022. W S 7 pkt 3 ww. umowy Gmina wyrazila zgodg na

obciqzenie priez bank w dniu wymagalnoici rachunku w celu splaty iei zobowiqzan

z etulu u*i*y. Zgodnie z zapisami umowy bank byl uprawniony do pobierania Srodkow

w tym trybie prrid wszelkimi innymi platnoiciami, z wyjqtkiem platnoici wynikajqcych

z tytut6w *ykororczych, W przypadku braku w dniu wymagalnoSci wystarczajqcych

Srodk1w na rachunku bank byt uprawniony do pobierania wymaganych huot z wszelkich

wptyw6w na rachunek przed wszystkimi platnoiciami, za wyiqtkiem platnoici

wynikajqcych z tytul6w wykonawczych maiqcych zastosowanie do rachunku.

W dniu zawarcia ww. umowy oraz do dnia kontroli Gmina Krupski Mlyn nie posiadala

rachunla,t bieiqcego w banku udzietajqcym kredytu na podstawie ww. umowy kredytowei.

W trakcie koniroti wyjainiono: zapisy $ 7 pkt 3 Umowy o kredyt zlotowy dlugoterminowy

wskazujq m.in. tpoidb zabezpieczenia sptaty kredytu poprzez wyraienie zgody na

obciqzanie przez Bank w dniu wymagalnoSci sptaty raty lcredytu, rachunku bankowego

Kreiytobioicy. W przypadku Gminy Krupski Mlyn zapisy tego paragrafu - 
niu,.maiq

zastosowania. Gmiia pbsiada rachunek biezqcy w innym banlat, w II'{G Banku Slqskim

tytko rachunek lcredytiry. Nq ten wlainie rachunek, zgodnie z ,, Poleceniem przelewu",

iporrqdranym comiesigcznie w dacie splaty kolejnej raty lcredytu przez kasjera urzgdu -

igodnie z harmonogromem splat, dokonywane sq splaty koleinych rat lcredytu.

1 0



Umowg ze strony Gminy zawqrl p. Stefan Hajda - Zastgpca W6jta Gminy Krupski Mlyn,

kontrasygnatg zto|yla p. Lucyna Kamiriska-Kwiek (obecnie Lucyna Kaminska) - Skarbnik

Gminy Krupski Mtyn.

Wniosek nr 8
Ustanawiac zgodne z prawem zabezpteczenia splat kredyow zaciqgnigtych ptzez

Gming Krupski Mlyn, stosownie do art. 264 ust, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. lJ . z 2016 r., poz. 1 870 z poln zm.).

Stosownie do tresci art. g ust. 3 ustawy z dnia 7 paldziernika 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dt.U. z 2016 r. poz. 561), sprawozdanie o sposobie realizacji

wniosk6w pokontrolnych naleby przedlobyc Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniej szego wyst4pienia.

Do wniosk6w pokontrolnych zawartych w niniejszym wyst4pienuprzysluguje prawo

zg\oszenia zastrze1enw zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 paldziernika

tggZ r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zasffzehenia mohna wnosii do Kolegium

tutejszej qzby,w terminie L4 dni od daty otrzymania wyst4pienia pokontrolnego.
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