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PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej Gminy Lubsko, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lubsku,
zwanym w dalszej

Kontrolę

części "Urzędem".

przeprowadzili:
Wydziału

- Marcin Królikowski - Inspektor kontroli

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,

Kontroli Gospodarki Finansowej

działający

na podstawie

upoważnienia

Nr 1/2022 z dnia 17 grudnia 2021 r., w okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 27
kwietnia 2022 r., z przerwami w dniach: 11 i 12

styczeń,

9 i 22 luty, 4 i 22 marzec oraz

1 kwiecień 2022 r.

Wydziału

- Magdalena Paszel - Inspektor kontroli

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,

Kontroli Gospodarki Finansowej

działający

na podstawie

upoważnienia

Nr 2/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., w okresie od 10 stycznia 2022 r. do dnia 27 kwietnia
2022 r., z przerwami w dniach: 14 i 24

Kontrolą

objęto

gospodarkę

styczeń,

14,28 i 30 marzec, 14 i 15 kwietnia 2022 r.

finansową

i zamówienia publiczne realizowane

w 2021 r. W uzasadnionych przypadkach w zakresie spraw kontynuowanych lub

zaległych,

zakres badań został rozszerzony.
Kierując się zasadą istotności

w protokole kontroli nie opisywano

których wymiar finansowy był mniejszy niż 150,00 zł.
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nieprawidłowości,
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Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielili:
- Burmistrz,
- Zastępca Burmistrza i Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - M.W.,
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - H.D.,
- Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami - K.Z.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE
1.1. Kierownictwo jednostki (organ wykonawczy,

przewodniczący

organu

stanowiącego,

skarbnik, sekretarz)

Burmistrzem Gminy Lubsko (dalej: Burmistrz) od dnia 23 listopada 2018 r. jest Pan
Janusz

Dudojć,

października

samym

wybrany na

2018 r. Pan

obowiązki

pierwszą kadencję

Dudojć złożył

w wyborach, które

w dniu 23.11.2018 r.

odbyły się

w dniu 21

ślubowanie, obejmując

tym

Burmistrza, stosownie do art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późno zm.).
Zastępcą

Burmistrza od dnia 1 lipca 2019 r. jest Pani Iwona Poszwa w wymiarze 1/6

etatu, powołana Zarządzeniem Nr 38/w/2019 Burmistrza Lubska z dnia 1 lipca 2019 r.
Skarbnikiem Gminy od dnia 25 marca 2019 r. jest Pani Anna Górska,

powołana

na to

stanowisko Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r.
Sekretarzem Gminy od dnia 01.03.2003 r. jest Pani Iwona Poszwa na podstawie
porozumienia

zmieniającego

warunki pracy i

płacy

do umowy o

pracę

z dnia 12 czerwca

2019 r.
Przewodniczącym

Rady Gminy Miejskiej w Lubsku VIII kadencji w latach 2018-2023

jest od dnia 28 stycznia 2021 r. Pan Artur Bondarenko.

1.2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno - prawne
1.2.1. Statut

Ustrój Gminy,

organizację wewnętrzną

Gminy Lubsko wprowadzony

Uchwałą

/

oraz tryb pracy organów Gminy

określa

Statut

Nr XXVIII/154/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia

~

Akta kontroli str... .. ..... .
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 943). Wyrokiem z dnia
6 października 2016 r. (sygn. akt II SA/GO 705/16) WSA w Gorzowie Wielkopolskim
stwierdził nieważność

ww.

uchwały

- § 19 ust. 1 w odniesieniu do
Przewodniczącymi

w zakresie:
sformułowania

"wspólnie z

Wiceprzewodniczącymi

lub

Komisji",

- § 61 ust. 2 w odniesieniu do

sformułowania

- § 78 ust. 1 w odniesieniu do

"i zespołów",

sformułowania "według

kryteriów

określonych

w § 85 ust. 1

niniejszego statutu",
rozdziału

- § 8, § 30 ust. 1,§ 39 ust. 1, § 42, § 48 ust. 1, § 58 ust. 4 zdanie drugie,
"Wspólne sesje z radnymi innych gmin", § 93 ust. 3 i 4 - w
Uchwałą

VII -

całości.

Nr LXVIII/350118 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2018 r. (Dz. Urz.

Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 2145), dokonano zmian statutu Gminy Lubsko.

1.2.2. Regulamin organizacyjny urzędu j.s.t.

Regulamin organizacyjny

Urzędu został

wprowadzony

Zarządzeniem

Burmistrza Lubska z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w
w Lubsku Regulaminu Organizacyjnego. Regulamin
Urzędem,

podpisywania dokumentów, kontroli

działania,

kompetencje i

organizacyjnych. Z ww.

odpowiedzialność
zarządzeń

wynika

określa

zarządczej,

jego

Nr lIw/2021

Urzędzie

Miejskim

m.in. zasady kierowania
organizację,

a

także

zakres

kierownictwa oraz poszczególnych komórek
również podział zadań między wydziałami

i stanowiskami pracy.
Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do ww.
Zarządzeniem

Zarządzenia.

Nr 13/w/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Burmistrz

dokonał

zmIan w ww.

regulaminie.

1.2.3. Przepisy i procedury
Instrukcja

postępowania

wewnętrzne

w zakresie gospodarki finansowej, w tym

- art. 83 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawa z dnia l marca

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opis

w

powyższym

zakresie

zawarty

i sprawozdawczość w punkcie 2.1. Zasady (polityka)
Zarządzeniem
obowiązującej

został

w

rozdziale

rachunkowości

II

Księgowość

niniejszego protokołu.

nr l/w/2022 Burmistrza Lubska z dnia 3 stycznia 2022 r., stosownie do

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o

przeciwdziałaniu

praniu

finansowaniu terroryzmu (tekst jedno Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z

późno

pieniędzy

zm.),

oraz

przyjęto

r
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instrukcję postępowania

w

Urzędzie

popełnienia przestępstwa

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Miejskim w Lubsku na wypadek sytuacji podejrzenia

1.3. Dane ogólne o jednostce
1.3.1. Jednostki organizacyjne i inne dane
Gmina Lubsko o statusie miejsko-wiejskim

leży

w powiecie

żarskim

województwa

lubuskiego i obejmuje obszar o powierzchni 183 km 2 •
Zgodnie z § 4 ww. Statutu, wykaz jednostek organizacyjnych w dniu

przyjęcia

niniejszego statutu zawiera załącznik nr 2.
funkcjonowały,

W badanym okresie na terenie Gminy

oprócz

Urzędu, następujące

jednostki organizacyjne: Żłobek nr 1 w Lubsku, Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Lubsku, Przedszkole Nr 2 w Lubsku, Przedszkole Nr 3 w Lubsku, Przedszkole Nr 5
w Lubsku,
2 im.

Szkoła

Bolesława

Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku,
Chrobrego w Lubsku,

Szkoła

Szkoła

Podstawowa nr

Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza

w Lubsku, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Górzynie, Miejsko - Gminny
Ośrodek

Pomocy

budżetowe),
budżetowa)

Społecznej

Zakład

w Lubsku,

Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Lubsku Gednostki

Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku Gednostka

oraz Biblioteka - Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku

(samorządowa

instytucja kultury).
Na podstawie dyspozycji
gminnym, w

związku

wynikającej

z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o

samorządzie

z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (tekst jedno Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z

późno

zm.),

wyżej

wymienionym jednostkom organizacyjnym, Rada Gminy nadała statuty. Dla szkół i placówek
oświatowych

statuty

2016 r. prawo

zostały

oświatowe

nadany stosownie do art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Statut

żłobka został

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad

dziećmi

ustalony

w wieku do

lat 3 (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.).
Samorządowa

instytucja kultury wymieniona

powyżej uzyskała osobowość prawną

z chwilą wpisu do rej estru prowadzonego przez organizatora, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 25

października

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późno zm.). Zgodnie z § 2 i § 4

działalności

rozporządzenie

kulturalnej (t. j.
Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia
i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), rejestr instytucji kultury
Gminy, prowadzony jest w postaci elektronicznej oraz zamieszczony na stronie Biuletynu

f .
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Informacji Publicznej Gminy.
sołectw.

Na terenie Gminy funkcjonuje 18 jednostek pomocniczych prawne

dotyczące działania

i zakres

działania sołectw określają odrębne

tych jednostek zawarte

zostały

statuty, nadane

Regulacje

w rozdziale II statutu. Organizacj ę
uchwałami

od nr: XVII/130/08 do

nr XVII1147/08 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 marca 2008 r., opublikowane w Dzienniku
Urzędowym

Województwa Lubuskiego w 2008 r. poz. 675 - 694.

W zakresie

wyposażenia

samorządowych

osób prawnych oraz
osobowości

nieruchomości niezbędne

w

prawnej, stosownie do

działalności samorządowych

jednostek organizacyjnych nie

obowiązku określonego

z art. 56 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce
poz.

do

posiadających

w art. 51 ust. 1 i 2 w

nieruchomościami

związku

(t. j. Dz. U. z 2021

1899 ze zm.), omówienia dokonano w pkt 4.1.4. Prawne formy

władania

nieruchomościami.

Kierownikom jednostek organizacyjnych
udzielono

pełnomocnictw

do jednoosobowego

nieposiadających

działania,

osobowości

prawnej,

stosownie do art. 47 ust.1 ustawy

o samorządzie gminnym.
Uchwałą

Nr XXI/111/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie organizacji wspólnej

obsługi

jednostek organizacyjnych Gminy Lubsko,

utworzono z dniem 01 stycznia 2016 r. w strukturach
finansowo Urząd

księgową

jednostek organizacyjnych. Na

Miejski w Lubsku, który zapewnia ww.
Gmina Lubsko

należy

Miasta,

wspólną obsługę

jednostkę obsługującą

obsługę szkołom

niżej

do

Urzędu

wymienionych

wyznaczono

i placówkom oświatowym.
stowarzyszeń

i

związków

międzygminnych:

Lp.
Nazwa
1. Zrzeszenie Gmin Województwa
Lubuskiego

Podstawa Prawna
Uchwała nr L/321114 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 11 czerwca 2014 r.
2. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion
Uchwała nr XIX/132/92 Rady
"Sprewa-Nysa-Bóbr"
Miej skiej w Lubsku z dnia 16 grudnia
1992 r.
3. Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka Uchwała nr XI/46115 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Na podstaWIe ewidencji księgowej w klasyfikacji wydatków: 750750954430 kontrolujący

ustalili,

że

w 2021 roku w

związku

i zrzeszeniach Gmina Lubsko
Składki zostały wpłacone

z uczestnictwem

www.stowarzyszeniach.związkach

wpłaciła składki członkowskie

terminowo.

(wyciąg

w

łącznej

kwocie: 44784,40

zł.

bankowy nr: 18//2021 z dn. 28.01.2021 r.,

61/2021 z dn. 30.03.2021 r., 120/2021 z dn. 25.06.2021 r., 122/2021 z dn. 29.06.2021 r.,

5

J......

Akta kontroli str... .
123/2021 z dn. 30.06.2021 r.)
W dniu 26

września

2019 r. Rada Miejska,

wnoszenia, cofania i zbywania
handlowego, stosownie do
samorządzie

o

udziałów

Uchwałą

i akcji przez

obowiązku wynikającego

Nr XII/91/19

Gminę

określiła

zasady

spółkach

prawa

Lubsko w

z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) ustawy

gminnym.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Lubsko posiadała następujące

akcje/udziały:
Wartość

Lp.

Ilość

Oznaczenie formy
prawnej

Nazwa podmiotu

akcji/udziałów

Wartość

jednej
akcj iludziału

/zł/

/zł/

l

Przedsiębiorstwo
Spółka

Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Lubsku
2

z ogramczoną

3828

z ograniczoną
odpowiedzialnością

Zakład

Zagospodarowania
Odpadów Sp. z

Wartość

posiadanych

2017 r. w sprawie
samorządu

siedzibę

16 195 500,00

35895

50,00

1 794750,00

odpowiedzialnością

udziałów

i akcji przez

załączniku

nr 3 do

rachunkowości

Gminę

długoterminowe

w wymienionych podmiotach znajduje

aktywa finansowe, zgodnie z opisem tego

rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 13

oraz planów kont dla budżetu państwa,

terytorialnego, jednostek

państwowych

500,00

Spółka

z ogramczoną

odzwierciedlenie na koncie 030 konta zawartym w

32391

Spółka

0.0.

0.0.

3828000,00

odpowiedzialnością

Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z

3

l 000,00

budżetów

września

jednostek

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

funduszy celowych oraz

państwowych

jednostek

budżetowych mających

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

1.4. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
1.4.1. Wykonywanie kontroli wstępnej przez Skarbnika - głównego

księgowego budżetu

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z

późno

zm.),

Główny księgowy

jednostki sektora

finansów publicznych, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza
i odpowiedzialność w zakresie dokonywania wstępnej kontroli:

obowiązki

lo
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-

zgodności

-

kompletności

operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i

finansowych.
Kontrolujący

wprowadzonym

na

podstawie

Zarządzeniem

Regulaminu

Organizacyjnego

Nr lIw/2021 Burmistrza Lubska z dnia 4 stycznia 2021 r. oraz

czynności, uprawnień

zakresu

dokumentów:

i

odpowiedzialności

Skarbnika,

przyjętym

w dniu 15 lipca

2019 r. ustalili, że:
- w § 11 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego wskazano,
księgowego budżetu

że

pełni funkcję głównego

obowiązki

Skarbnikowi w zakresie

Gminy i Urzędu Miejskiego

- w § 11 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego, powierzono
dokonywania

Skarbnik

wstępnej

kontroli

zgodności

czynności

poprzez kontrasygnowanie

operacji finansowych i gospodarczych z

prawnych

powodujących

powstanie

budżetem

zobowiązań

finansowych Gminy.
Szczegółowe

- pkt II. -

obowiązki

czynności, uprawnień

pracownika ppkt 3 zakresu

i odpowiedzialności Skarbnika, wskazano nadzorowanie i wykonywanie kontroli wewnętrznej
- finansowej

budżetu

budżetowej,

bilansów).

Z

powyższych

dotyczące

Gminy i

Urzędu

dokonywania kontroli

rzetelności

szczególności

dokumentów wynika,
zgodności

finansowym, natomiast nie powierzono
i

(w

dokumentów

że

analizę sprawozdawczości

Skarbnikowi powierzono tylko

czynności,

operacji gospodarczych i finansowych z planem

czynności

dotyczących

poprzez

w zakresie kontroli

wstępnej kompletności

operacji gospodarczych i finansowych, czym

naruszono art. 54 ust. 1 pkt 3 ppkt b) ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z ww.
przepisem,
wstępnej

Głównemu księgowemu

kompletności

i

powierza się

rzetelności

obowiązki

dokumentów

w zakresie dokonywania kontroli

dotyczących

operacji gospodarczych

i finansowych.
Ponadto z art. 68 ust. 2 pkt 1 w
publicznych wynika,

że

celem kontroli

związku

zarządczej

wewnętrznymi.

prawa oraz procedurami

z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
jest

zgodność działalności

Art. 69 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zapewnienia

funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
obowiązków

zarządczej,

która

należy

do

burmistrza.

Brak powierzenia
wstępnej

z przepisami

kompletności

i

i finansowych, stanowi

obowiązków
rzetelności
niezgodność

Skarbnikowi, w zakresie dokonywania kontroli
dokumentów
działalności

7

dotyczących

operacji gospodarczych

z ww. przepisami prawa.

Osobą

41. .....

Akta kontroli str. ..
odpowiedzialną

wyjaśnień.

powyższą

za

Z udzielonych

nieprawidłowość

wyjaśnień

że

wynika,

był

zażądano

Bunnistrz, od którego

Skarbnik Gminy na mocy art. 54 ust. 1 pkt 3

ppkt b) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedno Dz. U z 2021 r.
poz. 305 z

późno

dotyczących

w zakresie
[Dowód:

zm.)

dokonywał wstępnej

kompletności

kontroli

i

rzetelności

dokumentów
określenia

operacji gospodarczych i finansowych, mimo braku precyzyjnego

czynności.

załącznik

Zakres

nr 1 do

czynności

protokołu

Skarbnika Gminy został zmieniony 26 stycznia 2022 r.

kontroli:

wyjaśnienia

Bunnistrza - akta kontroli str. 133

- 153].
Kontrolujący

udzielili Bunnistrzowi i Skarbnikowi
czynności

w fonnie pisemnej
dokumentów

związanych

wstępnej,

kontroli

instruktażu, dotyczącego

kompletności

w zakresie

czynności, zawierający

1.4.2. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w

ww.

rzetelności

i

Kontrolującym

z operacjami gospodarczymi i finansowymi.

przedstawiono zmieniony zakres

powierzania

kontrolę wstępną.

Urzędzie

Stosownie do art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z
zarządczą

w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowi

dla zapewnienia realizacji celów i

zadań

późno

ogół działań

zm.),

kontrolę

podejmowanych

w sposób zgodny z prawem, efektywny,

oszczędny

i tenninowy. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej należy

do

Zarządzeniem

kontroli

zarządczej

Lubsko. Ponadto

obowiązków

Bunnistrza.

Nr 55/w/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Bunnistrz

wprowadził

system

w Urzędzie Miejskim w Lubsku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy

zarządzeniem

nr 56/w/2012 Bunnistrza Lubska z dnia 31 grudnia 2012

wprowadzono system zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Lubsku.
Dodatkowo
wprowadził
zostało

zarządzeniem

Nr 57/w/2012 w dniu 31 grudnia 2012 r., Bunnistrz

system samooceny kontroli

zarządczej

w

Urzędzie

Miejskim w Lubsku, które

zmienione zarządzeniem nr 17/w/2021 z dnia 10 marca 2021 r.
Na podstawie § 13

2012, dokumentacja

zarządzenia

zarządzania

i protokół z narady poświęconej

nr 56/w/2012 Bunnistrza Lubska z dnia 31 grudnia

ryzykiem

zarządzaniu

obejmowała:

arkusz

zarządzaniem

ryzykiem

ryzykiem.

W dniu 26 lutego 2021 r przedstawiono Bunnistrzowi
Ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Lubsku na 2021 rok.

Protokół

z

Zarządzania

Akta kontroli str. .. !..~

.....

Zgodnie z § 4

zarządzenia

nr 17/w/2021 z dnia 10 marca 2021 r. przygotowano

przedstawiono Burmistrzowi w dniu 23 lutego 2022 r., raport z samooceny kontroli
zarządczej

za rok 2021 r.

Burmistrz

złożył oświadczenie

o stanie kontroli

zarządczej

za rok 2021, w

związku

z art. 70 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
Z

ustaleń

do celów i

kontroli wynika,

zadań, analizę

systemu kontroli

standardów kontroli

w 2021 r. dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu

reakcję

i

zarządczej

że

na ryzyko jak

przez osoby

zarządczej

zarządzające

nr 7, 8, 9 i 20

również

przeprowadzono

samoocenę

i pracowników jednostki, stosownie do

ujętych

w

załączniku

do Komunikatu Nr 23

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli

zarządczej

dla

sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

1.4.3. Audyt wewnętrzny

W

związku

z

ujęciem

w uchwale Nr XXVI/205/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia

22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia

uchwały budżetowej

Gminy Lubsko na 2021 rok,

kwoty dochodów i przychodów, które razem wyniosły 90 258573,00 zł oraz kwoty wydatków
wyniosły

90258573,00

przeprowadzania w 2021 roku audytu

wewnętrznego

i rozchodów, które razem

zł,

jednostka

była zobowiązana

do

na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Kontrolujący

świadczył

audytor

odnotował,

wewnętrzny

że

usługę

w tym zakresie

na podstawie umowy zlecenie nr OR.2151.8.2020 z dnia 28

grudnia 2020 r. zawartej w Lubsku,
Gminy, a T.Z. - audytorem

w okresie kontrolowanym

pomiędzy

wewnętrznym

Burmistrzem przy kontrasygnacie Skarbnika

na okres od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 31

grudnia 2021 r., co jest zgodne z art. 278 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z § 2 ww. umowy, zleceniodawca
przeprowadzenia audytu
realizacji w 2021 r,

wewnętrznego według

sporządzenie

sprawozdań

zlecił

zobowiązał się

do

wewnętrznego przyjętego

do

a wykonawca

planu audytu
z realizacji

zadań

audytowych, w tym

sprawozdania rocznego, opracowanie planu audytu wewnętrznego oraz czynności doradcze.
Zarządzeniem

nr 58/w/2020 Burmistrza Lubska z dnia 31

zatwierdzono plan audytu
tematyczne w

Urzędzie

wewnętrznego

grudnia 2020 r.

na 2021 r. W planie audytu wskazano 4 kontrole

i przedszkolach (l kontrola). W dniu 1 marca 2021 r.

Zarządzeniem

nr 14/w/2021 Burmistrza Lubska wprowadzono zmiany planu audytu, które nie
ilości

planowanych kontroli w 2021 r.

9

zmieniły

Akta kontroli str. ..
wykonał

Zatrudniony audytor

1.~ .....

umową

wskazane kontrole zgodnie z ww.

oraz

zarządzeniem

Nr 58/w/2020 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia

Planu audytu

wewnętrznego

zmianą wprowadzoną zarządzeniem

na rok 2021 oraz ze

nr:

14/w/2021 z dnia l marca 2021 r.
W dniu 20.01.2022 r.

sporządzono

sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok

2021 r., zgodnie z art. 283 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 275 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w jednostkach samorządu
terytorialnego, audyt wewnętrzny prowadzi:
1) audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo
2) usługodawca niezatrudniony w jednostce, zwany dalej

"usługodawcą".

Natomiast z przepisu art. 278 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynika,
w jednostkach

samorządu

usługodawcę, jeżeli ujęta

wewnętrzny może być

terytorialnego audyt

w uchwale

budżetowej

jednostki

samorządu

prowadzony przez

terytorialnego kwota

dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100000 tys.
Na podstawie

Uchwały

2021 r. w sprawie zmiany
z dniem podjęcia),

zł.

Nr XL/301/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 6 grudnia

uchwały budżetowej

kontrolujący

(weszła

Gminy Lubsko na rok 2021

w

życie

ustalili, że:

a)

łączna

kwota planowanych dochodów i przychodów wyniosła 100 228 067,29 zł,

b)

łączna

kwota planowanych wydatków i rozchodów wyniosła 100 228 067,29 zł.

Na 2021 rok zawarto
na świadczenie

usług

realizacji w 2021 r,

umowę

w dniu 28.12.2020 r. z T.Z. - audytorem
samorządu

audytu jednostki

przeprowadzenie audytu

że

wewnętrznego według

sporządzenie

terytorialnego, w

planu audytu

sprawozdań

skład

wewnętrznym

której

wchodziło

wewnętrznego przyjętego

z realizacji

zadań

do

audytowych, w tym

sprawozdania rocznego, opracowanie planu audytu wewnętrznego oraz czynności doradcze.
Powierzenie audytu
wydatkach i rozchodach w

wewnętrznego usługodawcy
wysokości

100228067,29

przy dochodach i przychodach oraz

zł,

co jest niezgodne z art. 278 ust. 3

w związku z art. 275 ustawy o finansach publicznych.
O wyjaśnienie powstałej
Ze

złożonych

wyjaśnień

wewnętrznego zawarła

nieprawidłowości

wynika,

z firmą

że

okresu wypowiedzenia.

Budżet

Gmina Lubsko

zewnętrzną

na okres od 02.01.2021 do 31.12.2021.

zwrócono

umowę

Każda

ze stron

miała

Gminy Lubsko na 2021 rok na

budżetowego

do Burmistrza.

na prowadzenie audytu

w dniu 28.12.2020 roku. Umowa

została

zawarta

prawo do jednomiesięcznego
dzień

uchwalenia po stronie

wynosił

90258573,00

zł.

zmian kwota 100 mln

złotych została

przekroczona

dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
dokonanych w trakcie roku

się

W wyniku

Akta kontroli str. ...
dopiero 6 grudnia 2021 roku w wyniku
w Lubsku w sprawie zmiany
umowy. Ponadto
projekt

budżetu

podjęcia uchwały

uchwały budżetowej,

przedkładając

a więc w ostatnim

następnie

go

dochody i przychody oraz wydatki i rozchody nie

wewnętrznego

skutkowało już

przekroczą

rozłącznie

o finansach publicznych: "Przez

użycie

doktryną

należy także wskazać, że

posiadano już

wiedzę, że

określonej powyżej,

co

powierzenia wykonywania audytu
należy zwrócić uwagę

sposoby prowadzenia audytu

potwierdzają

co

na

należy

liczne komentarze do Ustawy

spójnika "albo" ustawodawca

wewnętrznego

jednoczesnego zatrudnienia audytora

normuje, w jakim momencie

miesiącu obowiązywania

kwoty

zatrudnionemu w jednostce audytorowi. Ponadto

alternatywnie i

mniej jednak

uchwalając

obowiązkiem

zawarty wart. 275 ufp spójnik albo. Zgodnie z
traktować

Nr XL/301/21 Rady Miejskiej

do Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej

gminy na 2022 rok, a

w ocenie gminy nie

l f. ....

wykluczył możliwość

i zawarcia umowy z

usługodawcą".

Nie

art. 278 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie

należy zatrudnić

wewnętrznego,

audytora

a co do zasady

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie prowadzenia audytu, a nie
zaniechanie zatrudnienia audytora. Na rok 2022 Gmina posiada

zawartą

umowę

na

prowadzenie audytu z firmą zewnętrzną.

[Dowód:

załącznik

nr 1 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

Burmistrza - akta kontroli str. 133

- 153].

1.5.

Obsługa

bankowa

Zgodnie z przepisem art. 264 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z
samorządu

terytorialnego

wykonywał

bank,

późno

wyłoniony

zm.),

obsługę budżetu

bez zastosowania zasad

w przepisach o zamówieniach publicznych, a zasady wykonywania

zawarta między

gminą,

jednostki

określonych

obsługi określała

umowa

między

gminą

a bankiem.

Zasady wykonywania

obsługi

określa

bankowej

umowa zawarta

a bankiem.
W 2021 roku
Oszczędności
bieżącego

obsługę bankową budżetu

Bank Polski S.A. z

siedzibą

Gminy Lubsko

prowadziła

w Warszawie na podstawie umowy rachunku

zawartej w dniu 15 grudnia 2020 r., na wykonywanie

i prowadzenia rachunku
terminowych,

bieżącego

rachunków

VAT,

Powszechna Kasa

usługi

w zakresie otwierania

gminy, rachunków pomocniczych, rachunków lokat
wydawania

kart

debetowych,

usługi

bankowości

elektronicznej. Umowa została zawarta na okres od O1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
11

@JW

Akta kontroli str.. .
roku,

pomiędzy Gminą

Lubsko

reprezentowaną

«.f. . ..

przez Burmistrza oraz Skarbnika - A.G.

a ww. Bankiem.
Przedstawione

kontrolującym

łączne

obsługi

koszty

bankowej

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Powyższe

koszty

wyrażonej

w

obsługi

bankowej w okresie

złotych równowartości

obowiązywania

wynoszą

umowy, nie

Gminy

45 853,87

zł.

przekraczały

zł,

o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1

września

2019 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129

kwoty 130000

ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11

budżetu

z późno zm.).
Burmistrz
odstąpienie

o

zatwierdził

uwzględniono

którym

wartość szacunkową
ustaleń

Z

ZamaWIającego

zamówień,

od procedur zawartych w Regulaminie udzielania

obsługi budżetu

bankowej

wniosek nr WF.3052.3.2020 do kierownika

dotyczący

Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych na rok 2021, w

koszty

obsługi

jednostek organizacyjnych. Ww. wniosku ustalono

na łączną kwotę 72 338,00

kontroli wynika,

że

zł.
obsługę bankową

umowa na

gmmy me obejmuje

jednostek organizacyjnych (prócz Gminy), co stanowi naruszenie art. 264 ust. 1 i 2 ustawy
o finansach publicznych. Zgodnie z ww. przepisem,
samorządu

bankową obsługę budżetu

terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach

o zamówieniach publicznych, a zasady wykonywania

obsługi

określonych

bankowej

jednostki

w przepisach

określa

umowa

zawarta między zarządem jednostki samorządu terytorialnego, a bankiem.
W

związku

z

budżetem,

powinny

posiadać

bankiem, a
odrębnych

koszty

wszystkie jednostki organizacyjne Gminy

rachunki

jednostki.

wynikające

Powyższy

z tej samej umowy, zawartej

przepis nie przewiduje

powyższą

bankowej

były uwzględnione

pomiędzy

zawarcia

przy dokonywaniu ustalenia szacunkowej

nieprawidłowość

przyczyny

odpowiedzialny jest Burmistrz.

powyższej nieprawidłowości

samorządzie

zewnątrz,

i który w imieniu Gminy podpisał badaną umowę.

wyjaśnień

gminnym kieruje

bieżącymi

udzielonych przez Burmistrza wynika,

prośbą

o przedstawienie oferty dla

Kontrolujący

zażądali

do Burmistrza, który zgodnie z art. 31

ustawy o

banku z

możliwości

jej

zamówienia.

wyjaśnienia

Z

objęte

umów przez jednostki organizacyjne. Poniesione przez jednostki organizacyjne

obsługi

wartości

Za

Zarządem

powyższym,

ją

na

zwróciła się

do

sprawami gminy oraz reprezentuje

że

usługi

" Gmina w 2020 roku

pn. "Bankowa

obsługa budżetu

Gminy

Lubsko i jej jednostek organizacyjnych na rok 2021". W korespondencji prowadzonej
z bankiem Gmina

wskazywała, że obsługą

bankowa ma

12

dotyczyć budżetu

Gminy i jej

Akta kontroli str. .
miało zostać objętych

jednostek organizacyjnych. Wykazem
zestawienie przedstawione bankowi), a

bieżąca obsługa

bieżącego

a) otwarcie i prowadzenie rachunku

13 jednostek

/1. t ..... .

(szczegółowe

miała obejmować:

bankowa

i rachunków pomocniczych oraz rachunków

funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki

związane

z rozliczeniem

środków

otrzymanych zfunduszy Unii Europejskiej,
zamknięcia

b) otwarcie, prowadzenie i

rachunku

bieżącego

oraz rachunków pomocniczych

jednostek organizacyjnych,
c)

obsługa

operacji

budżetu

finansowych

Gminy

jednostek

organizacyjnych

z zastosowaniem jednolitych procedur,
d) przyjmowanie
e) dokonywanie

wpłat

wypłat

gotówkowych od Zamawiającego,
gotówkowych,

f) wydawanie blankietów czeków gotówkowych

g)

możliwość

obowiązywania

(książeczki

otwarcia dodatkowych rachunków

czekowej),

bieżących

i pomocniczych w trakcie

umowy w zależności od potrzeb,

h) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
i)

realizację

elektronicznych

płatnicze

papierowe

Przelewy

złożone

zleceń płatniczych

złożone

- przelewów w czasie rzeczywistym Zlecenia

do godziny 15-tej realizowane powinny

po tej godzinie

zostaną

przekazane do realizacji

być

w tym samym dniu.

najpóźniej

w

następnym

dniu roboczym,
j)
k)

obsługa

i realizacja elektronicznej identyfikacji płatności masowych,

udostępnienie

w systemie

bankowości

elektronicznej

z ustalonym saldem i pełną

informacją źródłową

l) zerowanie rachunków

bieżących

z dyspozycjami,
pozostałych

polegające

o dokonanych operacjach,

na przekazaniu z dniem 31 grudnia

każdego

roku kwot

na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy.

w dotychczasowej formie. Z uwagi, na
inny bank nie

Gmina podpisała

[Dowód:

bankowych z rachunków

i pomocniczych jednostek organizacyjnych zgodnie

W odpowiedzi na zapytanie bank

żaden

wyciągów

był

umowę

załącznik

przedłożył

ofertę

z

złą sytuację finansową

zainteresowany

propozycją

zawarcia umów

Gminy na przestrzeni kilku lat,

podjęciem współpracy,

w

związku

z

powyższym

w formie zaproponowanej przez bank. "

nr 1 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

Burmistrza - akta kontroli str. l33

- 153].
Powyższe wyjaśnienia,

nie zmieniają ustaleń kontroli.

Powyższa nieprawidłowość została

przeprowadzonej przez

stwierdzona w toku poprzedniej kontroli kompleksowej

Regionalną

Izbę

Obrachunkową

l3

w Zielonej Górze w 2018 r.

Akta kontroli str...
W

wystąpieniu

pokontrolnym skierowanym do Bunnistrza z dnia 07 czerwca 2018 r. (znak:
wniósł

RIO.I.0920.1.2018), Prezes RIO
Gminy

obejmujących

obsługę bankową budżetu

o zawieranie umów na

wszystkie jednostki organizacyjne, stosownie do art. 264 ust. 1 i 2

ustawy o finansach publicznych. W odpowiedzi z dnia 22 czerwca 2018 r. na
pokontrolne, Bunnistrz

zobowiązał się

przy zawieraniu nowej umowy na
z zapytaniem o

o tożsamej
[Dowód:

at..... .

przyczynę

treści,

załącznik

do zrealizowania powyższego wniosku pokontrolnego

obsługę bankową. Kontrolujący

nr 1 do

protokołu

wyjaśnienie

do Bunnistrza

udzielił wyjaśnień,

(str. 12-13 protokołu).

wyjaśnienia

kontroli:

się

zwrócili

nie wykonania powyższego wniosku. Burmistrz

jak wyżej wymienione

wystąpienie

Burmistrza - akta kontroli str.

133-153]
Powyższe wyjaśnienia,

nie

zmieniają ustaleń

kontroli.

Zestawienie rachunków bankowych na koniec 2020 i 2021 roku, które na koniec podanych
okresów wykazywały salda:
L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Nr konta
4210205402
00000502
02677714
4610204027
00001102
17097840
2810204027
00001502
16475228
6710204027
00001902
17097749
72 10205402
00000002
02678001
2710205402
00000002
02678035
55 10205402
00000202
02677821
22 10205402
00000202
02678027
80 10205402
00000202
02678050
13 10205402
00000302
02677946
05 10205402

Nazwa
rachunkusłużący do:

Konto
księgowe

Rachunek
dochody

133-1

bieżący

Granty Wsparcie
rodz. PPGR
Fundusz
Przeciwdziałania

133-21

COVID-19
Cyfrowa Gmina
Rachunek
gosp.
odp. kom.
Rachunek
bieżący - środki
RFIL
bieżący

133-100

133-20
139-1,139-2,
139-4, 139-9,
139-17,13922, 139-28

Rachunek
wadia,
depozyty,

bieżący

Publiczny
Internet w
Gminie Lubsko
Rachunek
Bieżący

139-29

Rachunek
MGOPS
usługa opjeki
Rachunek

bieżący

135-11

14

(Mu

Stan na
31.12.2020

Stan na
31.12.2021

9494298,33

5885466,98

-

0,00

-

869900,00

-

0,00

0,19

12421,40

1500000,00

320,55

184709,57

186954,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19502,75

8 159,40

I/g

Akta kontroli str. .. ......... .

12

13

14

bieżący

00000402
02677847
63 10205402
00000402
02677870
0810205402
00000502
02677938
6610205402
00000502
02677961

139-30

1610205402
00000702
02677987

0,00

0,00

274279,26

0,00

0,00

Rachunek
Gmina
wspiera
przedszkola

0,00

81025,44

Rachunek
wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

19440,00

11 520,00

0,00

0,00

47,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bieżący

Wydatków
niewygasaj ących
Rachunek
bieżący

pracowników

bieżący

133-17

53 10205402
00000802
02677854
11 10205402
00000902
02677979
2910205402
00000902
02678043
81 10205402
00000102
03967502

130-1, 130-8,
130-10

bieżący

133-19

bieżący

Rachunek
asystent
rodzi~

133-18

8710205402
00000102
04014924

130-10

23

8210205402
00000302
0401 4916

133-110

25

0,00

młodocianych

22

24

0,00

Rachunek

13 10205402
00000602
02677896

21

0,00

Rachunek
OSP
2018

bieżący

Bieżący

16

20

1210,01

Rachunek

135-1

19

362,85

bieżący

133-28

15

18

Rachunek
FA i ZA

139-33

58 10205402
00000602
02677862

17

ZFSS

4010205402
00000002
02678092
2510205402
00000602
02678068

133-9

Rachunek
Maluch

bieżący

RACHUNEK
VA T/rachunek
techniczny
Rachunek V AT
- wydatki!
rachunek
techniczny
Rachunek V AT
- dochody/
rachunek
techniczny
Rachunek
bieżący OSP
samochód
Rachunek
bieżący

133-9

Przemysłowa

Rachunek o nazWIe "Granty wsparCIe rodz. PPGR"
złożenia
został

wniosku W ramach

otwarty na potrzeby

dzisiejszy gmina nie

ogłoszonego
złożenia

podpisała

został

otwarty na potrzeby

konkursu. Rachunek o nazwie "Cyfrowa Gmina"

wniosku w ramach

jeszcze umowy na

"Publiczny Internet w Gminie Lubsko" - Konto
15

ogłoszonego

realizację

księgowe

konkursu. Na

dzień

projektów. Rachunek o nazwie

zostanie utworzone w momencie

4f

Akta kontroli str. .......... ..
wpływy środków.

z

budową

Rachunek pod poz. 9 utworzony na potrzeby realizacji projektu związanego

kanalizacji ostatnie faktury

były

w 2015 roku. Rachunek pod poz. 14 utworzony na

potrzeby realizacji projektu związanego z remontem kamienicy przy Baszcie, ostatnie faktury
płatne

w 2014 roku.
Z danych zawartych w

zgodne

są

powyższej

tabeli wynika,

że

salda na rachunkach bankowych

z ewidencją księgową 2020 r. i 2021 r.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych zostały zweryfikowane
drogą

sald

potwierdzenia sald.

powyżej

Centrum

Kontrolującym

przedstawiono dokumenty potwierdzenia zgodności

wskazanych rachunków bankowych (zawiadomienia z PKO Bank Polski S.A.

Obsługi

Klienta Korporacyjnego,

Poznań

z dnia 31 grudnia 2020 r. i z dnia 31

grudnia 2021 r.).
Uchwały

Zgodnie z § 10. 1 pkt 3

Nr XXVI/205120 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia

22 grudnia 2020 r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021,
Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji
budżetowych

pieniężnego

w Warszawie.

środków

czasowo wolnych

na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący

W dniu 20 listopada 2020 r., Gmina
rynku

budżetu,

upoważniono

obsługę budżetu.

zawarła umowę ramową

lokat negocjowalnych

nr LNRP-29-2020-ZIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z

Powyższa

została

umowa

podpisana przez Burmistrza z

siedzibą

kontrasygnatą

Skarbnika.
Kontrolujący

że

ustalili,

na

stronie

Wn konta

w korespondencji z kontem 133-1 strona Ma

(Budżet

(Budżet

140-5

- Rachunek

-

bieżący

Lokaty)

dochodów),

ujmowano w 2021 r. lokaty. Z przedstawionej klasyfikacji dochodów 750 750230920 0004B
wynika,

że

Gmina

osiągnęła

wysokości

w 2021 r. przychody z odsetek od lokat w

16988,14 zł.

1.6. Realizacja wniosków pokontrolnych
Kontrolujący

stwierdzonych

zweryfikowali wykonywanie wniosków pokontrolnych

nieprawidłowości

dotyczących

w ramach przeprowadzonej w dniach od 3 stycznia do 30

kwietnia 2018 r. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i
w Gminie, wyszczególnionych w

wystąpieniu

zamówień

publicznych

pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 czerwca 2018 r. (RIO.I.0920.1.2018).
Kontrola

wykazała,

że

Burmistrz

me

pokontrolnego:
16

zrealizował

następującego

wniosku

?r. ..... .

Akta kontroli str. .
obsługę bankową budżetu

-zaWIeranIe umów na

obejmujących

Gminy

wszystkie

jednostki organizacyjne, stosownie do art. 264 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późno zm.).
Omówienie nieprawidłowości W tym zakresie
protokołu

zostało

dokonane w pkt 1.5.

Obsługa

bankowa

kontroli.

II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
2.1. Zasady (polityka)
Zarządzeniem

rachunkowości

nr 106/w/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. wraz ze zmianami: nr

611w/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., nr 111w/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. i nr 42/w/2021
z dnia 9

września

wprowadził dokumentację przyjętych

2021 r., Burmistrz

rachunkowości obowiązującą

zasad (polityki)

od dnia 1 stycznia 2018 r., która obejmowała:

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
danych

tworzących księgi

zakładowego

rachunkowe na komputerowych

planu kont, wykazu zbioru

nośnikach

danych oraz opisu

sposobu przetwarzania danych (systemu informatycznego)
4. System

służący

ochronie danych, w tym: dowodów

i innych dokumentów

stanowiących podstawę

księgowych, ksiąg

rachunkowych

dokonanych w nich zapisów,

5. Zasady funkcjonowania kont syntetycznych w jednostce i ich

powiązania

z

analityką

oraz

sposób wyceny aktywów i pasywów.
Dokumentacja

opisująca przyjęte

zarządzeniem

wprowadzona

przez

nr 106/w/2017,

jednostkę

spełniała

zasady

wymogi

(politykę) rachunkowości,
określone

wart. 10 ust. 1

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 217
z późno zm.), z

wyjątkiem

informatycznych

braku wykazu zbiorów danych

nośnikach

ich funkcji w organizacji

danych z

określeniem

całości ksiąg

opisu systemu informatycznego,

tworzących księgi

ich struktury, wzajemnych

rachunkowe na
powiązań

oraz

rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

zawierającego,

procedury lub funkcje, w

zależności

od

struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów.
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c
dokumentację

opisującą

rachunkowości,

aw

- wykazu

ksiąg

w

języku

powyższej

polskim,

ustawy, jednostka powinna

przyjęte

przez

nią

zasady

posiadać

(politykę)

szczególności:

rachunkowych, a przy prowadzeniu

komputera - wykazu zbiorów danych

(\

ksiąg

tworzących księgi

~

rachunkowych przy

użyciu

rachunkowe na informatycznych

()9!h~
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nośnikach

określeniem

danych z

ich struktury, wzajemnych

powiązań

oraz ich funkcji

w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
- opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu
użyciu

komputera - opisu systemu informatycznego,

procedur lub funkcji, w

zależności

ksiąg

zawierającego

rachunkowych przy
wykaz programów,

od struktury oprogramowania, wraz z opisem

algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym
w

szczególności

metod zabezpieczenia

określenie

a ponadto

Osobą odpowiedzialną

dostępu

do danych i systemu ich przetwarzania,

wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

za ustalenie i

aktualizację

zasady

(politykę) rachunkowości,

zgodnie

z art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości jest Burmistrz.
Kontrolujący

się

zwrócili

o

wyjaśnienie

powyższej

przyczyn

nieprawidłowości

do

Burmistrza.

Z wyjaśnień udzielonych przez Burmistrza wynika,
dlaczego w przyjętych

Zarządzeniem

2017 roku zasadach (polityce)
wykazu zbiorów danych
z

określeniem

ksiąg

że

na

dzień

dzisiejszy trudno jest

określić

Nr 106/w/2017 Burmistrza Lubska z dnia 29 grudnia

rachunkowości

tworzących księgi

ich struktury, wzajemnych

dla jednostki nie zawarto zapisów

nośnikach

danych

oraz ich funkcji w organizacji

całości

rachunkowe na iriformatycznych
powiązań

dotyczących

rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, opisu systemu informatycznego,

zawierającego,

procedury lub funkcje, w

zależności

z opisem algorytmów i parametrów. Polityka
uzupełniona Zarządzeniem
Zarządzenia

od struktury oprogramowania, wraz

rachunkowości

o

powyższe

zapisy

została

Nr 13/w/2022 z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmiany

Nr 106/w/2017 Burmistrza Lubska z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad

rachunkowości Budżetu

Gminy Lubsko i

Urzędu

Miejskiego w Lubsku, jako jednostki

budżetowej.

[Dowód:

załącznik

protokołu

nr 1 do

kontroli:

wyjaśnienia

Burmistrz - akta kontroli str. 133-

153].
Nieprawidłowość
Zarządzenia

została

usunięta

w trakcie kontroli, poprzez wprowadzenie
Zarządzenia

Nr 13/w12022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany

106/w120 17 Burmistrza Lubska z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad
Budżetu

Gminy Lubsko i

budżetowej,

w którym

ujęto

wykaz zbiorów danych
danych.

Kontrolujący

Urzędu

Miejskiego w

Urzędzie

wykaz zbiorów danych

tworzących księgi

udzielili

rachunkowości

Miasta Lubsko, jako jednostki

tworzących księgi

rachunkowe oraz

rachunkowe na informatycznych

instruktażu

18

Nr

Skarbnikowi, w

zakresie

nośnikach

prawidłowego

-?:!!.....

Akta kontroli str.. .
przestrzegania

przepisów

ustawy

o

rachunkowości,

dotyczących

zasad

polityki

rachunkowości.

Ponadto w okresie kontrolowanym oraz na
że

ustalono,

uregulowaniami

kontrolowanej
-

zarządzenie

dzień rozpoczęcia czynności

wewnętrznymi dotyczącymi

kontrolnych

gospodarki finansowej jednostki

są także:

nr 25/w/2015 Burmistrza Lubska z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie Instrukcji

ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-

zarządzenie

rozliczeń

-

nr 80/w/2016 Burmistrza Lubska z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad

podatku od towarów i usług w Gminie Lubsko i jej jednostkach budżetowych,

zarządzenie

nr 90/w/2016 Burmistrza Lubska z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie

wprowadzenia instrukcji kontroli finansowej oraz obiegu i kontroli dokumentów

księgowych

w Urzędzie Miejskim w Lubsku,
-

zarządzenie

nr 13/w/2017 Burmistrza Lubska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie

wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków,

opłat

lokalnych i

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Lubsku,
-

zarządzenie

nr 4/w/2021 Burmistrza Lubska z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie

wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków

ścisłego

zarachowania w

Urzędzie

Miej skim w Lubsku,
-

zarządzenie

nr 3/w/2021 Burmistrza Lubska z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie

wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Lubsku,
-

zarządzenie

określenia

nr 211w/2021 Burmistrza Lubska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie

sposobu przekazywania

sprawozdań budżetowych

oraz

sprawozdań

w zakresie

operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubsko,
-

zarządzenie

instrukcji
środków

-

nr 5/w/2021 Burmistrza Lubska z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia

obejmującej

procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu

publicznych obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Lubsku,

zarządzenie

wprowadzenia

nr 35/w/2021 Burmistrza Lubska z dnia 25 czerwca 2021 r. w spraWIe
i

stosowania

niewywiązywania się

wewnętrznej

procedury

w

zakresie

przeciwdziałania

z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

19

!?. ...
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2.2.

Księgi

rachunkowe budżetu i Urzędu

Księgi

ewidencja
Urzędu

rachunkowe jednostki

należności

z

tytułu

budżetowej

podatków i

i jednostki

opłat,

prowadzone

były

terytorialnego, w tym

w roku 2021, w siedzibie

Miejskiego w Lubsku.
księgowa

Ewidencja
komputerową

prowadzona jest na

urządzeniach

księgowych

firmy U.I.INFO-SYSTEM R. T. Groszek, w którym prowadzi

rachunkowe dla budżetu i dla jednostki budżetowej
W

samorządu

Zarządzeniu

Urzędu

techniką
się księgi

Miejskiego.

106/w/2017 Burmistrza Lubska z dnia 29 grudnia 2017 r. wraz ze zmianami:

nr 611w/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., nr ll1w/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. i nr 42/w/2021

z dnia 9 września 2021 r., znajduje

się

wykaz programów wykorzystywanych do prowadzenia

ewidencji analitycznej do kont pomocniczych.
W

Urzędzie

prowadzi

ustawy o rachunkowości.
komputera, które

się

Księgi

wymagane

księgi

rachunkowe wskazane w art. 13 ust. 1

budżetu

rachunkowe

Urzędu

i

zapewniają automatyczną kontrolę ciągłości

obrotów i sald, a wydruki komputerowe

ksiąg

rachunkowych

ciągły

jednostkę

do zbiorów danych

pozwalając

nośnik

użyciu

z automatycznie

sumowane na kolejnych

wydrukowanie

danych. Program

ksiąg

umożliwiał

na uzyskanie w dowolnym czasie i za

dowolnie wybrane okresy sprawozdawcze, informacje o
księgach

są

umożliwiało

oprogramowanie

rachunkowych lub przenoszenie ich na komputerowy

w

przy

w roku obrotowym, stosownie do art. 13 ust. 5 ww. ustawy.

Stosowane przez

również dostęp

są

zapisów oraz przenoszenia

składają się

numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz
stronach w sposób

prowadzone

treści

zapisów dokonanych

rachunkowych, stosownie do przepisów art. 24 ust. 4 pkt 4 ustawy

o rachunkowości.
Zamknięcie

i otwarcie

ksiąg

rachunkowych

nastąpiło

na

początku

roku obrotowego,

co jest zgodne z art. 12 ust. 2 tej ustawy.
W zakresie prowadzenia

obrotów i sald kont

ksiąg

księgi głównej Budżetu

poszczególne okresy sprawozdawcze
sporządzone

rachunkowych

kontrolujący

Gminy i

(miesięczne)

w terminach:

20

Urzędu

ustalili,

- jednostki

że

zestawienia

budżetowej

tj. od lipca do grudnia 2021 r.,

za

zostały

!. f. .....
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Ilość

zestawienie obrotów i sald -

okres

Jednostka Budżetowa Urząd

Lp.

data wydruku

dni

sporządzenia

zestawienia obrotów i

sprawozdawczy

sald po okresie

Miejski

sprawozdawczym

l

od 01.07.2021r. do 31.07.2021r.

31.07.2021r.

05.01.2022r.

158

2

od 01.08.2021r. do 31.08.2021r.

31.08.2021r.

05.01.2022r.

127

3

od 01.09.2021r. do 30.09.2021r.

30.09.2021r.

05.01.2022r.

97

4

od 01.l0.2021r. do 31.10.2021r.

31.10.2021r.

05.01.2022r.

66

5

od O1.l1.2021r. do 30.11.2021 r.

30.11.2021r.

05.01.2022r.

36

6

od 01.l2.2021r. do 31.12.2021r.

31.12.2021r.

28.03.2022r.

87
Ilość

zestawienie obrotów i sald -

Lp.

Budżet

okres

Gmina Lubsko

data wydruku

dni sporządzenia

zestawienia obrotów i

sprawozdawczy

sald po okresie
sprawozdawczym

l

od 01.07.2021r. do 31.07.2021r.

31.07.2021r.

05. O1.2022r.

158

2

od O1.08.2021r. do 31.08.2021r.

31.08.2021r.

05.01.2022r.

127

3

od 01.09.2021r. do 30.09.2021r.

30.09.2021r.

05.01.2022r.

97

4

od 01.l0.2021r. do 31.10.2021r.

31.10.2021r.

05.01.2022r.

66

5

od 01.l1.2021r. do 30.11.2021r.

30.11.2021r.

05.01.2022r.

36

6

od 01.l2.2021r. do 31.12.2021r.

31.12.2021r.

28.03.2022r.

87

Art. 18 ust. 1 ustawy

września

Z

dnia 29

z 2021 r. poz. 217 z późno zm.) wskazuje,
sporządza się

na koniec

każdego

że

1994 r. o

rachunkowości

(tekstjedn. Dz. U.

na podstawie zapisów na kontach księgi

okresu sprawozdawczego, nie rzadziej

niż

miesiąca,

zestawienie obrotów i sald. Natomiast w art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy

że księgi

rachunkowe uznaje

kont księgi
rzadziej

się

za prowadzone

głównej są sporządzane

niż

na koniec

miesiąca,

jednostki

budżetowej

listopad oraz

grudzień

na koniec
określono,

zestawienia obrotów i sald

przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie

w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

o rachunkowości, a za rok obrotowy - nie później
Sporządzenie zestawień

bieżąco, jeżeli:

głównej

obrotów i sald

niż

do 85 dnia po dniu bilansowym.

księgi głównej Budżetu

za okresy sprawozdawcze: lipiec,

Gminy i

Urzędu

-

sierpień, wrzesień, październik,

w terminach: od 36 do 158 dni po okresach sprawozdawczych, stanowi
21
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~.f......

naruszenie terminów wskazanych w art. 18 ust. 2 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29
września

1994 r. o rachunkowości.

Osobą odpowiedzialną

Kontrolujący

Z

wyjaśnień

zwrócili

za nieterminowe
się

wyjaśnienie

o

sporządzanie zestawień

przyczyn

obrotów i sald jest Skarbnik.

powyższej nieprawidłowości

udzielonych przez Skarbnika wynika,

że przyczyną nieprawidłowości był

pandemii, sezon urlopowy, zmiana pracownika (wypowiedzenie umowy o
naczelnika i zatrudnienie nowego) oraz jego

do Skarbnika.

wdrożenie

obrotów i sald za okresy od lipca do grudnia 2021

w nowe

pracę

poprzedniego

obowiązki,

zostały sporządzone

okres

z

zestawienia
opóźnieniem

wskazanym powyżej.
[Dowód:

załącznik

nr 3 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

Skarbnika - akta kontroli str. 156-

159].
Zestawienia obrotów i sald dla
sporządzone

Urzędu

zostały

Gminy i dla Organu, za rok 2021,

w terminie wskazanym w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o

rachunkowości

(tj. 29

marca 2022 r.).
Rozporządzenie

wypełniania

innych terminów
sporządzenia,

lub organu

Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie

udostępnienia

zatwierdzenia,

sprawozdań

obowiązków

wypełniania

innych terminów
sporządzenia,

zatwierdzenia,

sprawozdań

lub organu

w zakresie ewidencji oraz w zakresie

i przekazania do

właściwego

rejestru, jednostki

lub informacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1832) oraz

Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie

obowiązków

udostępnienia

Rozporządzenie

w sprawie

określenia

w zakresie ewidencji oraz w zakresie

i przekazania do

właściwego

obrotów i sald kont

księgi głównej

rejestru, jednostki

wydłużyło

lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561)

dotyczące sporządzania zestawień

określenia

terminy

za rok obrotowy o 30

dni.
Jako

próbę

ksiąg

2021 i 2022
została

do kontroli przestrzegania zasady
rachunkowych

Urzędu

ciągłości

bilansowej

przyjęto przełom

lat

Miejskiego i Organu. Kontrola przeprowadzona

w oparciu o odpowiednie zestawienia obrotów i sald kont księgi

głównej, sporządzone

na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.
Kontrolujący

ustalili,

i pasywów na

dzień

Wn 225680497,27
strona Ma
Urzędu

że

wykazane w

księgach

rachunkowych za 2021 r., stany aktywów

ich zamknięcia (tj. 31 grudnia 2021 r.),
zł

i strona Ma 225680497,27

60238767,27

zł

ujęte zostały

zł (Urzędu),

(Organ). Natomiast na

dzień

wysokości:

strona

strona Wn 60238767,27
otwarcia

i Organu, tj. 1 stycznia 2022 r. stany aktywów i pasywów,

22

w

ksiąg

wyrażały

zł

i

rachunkowych
stan: strona Wn

:?f.......

Akta kontroli str. .
zł

225680497,27

zł (Urzędu),

i strona Ma 225 680497,27

strona Ma 60238767,27

zł

strona Wn 60238767,27

zł

i

(Organ).

W jednostce prowadzono konta pozabilansowe: konta 991 - Planowane dochody
budżetu, 992 - Planowane wydatki budżetu w ewidencji budżetowej i 092 - Środki trwałe
Zobowiązania

obce, 910 -

zaangażowanie

wydatków

budżetowych przyszłych

warunkowe, 980 - Plan finansowy wydatków budżetowych, 998 budżetowych

lat w ewidencji jednostki.

2.3. Gospodarka

Urzędzie

kontroli tj. 21 marca 2022 r. w

gospodarki
-

Powyższe

zaangażowanie

wydatków

konta pozabilansowe

były ujęte

środkami pieniężnymi

W kontrolowanym roku 2021, w
dzień

i 999 -

rachunkowości.

w polityce

Na

bieżącego

roku

Miejskim w Lubsku była prowadzona kasa.

Urzędzie obowiązywały

regulacje w zakresie

środkami pieniężnymi:

zarządzenie

Nr 3/w/2021 Burmistrza Lubska z dnia 7 stycznia 2021 r. ws. wprowadzenia
Urzędzie

instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w

Miejskim w Lubsku. W instrukcji
wartości

opisano: stanowisko kasjera, pomieszczenie kasy, ochrony i transportu
pieniężnych,

gospodarkę

kasową

płatniczymi, dokumentację kasową,

raport kasowy oraz zasady
z

fałszywymi

znakami

jednostki,

obsługę

przyjmowanie

wypełniania

wpłat

płatnych

transakcji

i dokonywanie

i druków kasowych, zasady

pieniężnymi

z

zużytymi

kartami

wypłat

z kasy,

postępowania

lub uszkodzonymi znakami

pieniężnymi

oraz zasady kontroli kasy,

zarządzenie

Nr 4/w/2021 Burmistrza Lubska z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie

wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków

ścisłego

Urzędzie

zarachowania w

Miejskim w Lubsku,
-

zarządzenie

Nr 34/w/2011 Burmistrza Lubska z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia

kwoty pogotowia kasowego oraz kwoty zapasu gotówki w kasie w
w Lubsku. W § 1 ww.
6000,00
Kasa

zarządzenia

Urzędzie

wskazano pogotowie kasowe w kasie w

Miejskim
wysokości

zł.

urzędu

w 2021 r. prowadzona

była

3 razy w tygodniu tj.

poniedziałek,

wtorek

i środa.
Jako
sporządzone

próbę

do kontroli

przyjęto

raporty kasowe

za okres od 27.07.2021 r. do 14.09.2021 r.

Liczebność

(15,31 %) raportów kasowych dochodowych i wydatkowych.

23

Urzędu

o nr od 123 do 149

próby

wyniosła

32 z 209

ił .. .
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że

U stal ono,
Kontrolującym

zostały

raporty w badanej próbie

przedstawiono raporty kasowe,

sporządzone

za okresy dzienne.

sporządzane odrębnie

za

pośrednictwem

systemu komputerowego "Groszek", moduł "Kasa"
Z ustaleń kontroli wynika,

że:

sporządzane były

za właściwe okresy i były kolejno numerowane;

-

raporty kasowe

-

w poszczególnych raportach kasowych saldo
powiększonemu

końcowe

sumę

o

końcowe

równe jest saldu

przychodów i pomniejszonemu o

poszczególnych raportów

są

zgodne z saldami

sumę

początkowemu,

rozchodów. Salda

początkowymi

kolejnych

raportów;
-

były

operacje kasowe ujmowane

w raportach w dniu ich realizacji, stosownie do art. 24

ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości;
-

dowody

źródłowe

były

w raportach kasowych

wymieniane pojedynczo, stosownie do

art. 20 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy,
-

osoby wymienione w raporcie kasowym, na rzecz których
potwierdziły

nastąpiły

rozchody,

odbiór gotówki;

-

operacje kasowe prawidłowo

-

zachowano

zgodność

potwierdzającymi

-

wpłacane

-

stan gotówki na

ujęto

na koncie 101 "Kasa",

przychodu gotówki w raportach kasowych z dokumentami

ich przyjęcie w tym czekami.

dochody były odprowadzone na rachunek bankowy budżetu gminy,
niezbędne

wydatki nie

przekroczył wysokości

"pogotowia kasowego" tj.

6000,00 zł.
Zgodnie z § 1

Zarządzenia

Nr 34/w/2011 Burmistrza Lubska z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia kwoty pogotowia kasowego oraz kwoty zapasu gotówki w kasie
w

Urzędzie

Miejskim w Lubsku, ustalono pogotowie kasowe w kasie w

6000,00

zł.

Kontrola

ustaliła, że

w raportach kasowych

okres od 27.07.2021 r. do 14.09.2021 r.,
mniejsza niż kwota 6 000,00

Urzędu

wielkość

o nr od 123 do 149

wysokości

sporządzonych

pogotowia kasowego w kasie,

za

była

złotych.

Niezgodność

faktycznej kwoty "pogotowia kasowego" w kasie z

kwotą określoną

zarządzeniu,

stanowi naruszenie § 1 Zarządzenia Nr 34/w/2011 Burmistrza Lubska z dnia

w ww.

1 lipca 2011 r.
O

wyjaśnienie powstałej

wyjaśnień

wynika,

nieprawidłowości

że Zarządzeniem

zwrócono

SIę

do Skarbnika. Ze

złożonych

Nr 34/w/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Burmistrz Lubska
24
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określił wysokość
Zarządzenia

pogotowia kasowego w

6 000,00

zł.

Z uwagi,

że

postanowienia

3/w/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku Burmistrza Lubska w sprawie

wprowadzenia instrukcji kasowej w
sposobu

wysokości

!:? .....

uzupełniania

gotówki w kasie

ustalone na poziomie 6 000,00
dokonania wydatku, ale

zł,

Miejskim w Lubsku nie

założono, że

natomiast jego

określają szczegółowo

co do zasady pogotowie kasowe

uzupełnienie

może być uzupełnione w

Zarządzeniem

wykorzystania.

Urzędzie

okresach

nie musi

następować

późniejszych

w

zostało

w dniu

miarę

jego

Nr 16/w/2022 Burmistrza Lubska z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia kwoty pogotowia kasowego oraz kwoty zapasu gotówki w kasie
w

Urzędzie

ustalając wysokość

Miejskim w Lubsku doprecyzowano zapisy

pogotowia do

6000,00 zł.
[Dowód:

załącznik

nr 3 do protokołu kontroli:

wyjaśnienia

Skarbnika - akta kontroli str. 156 -

159].
Kontrolujący

udzielili Skarbnikowi

instruktażu,

wielkości

w zakresie przestrzegania

pogotowia kasowego ustalonego w instrukcji kasowej.

Zgodnie z

rozdziałem

XII § 2 Instrukcji w spraWIe gospodarki kasowej w

Urzędzie

Miejskim w Lubsku, kasa Urzędu podlega kontroli:
•

bieżących;

• okresowa przeprowadzona jest co najmniej na koniec roku;
Na podstawie przedstawionego
sporządzonego

okoliczność

na

2021 r., wynika,

że

na

dzień

do

kontroli

zakończenia

protokołu

nr 2 z inwentaryzacji,

inwentaryzacji kasy w dniu 31 grudnia

kontroli nie stwierdzono niedoborów ani

nadwyżek.

Ponadto

kontroli dokonywano podczas przekazywania kasy w dniach: 15.02, 22.02., 21.05., 27.05.,
25.06., 15.07., 22.07., 29.05., 09.08.2021 r. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono
niedoborów ani
Osoby

nadwyżek.

pełniące

odpowiedzialności

obowiązki

kasjera,

złożyły

i

Urzędu

dotyczyła

dotyczące

ponoszenia

materialnej za powierzoną gotówkę i inne wartości.

W dniu 6 kwietnia 2022 r. o godzinie 14.00

kasy

oświadczenia

kontrolujący

przeprowadzili

Miejskim w Lubsku. Kontrola ta przeprowadzona
stanu gotówki zgromadzonej w trakcie

została

działalności

po

kontrolę

zamknięciu

stanu
kasy

(wraz z pogotowiem

kasowym), zawartym w raporcie kasowym nr 2022/0052 z dnia 6 kwietnia 2022 r za okres
6 kwietnia 2022 (dochody i wydatki).
Rzeczywisty stan gotówki w kasie zgodny
wpłatami

był

ze stanem

i wypłatami w dniu 6 kwietnia 2022 r.
25

wynikającym

z ww. wydruku oraz

Akta kontroli str.. .
[Dowód:

załącznik

~t .....

nr 7 - protokół z kontroli kasy z dnia 6 kwietnia 2022 r.- akta kontroli str.

163].

2.4.

Prawidłowość

i terminowość zapisów w ewidencji

Prawidłowość

księgowej

i terminowość dokonywania zapisów operacji bankowych - sprawdzono

na przykładzie wybranych wyciągów bankowych (nr 15 O- 171) w okresie od 2 do 31 sierpnia
2021 r. (22

wyciągi

bieżącego budżetu

bankowe) do rachunku
bieżący budżetu"

koncie 133 "Rachunek

i ewidencji prowadzonej na

(próba stanowi 8,53 % wszystkich

wyciągów

bankowych 258 w 2021 r. do konta 42 102054020000050202677714).
Na podstawie analizy zapisów ewidencji
w ww.

wyciągach

bankowych, ustalono

zaewidencjonowane na koncie 133

są

że

księgowej

w zakresie

konta 133

1

zapisów

objętym kontrolą

zgodne z saldami i obrotami

ujętych

salda i obroty

wynikającymi

z wyciągów

bankowych.
Prawidłowość

i terminowość zapisów w ewidencji księgowej jednostki sprawdzono na

podstawie zapisów dokonanych w

miesiącu

2021 r., w dzienniku - Jednostki Bud.
księgowej

sierpniu w okresie od dnia 2 do 31 sierpnia

Urząd

Miejski: zewidencjonowanych w pozycji

od 5763 do 6485 (numery nadane automatycznie przez system komputerowy) oraz

odpowiadających

im dowodów źródłowych ujętych w dzienniku.

Zapisy w dziennikach były kolejno numerowane, sumy zapisów liczone były w sposób
ciągły,

a sposób dokonania zapisów w dziennikach

z dowodami

księgowymi,

rachunkowych

stanowiły

zgodnie z art. 14 ust. 2 tej ustawy.
dowody

o

rachunkowości.

Podstawę

powiązanie

zapisów w

księgach

dokonanie operacji gospodarczej,

rachunkowości.

źródłowe były

Dokumenty

rzetelne,

rachunkowych zgodnie z art. 22 ust. 1 - 3 ustawy

Na wszystkich skontrolowanych dokumentach, odpowiedzialny pracownik

księgowości złożył

a pracownicy

błędów

ich jednoznaczne

księgowe stwierdzające

zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o
kompletne i wolne od

umożliwia

podpis

właściwi

potwierdzający

merytorycznie

dokonanie kontroli formalno - rachunkowej,

złożyli

swoje podpisy

potwierdzające

fakt dokonania

kontroli pod względem merytorycznym.
Wydatki
Naczelnika

zostały

Wydziału

zatwierdzone do

wypłaty

przez Skarbnika lub wiz. Skarbnika przez

Finansów oraz przez Burmistrza lub z

upoważnienia

Burmistrza przez

Zastępcę·

W
do

ujęcia

prawidłowy

w

księgach

sposób dokonano wskazania i zakwalifikowania dowodu

księgowego

rachunkowych (dekretacja) jednostki - art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy
26
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o

rachunkowości

związku

w

księgowych,

sprawdzonych dokumentów
budżetowej

klasyfikacji

określone

02 marca 2010 r. w sprawie
i rozchodów oraz

z art. 21 ust. la ustawy o
uwzględniały

rachunkowości.

szczegółowe

przez Ministra Finansów w

szczegółowej

środków pochodzących

. ?(? ....
Dekretacje
podziałek

zasady

rozporządzeniu

z dnia

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

ze

źródeł

zagranicznych (tekst jedno Dz. U. z 2022

r. poz. 513 ze zm.).
Z ustaleń kontroli wynika także,
- koszty

wynikające

że:

z faktur za ww. okres kontroli, Ujmowane
rachunkowości,

poniesienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o
należy

rachunkowych jednostki
przychody i obciążające
obrotowego,
- koszty

niezależnie

wynikające

ją

ująć

koszty

wszystkie

związane

były

który stanowi,

osiągnięte,

mIeSIącu

w

że

przypadające

z tymi przychodami

dotyczące

w

ich

księgach

na jej rzecz
danego roku

od terminu ich zapłaty,

z faktur ujmowane

były

na kontach: 401

"Zużycie materiałów

i energii"

402 "Usługi obce", 409 "Pozostałe koszty rodzajowe, 080 "Środki trwałe w budowie" i 640
"Rozliczenia

międzyokresowe

z odbiorcami i dostawcami" z
z

załącznikiem nr

planów kont dla

3 do

zobowiązania

kosztów", a

wyodrębnieniem

rozporządzenia

na koncie 201 "Rozrachunki

analityki wg kontrahenta zgodnie

w sprawie szczególnych zasad

budżetu państwa, budżetów

jednostek

samorządu

państwowych

jednostek

budżetowych

mających

oraz

terytorialnego, jednostek

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych

oraz

rachunkowości

siedzibę

funduszy celowych
poza

gramcamI

Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawozdaniu RB - Z na koniec IV
zobowiązania

o łącznej

wartości

kwartału

4 528,04

2021 r., wykazano w pozycji E4 wymagalne

zł:

- E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług - 2 683,34

zł

- E4. 2 pozostałe - 1 844,70 zł.
Kontrolujący

zweryfikowali

przedłożonych

- Noty

terminowość

ww.

zobowiązań

wobec kontrahentów na podstawie

dowodów księgowych:

księgowej nr

88.WOK.3kw.2021 z dn. 02.11.2021 r. wystawionej przez

Urząd

Gminy

w Żaganiu. Nota księgowa wpłynęła do Gminy Lubsko w dniu 8 listopada 2021 r., dotyczyła
obciążenia

w

wysokości

1 844,70

zł

za udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego

"Stacyjkowo" w Żaganiu w III kwartale 2021 r. na dzieci będące mieszkańcami Gminy
Lubsko. Termin

płatności

ustalono na 30 dni.

Płatności

27
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dokonano w dniu 14 stycznia 2022 r.,

?1.....

Akta kontroli str... .
(Wyciąg

bankowy nr 812022 r. z dn. 14.01.2022 r.), tj. 43 dni po terminie wskazanym

w dowodzie księgowym,
wysokości

2683,34

zł,

w Poznaniu. Faktura

wpłynęła

do

- Faktura VAT nr P/P/12710340/00245121 z dn. 03.12.2021 r. w
wystawiona przez Enea Operator Sp. z
Urzędu

dzień

ustalono na

siedzibą

dotyczyła usługi

w dniu 23.12.2021 r.,

płatności

z

0.0.

27.12.2021 r.

dystrybucji energii elektrycznej. Termin

Płatności

dokonano w dniu 05 .01.2022 r.

(Wyciąg

bankowy nr 3/2022 z dn. 05.01.2022 r.), tj. 9 dni po terminie wskazanym w dowodzie
księgowym.

Kontrolujący
zapłatą

że płatność

ustalili,

odsetek za

fakturę

za

skutkowała

VAT nr PIP/12710340/00245/21

nieterminową spłatę zobowiązań

w

wysokości:

7,29

zł

(nota odsetkowa nr

NO/12710340/001l22 z dn. 18.01.2022 r.).
Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z
w

wysokości

Dokonanie

i terminach

zapłaty

w

zm.), wydatki publiczne powinny

wynikających

łącznej

płatności wynikających

późno

z wcześnie

kwocie 4 528,04

z dowodów

zł

(z

księgowych,

być

dokonywane

zaciągniętych zobowiązań.
opóźnieniem

od 9 do 43 dni) po terminach

stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3

ustawy o finansach publicznych.
Osobą odpowiedzialną

O

za powyższą nieprawidłowość jest Skarbnik.

wyjaśnienie powstałej

wyjaśnień

wynika,

nieprawidłowości

że nieprawidłowość

zwrócono

się

w przypadku noty

do Skarbnika. Ze

księgowej

złożonych

nr 88.WOK.3kw.2021

z dn. 02.11.2021 r. wystawionej przez Urząd Gminy w Żaganiu na kwotę l 844,70 zł,
wynikała

z powodu przeoczenia.

Natomiast w przypadku faktury VAT nr P/P/12710340/00245121 z dn. 03.12.2021 r.,
Skarbnik

wskazał

osoby, które

merytorycznym ze wskazanych

dokonały

sprawdzenia dowodu

wydziałów: Wydział

księgowego

pod

Spraw Obywatelskich i

względem

Zarządzania

Kryzysowego - H.D., Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - M.W.

i

Wydział

wpłynęła

do

Infrastruktury i Gospodarki
Wydziału

23.12.2021 r.,

do dalszego
praktyką

w

wydziałów,

wyjaśnień

została

od ww. osób z wskazanych wydziałów.

wynika,

że

przedmiotowa faktura

wpłynęła

do

Urzędu

w dniu

odebrana z biura podawczego w dniu 28 grudnia 2021 r., i przekazana

załatwienia

Urzędzie

- K.Z., przez które faktura

Finansowego w dniu 5 stycznia 2022 r.

Kontrolujący zażądali wyjaśnień

Z udzielonych

Nieruchomościami

tj. do biura podawczego 30.12.2021 r. Zgodnie z

w przypadku, gdy

właściwym

po dokonaniu opisu faktury przez jeden
28
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do

załatwienia

wydział

obowiązującą

sprawy jest kilka

(zgodnie z zakresem jego

Akta kontroli str.. ...U
.. ..... .
działania), oryginał

przekazywany jest do biura podawczego celem przekazania kolejnemu

właściwemu wydziałowi.

W dniach od 25 grudnia 2021 r. do 27 grudnia 2021 r. Urzqd nie

pracował.

Ponadto w mojej ocenie okres załatwienia sprawy (opisu przedmiotowej faktury) tj.

od daty

wpływu

finansowego

nie jest

przewlekły,

Urzędu

w funkcjonowaniu

[Dowód:

gdyż

w

tym

czasie

Niezrozumiałym

Miejskiego.

sprzedaży

03.12.2021 r. tj. od daty
Urzędu upłynęło

Wydziału

23.12.2021 r. do 05.01.2022 r. do czasu przekazania do
była

że

jest natomiast fakt,
wpływu

do dnia 23.12.2021 r. tj. daty

świqteczna

przerwa

od dnia

faktury do tut.

20 dni, a w tym liczony jest termin do zapiaty.

załącznik

nr 3 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

Skarbnika - akta kontroli str. 156 -

159],
[Dowód:

załącznik

nr 4 do

protokołu

wyjaśnienia

kontroli:

M.W. -

Wydział

Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska - akta kontroli str. 160],
[Dowód:

załącznik

nr 5 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

Wydział

H.D. -

Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - akta kontroli str. 161],
[Dowód:

załącznik

nr 6 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

K.Z. -

Wydział

Infrastruktury

i Gospodarki Nieruchomościami - akta kontroli str. 162].

W

związku

z

powyższymi wyjaśnieniami kontrolujący stwierdzają

tylko w przypadku noty

księgowej

nieprawidłowość

ww.

nr 88.WOK.3kw.2021 z dn. 02.11.2021 r. wystawionej

przez Urząd Gminy w Żaganiu na kwotę 1 844,70 zł, która wynikała z przeoczenia.
Kontrolujący analizując powyższe wyjaśnienia
nieprawidłowości

w zakresie dokonania

i

strukturę Urzędu, odstępują

płatności

po terminie

zapłaty,

od stwierdzenia

wskazanej na fakturze

VAT nr PIP/1271 0340/00245121 z dn. 03.12.2021 r.

Kontrola konta 998

"Zaangażowanie

Kontrolą objęto

budżetowych

2 losowo wybrane wydatki o

(wskazana kwota do próby
na koncie 998

wydatków

wyniosła

"Zaangażowanie

roku

bieżącego " :

łącznej

wartości

1 345 559,20

2,27% z kwoty obrotów na koncie 998 w 2021 r.),

wydatków

budżetowych

roku

bieżącego"

w

zł

ujęte

poniższych

klasyfikacj ach:
•

900 90004 4300 0001 - "utrzymania zieleni",
wynikające

z "Zasad rekompensaty dla

i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z

0.0.

zobowiązanie

Przedsiębiorstwa

za wykonywanie

w kwocie 35000,00 zł

Gospodarki Komunalnej

Pielęgnacji

i utrzymanie zieleni

na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r., na wykonanie ww.
29

usługi,

zawartej w

~)

.

Akta kontrolt str... . : ....... .
przypadające

dniu 31.12.2020 r.,

zapłaty

do

zostało

w2021 r.,

ujęte

w dniu

01.01.2021 r. po stronie Ma na koncie 998.
•

900 90003 4300 0001 i 0003 - "oczyszczania miasta i zimowe utrzymanie dróg",
zobowiązanie

w kwocie 996 559,20

w Lubsku Sp. z

zł wynikające

z "Zasad rekompensaty dla PGKiM
czystości

za wykonywanie Letniego i zimowego utrzymania w

0.0.

dróg, ulic, placów, chodników na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r" na
wykonanie ww.
w 2021 r.,

usługi,

zostało ujęte

W przedstawionych

przypadające

zawartej w dniu 31.12.2020 r.,

zapłaty

do

w dniu 01.01.2021 r. po stronie Ma na koncie 998.

kontrolującym

dokumentach pn.:

"Zasady rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. za wykonanie "Letniego i zimowego
utrzymania w

czystości

dróg, ulic, placów, chodników na terenie miasta gminy Lubsko od

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.",
PGKiM

zadań

Lubsko a

z zakresu

dotyczącymi

określono

użyteczności

- po pierwsze: zasady wykonywania przez

publicznej

będących

"Letniego i zimowego utrzymania w

zadaniami
czystości

własnymi

Gminy

dróg, ulic, placów,

chodników na terenie miasta i gminy Lubsko od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r." a - po drugie:
zasady dokonywania przez
usług"

Gminę

w formie rekompensat

comiesięcznych

rozliczeń

Lubsko

pieniężnych

realizowanych przez

zaliczek przelewanych na rachunek

przez PGKiM faktur VAT, w prognozowanej
wysokości

w/w zaliczki zawiera

załącznik

z PGKiM za cyt. :

Spółki

Gminę

"świadczenie

w/w

Lubsko w formie

na podstawie m.in. wystawionych

wysokości

76895,00

zł

(kalkulację

netto

nr l do w/w "Zasad rekompensaty dla PGKiM

w Lubsku Sp. z o. o. za wykonanie "Letniego i zimowego utrzymania w

czystości

dróg, ulic,

placów, chodników na terenie miasta gminy Lubsko od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.")
oraz
"Zasady rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. za wykonanie
określono

i utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r.",
zasady wykonywania przez
zadaniami

własnymi

PGKiM

Gminy Lubsko a

terenie miasta i gminy Lubsko w 2021
Lubsko

rozliczeń

pieniężnych

zadań

realizowanych przez

przelewanych na rachunek

Spółki

VAT, na podstawie kalkulacji

użyteczności

dotyczącymi "Pielęgnacji

L"

z PGKiM za cyt.:

z zakresu

"Pielęgnacji

- po pierwsze:

publicznej

będących

i utrzymania zieleni na

a - po drugie: zasady dokonywania przez

"świadczenie

Gminę

w/w

usług"

Lubsko w formie

Gminę

w formie rekompensat

comiesięcznych

zaliczek

na podstawie m.in. wystawionych przez PGKiM faktur

wysokości

w/w zaliczek

określonych

w

załączniku

"Zasady rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. za wykonanie

30

nr l do w/w
"Pielęgnacji

Akta kontroli str. ...
i utrzymania zieleni na terenie miasta

.!?i ....

gmmy Lubsko w 2021 r." odpowiednio do

wskazanego miesiąca:
-

styczeń,

luty, marzec,

wysokości

24 497,00

zł

kwiecień, październik,

listopad i

grudzień

2021r. w prognozowanej

netto,
sierpień

- maj, czerwiec, lipiec,

i wrzesień 2021 r. w prognozowanej

wysokości

30 398,00

zł

netto.
[Dowód:

załącznik

protokołu

nr 1 do

wyjaśnienia

kontroli:

Burmistrza - akta kontroli 133-

153].
[Dowód: Zasady rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. za wykonanie "Letniego
i zimowego utrzymania w

czystości

dróg, ulic, placów, chodników na terenie miasta gminy

Lubsko od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r." podpisanego przez
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku sp. z
z jednej strony i przez

Gminę

0.0.

Zarządu)

Lubsko (przez Burmistrza Gminy Lubsko przy kontrasygnacie
załączono

rozliczeń miesięcznych, załącznik

załączniki,

cztery

załącznik

nr l - Wyszczególnienie prognozowanych kosztów,

dokumenty do

Gospodarki

Gednoosobowo przez Prezesa

Skarbnika Gminy) z drugiej strony. Do tego dokumentu
załącznik

Przedsiębiorstwo

tj.:

nr 2- Wymagane

nr 3 - Wymagane dokumenty do rozliczenia

faktycznie poniesionych kosztów i załącznik nr 4 -

Szczegółowy

zakres prac do wykonania -

akta kontroli 273-299],
[Dowód: Zasady rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. za wykonanie

"Pielęgnacji

i utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r." podpisanego przez
Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej

Gednoosobowo przez Prezesa

Zarządu)

i Mieszkaniowej

w Lubsku sp.

z jednej strony i przez

Gminę

z

0.0.

Lubsko (przez

Burmistrza Gminy Lubsko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy) z drugiej strony. Do tego
dokumentu

załączono

cztery

prognozowanych kosztów,
załącznik

załączniki,

załącznik

załącznik

nr l

Wyszczególnienie

nr 2- Wymagane dokumenty do

rozliczeń miesięcznych,

tj.:

nr 3 - Wymagane dokumenty do rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów

i załącznik nr 4 - Szczegółowy zakres prac do wykonania - akta kontroli 300 - 326],
Kontrolujący

których

zwrócili

Gmina

się

do Burmistrza o wskazanie przepisów prawnych na podstawie

Lubsko

i Mieszkaniowej w Lubsku

podpisała
Spółka

Skarbnika Gminy, dokumenty pod

z

z

Przedsiębiorstwem

Gospodarki

ograniczoną odpowiedzialnością

nazwą

Komunalnej

przy kontrasygnacie

"Zasady rekompensaty dla PGKiM Sp. z

wykonanie: Letniego i zimowego utrzymania w

czystości

0.0.

za

dróg, ulic, placów, chodników na

terenie miasta i gminy Lubsko od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r." oraz "Zasady rekompensaty
31

Akta kontroli str. ...
dla PGKiM Sp. z

za wykonanie:

0.0.

Pielęgnacji

i gminy Lubsko w 2021 r.", na podstawie których
wykonanie ww.

usług.

Z udzielonych

wyjaśnień

Lubsko
Spółka
były:

podpisała

z

wynika,

że

zamówień

samorządzie

zaliczki

miesięczne

za

dokumenty pod

nazwą

"Zasady rekompensaty .... "

gminnym; Ustawa o gospodarce komunalnej; Ustawa Prawo
Urzędu Zamówień

publicznych; pisma Prezesa

2009 r. /W jakim trybie

wypłacane były

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku

ograniczoną odpowiedzialnością

Ustawa o

i utrzymania zieleni na terenie miasta

przepisami prawnymi na podstawie których Gmina

Przedsiębiorstwem

z

-!:.[ ...

zlecić spółce

gminy

JNII248957/1232/09; Wyroku Naczelnego

Sądu

Publicznych z dnia 21 stycznia

realizację zadań

gminy/, sygn. UZPIDP/O-

Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r.
Sądu

(sygn. akt II GSK 105/05, Lex nr 155826); Wyroku Wojewódzkiego

Administracyjnego

w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r. (sygn. akt III SAlWa 2445/05, Lex nr 191962;
dotycząca zamówień

Opinia UZP

in-house - punkt 2 "in-house a

samorządowe

jednostki

sektora finansów publicznych, str. 3-9 z 2017 r.
wyjaśnieniach

Wymienione w
zadań użyteczności
przejrzystości

komunalnej

publicznej lecz z

uwzględnieniem

dają możliwość

przepisów

ich finansowania. W przypadku zlecenia przez

zadań

finansowania

przepisy prawa

w zakresie

środkami

użyteczności

dotyczących
gminę

Spółce

zachowania

"własnej"

spółce

publicznej, koniecznym jest zachowanie zasad

określonymi

publicznymi

powierzenia

w ustawach (m.in. w ustawie o finansach

publicznych) oraz w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) na

określonych

tam warunkach.
Analiza dokumentów

Spółki wykazała, że

w ,,§ 5 pkt I umowy

Spółki

- Przedmiotem

działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w

parę

wodną,

gorącą

wodę

i powietrze do

układów

klimatyzacyjnych - PKD 35.30.z
2.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 3 8.11.Z
3.Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z
4. Obróbka i usuwanie odpadów innych

niż

niebezpieczne - PKD 38.21.Z

5. Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z
6.Roboty

budowlane

związane

ze

wznoszeniem

budynków mieszkalnych i niemieszkal-

nych - PKD 41.20.z
7.Roboty związane z

budową wodociągów przesyłowych

i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.z

8.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z
9.Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z

3r

Akta kontroli str........... ..
10. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43. 21. Z.
11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
- PKD 43. 22. Z.
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43. 29. Z.
13. Tynkowanie - PKD 43.31.Z.
14.Zakładanie

stolarki budowlanej - PKD 43. 32.Z.

15.Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43. 33.Z.
16.Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z.
17. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -PKD 43.39.Z.
18. Wykonywanie konstrukcji i pobyć dachowych - PKD 43.91.Z.
19.Pozostałe

specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyjikowane - PKD

43. 99. Z.

20.Konserwacja

wyłączeniem

naprawa pojazdów samochodowych, z

motocykli - PKD

45. 20. Z.
21.Działalność

taksówek osobowych - PKD 49. 32.Z.

22. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z.
23. Wynajem i zarządzanie

nieruchomościami własnymi

24.Zarządzanie nieruchomościami

25. Wynajem i dzierżawa maszyn i
26.Pozostałe sprzątanie

kodami

urządzeń

Spółce

pieniężnych

budowlanych - PKD 77. 32. Z.

- PKD 81. 29. Z.

działalności

z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z. " -

gospodarczej (PKD).

Zgodnie z § 28 ust. 3 wymienionego aktu
zleconych

68.20.Z.

wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z.

27.Działalność usługowa związana
określonych

dzierżawionymi -PKD

lub

założycielskiego Spółki

do wykonywania na dany rok przez

przeznaczonych na nie

będzie,

Gminę

" wyszczególnienie
oraz

zadań

wysokość środków

co rocznie ustalana w umowie zawartej

z Zarządem Miasta do dnia 31 marca każdego roku".

[Dowód:

załącznik

153], [Dowód:

nr 1 do

Uchwała

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

Burmistrza - akta kontroli 133-

nr XXXII1172/97 Rady Miasta w Lubsku z dn. 30 czerwca 1997 r.

w sprawie

przekształcenia

w Lubsku w

spółkę

Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- akta kontroli 327], [Dowód: wypis aktu notarialnego z dnia 27.07.1998

r. Repertorium A nr 3464/1998 - akta kontroli 328 - 339], [Dowód: wypis aktu notarialnego

z dnia 15.04.2003 r. Repertorium A nr 1292/2003 - akta kontroli 340 - 345], [Dowód: wypis
aktu notarialnego z dnia 16.09.2004 r. Repertorium A nr 5052/2004 - akta kontroli 346 351], [Dowód: wypis aktu notarialnego z dnia 02.06.2010 r. Repertorium A nr 4175/2010 33

~

Akta kontroli str... }

1. .....

akta kontroli 352], [Dowód: wypis aktu notarialnego z dnia 30.05.2011 r. Repertorium A nr
3724/2011 - akta kontroli 353 - 357], [Dowód: wypis aktu notarialnego z dnia 06.12.2013 r.
założycielski

Repertorium A nr 6737/2010 - akta kontroli 358 - 361], [Dowód: akt
Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku

odpowiedzialnością
Kontrolujący

się

dotyczące

wyjaśnień

środków pieniężnych
że

wynika,

wyżej

do jej realizacji

1

czy

przeznaczanych na ich realizację?

Rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z
czystości

wykonanie "Letniego i zimowego utrzymania w

Spółce

założycielskiego Spółki

§ 28 ust. 3 wymienionego aktu

obszarów, o których mowa

corocznie wysokość

Z udzielonych

ograniczoną

do Burmistrza z pytaniem - czy w zw. ze zleconymi

zadaniami zawierano zgodnie z

określano

z

- akta kontroli 362 - 372].

zwrócili

corocznie umowy

Spółki

0.0.

za

dróg, ulic, placów, chodników na

terenie miasta gminy Lubsko od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz Pielęgnację i utrzymanie
są

zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r. zawierane
załączników

szczegółowy

do rekompensat jest

określano również wysokość środków pieniężnych

Kontrolujący

ustalili,

że

z jego zmianami zostało

Przedsiębiorstwo

przekształcone

w Lubsku
Lubsko, tj.

Spółka

z

w

zakres prac do wykonania. Corocznie
przeznaczonych na ich realizację.

z wypisu aktu notarialnego

sporządzonego

PGKiM Sp. z o. o. w Lubsku

corocznie. Jednym z

stanowiącego

akt

założycielski

w dniu 27.07.1998 r. Rep. A nr 3464/1998 wraz

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

ograniczoną odpowiedzialnością, będącą jednoosobową spółką

posiadającą

100 %

udziałów. Spółka została powołana

w celu realizacji

Gminy

zadań

ze

sfery użyteczności publicznej.
Gmina Lubsko, jako jedyny wspólnik PGKiM, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników

Przedsiębiorstwa

w dniu 6.12.2013 r.

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku sp. z o. o.

podjęła uchwałę

nowego brzmienia § 5 umowy
6737/2013).

Mocą

,,§ 5 pkt I umowy

ww.

uchwały

Spółki

w sprawie zmiany umowy

Spółki

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w

Spółki,

tj. :

działalności Spółki jest:

parę

wodną,

gorącą

klimatyzacyjnych - PKD 35.3o.Z
2.zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 3 8. 11.Z.
3.Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38. 12.Z.

n

na nadaniu

(akt notarialny z dnia 6.12.2013 r. Rep. A nr

nadano nowe brzmienie § 5 umowy

- Przedmiotem

(

spółki polegającą

34
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wodę

i powietrze do

układów
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niż

4. Obróbka i usuwanie odpadów innych

niebezpieczne - PKD 38.21.z

5. Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38. 32.Z.
6.Roboty

budowlane

związane

ze

wznoszeniem

budynków mieszkalnych i niemieszkal-

nych - PKD 41.20.Z
7.Roboty związane z

budową wodociągów przesyłowych

i sieci rozdzielczych - PKD 42.21

.z.

8.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z.
9.Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43. 12.Z.
10. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z
11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
- PKD 43. 22. Z
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - P KD 43. 29. Z.

13. Tynkowanie-PKD 43. 31.Z.
14.Zakładanie

stolarki budowlanej - PKD 43. 32. Z.

15.Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z.
16.Malowanie i szklenie - PKD 43. 34. Z.
17. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -PKD 43.39.Z
18. Wykonywanie konstrukcji i pobyć dachowych - PKD 43.91.Z.
19.Pozostałe

specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD

43. 99. Z.
20. Konserwacja

naprawa pojazdów samochodowych, z

wyłączeniem

motocykli - PKD

45.20.Z.
21.Działalność

taksówek osobowych - PKD 49. 32. Z.

22. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z.
23. Wynajem i zarządzanie

nieruchomościami własnymi

24.Zarządzanie nieruchomościami

lub

dzierżawionymi -

PKD 68.20.Z.

wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z.

25. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z.
26.Pozostałe sprzątanie

- PKD 81.29.Z.

27.Dzialalność usługowa

zwiqzana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z."

Z kolei pkt II w § 5 umowy

Spółki otrzymał następujące

"l.Podstawowym zadaniem
dotyczących

Spółki

jest wykonywanie

zaspokajania zbiorowych potrzeb

komunalnymi poprzez świadczenie

brzmienie:
zadań

mieszkańców

35

Gminy Lubsko

w zakresie gospodarki odpadami

usług publicznych powierzonych

Lubsko.

własnych

do wykonania przez

Gminę
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Powierzone zadanie obejmuje tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób

zapewniający łatwy dostęp

dla wszystkich

mieszkańców

Gminy Lubsko.
2. Utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
nastąpi

na terenie Gminy Lubsko. Zadanie

będzie

usługą

realizowane wraz z

wywozu

odpadów z punktów mobilnych z terenu Gminy Lubsko.
PSZOK powinien spełniać następujące warunki:
- lokalizacja musi zapewnić dogodny dojazd dla wszystkich mieszkańców Gminy Lubsko,
- punkt musi być utworzony na terenie o powierzchni co najmniej 400 rrt.
Spółka

na czas realizacji zadania

będzie przyjmować

frakcje odpadów komunalnych

zgodnych z wymogami obowiązującego w tym zakresie prawa.
Zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zostaną określone

w Regulaminie korzystania z PSZOK, który zostanie zatwierdzony przez Gminę Lubsko.

Prowadzenie

działalności będzie

także

zgodne z zasadami gospodarki odpadami, a

wymogami

ochrony środowiska.
3. W

związku

realizacją

z

zadania

Spółka

Otrzymywane przez Spółkę wynagrodzenie
4.Podstawą

rozliczenia

Spółki

- z

Gminą

uzyska od Gminy Lubsko

będzie wyłącznie

rekompensatę.

z tytułu i w celu pokrycia kosztów.

Lubsko za powierzone zadanie

będzie

dokument

przewidziany w ustawie o rachunkowości.
Ww. zmiana umowy
informacji
Rejestru

Spółki

odpowiadającej

Sądowego (dział

nie

była jedyną zmianą umową Spółki,

co wprost wynika z

Przedsiębiorców

odpisowi aktualnemu z Rejestru

treści

Krajowego

1 rubryka 4 ww. dokumentu).

[Dowód: wypisu aktu notarialnego,

stanowiącego

akt

założycielski

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku sp. z

0.0. ,

Przedsiębiorstwa

sporządzonego

w dniu

27.07.1998 r. Rep. A nr 3464/1998 r.,
- wypis aktu notarialnego z dnia 6.12.2013 r. Rep. A nr 6737/2013
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
i Mieszkaniowej w Lubsku sp. z
umowy

spółki

pod

0.0.

z

Przedsiębiorstwa

podjętą

firmą Przedsiębiorstwo

na nim

uchwałą

stanowiący protokół

Gospodarki Komunalnej
nr X w sprawie zmiany

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Lubsku sp. z 0 .0 . ,
- informacja

odpowiadająca

odpisowi aktualnemu z Rejestru

Rejestru

Sądowego Przedsiębiorstwa

sp. z

KRS Nr 0000167051 (wg stanu na dzień 9.02.2022 r.).

0.0.

Przedsiębiorców

Krajowego

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku
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Z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedno
Dz. U. z 2021 r. poz. 679) wynika,
mogą powierzyć

że

organy

stanowiące

samorządu

jednostek

terytorialnego

organom wykonawczym tych jednostek uprawnienie o którym mowa w ust.

1 pkt 2 tej ustawy, tj. ustalenia wysokości cen i opłat albo wskazania o sposobie ustalania cen
i opłat za

usługi

komunalne o charakterze

użyteczności

publicznej oraz za korzystanie

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
W tym miejscu
wykonawczy

kontrolujący

został upoważniony

albo sposobu ustalania cen i

opłat

zwrócili

przez

się

do Burmistrza o wskazanie czy organ

Radę Miejską

w Lubsku do

za usługi komunalne o charakterze

określenia

cen i

użyteczności

opłat

publicznej

stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 679)?
wyjaśnień

Z udzielonych
upoważniającej

i

opłat

za

wynika,

organ wykonawczy do

usługi

że

Rada Miejska nie

określenia

komunalne o charakterze

cen i

użyteczności

opłat

podjęła

ogólnej

uchwały

albo sposobu ustalania cen

publicznej stosownie do art. 4 ust. 2

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekstjedn. Dz. U z 2021 r. poz.
679).
Kontrolujący

stwierdzili,

że

Burmistrz Gminy Lubsko

zawarł

w dniu 31.12.2020 r.

dwustronny dokument pn.: "Zasady rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. za

wykonanie "Letniego i zimowego utrzymania w

czystości

dróg, ulic, placów, chodników na

terenie miasta gminy Lubsko od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz

Pielęgnację

zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r ", pomimo braku stosownego
z art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Forma wynagrodzenia
PGKiM za

świadczone

usługi

j/w, jako

podstawie wystawionych przez PGKiM

pieniężnej

i utrzymanie

upoważnienia

(odpłatności)

dla

"rekompensaty", realizowanej na

comiesięcznych

faktur VA T

tytułem

zaliczek na

poczet ww. rekompensaty) nie jest prawidłowa.
W

obowiązujących

przepisach ustawy o finansach publicznych brak jest podstaw

prawnych do stosowania zaliczki na zakup dóbr lub

usług

na rzecz

samorządowych

jednostek

organizacyjnych.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne
być

ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w:

1) ustawie budżetowej;
2) uchwale

budżetowej

jednostki

samorządu

terytorialnego;

3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych,
37
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mogą
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dokonują

a jednostki sektora finansów publicznych
dotyczącymi

~.r.. ...

wydatków zgodnie z przepisami

poszczególnych rodzajów wydatków.

Ponadto wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i

oszczędny,

z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i

środków służących osiągnięciu założonych

2) w sposób umożliwiający terminową realizację

zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej
Osoba odpowiedzialną za ww.

Z analizy ewidencji
poniosła

nieprawidłowość

księgowej

zaciągniętych zobowiązań.

jest Burmistrz.

że

kont 201-1/16 i 402-1 wynika,

wydatki w kwocie 1 329892,61

zł

"rekompensaty", realizowanej na podstawie

celów;

za

świadczone usługi

comiesięcznych

Gmina Lubsko

j/w, jako

pieniężnej

faktur VAT, wystawionych

przez PGKiM tytułem zaliczek (na poczet w/w rekompensaty) odpowiednio na nw. zadania:
.Pielęgnacje

i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r. na łączną kwotę

333 333,41

zł,

z poniższym wyszczególnieniem dowodów księgowych:

Faktura
L.p.

I.

Nr

005 85/PUT1N/2021

z dnia

31.01.2021

Kwota w

Klasyfikacja

zł

budżetowa

26456,76

90004 § 4300

W~c~bank~

Nr

z dnia

Osoby

Osoby

zatwierdzające

zatwierdzające

~datek

WB 46/2021 p. 660

09.03.2022

Anna Górska
Janusz

Dudojć

przelew
Anna
Gołębiewska

Iwona Poszwa
2.

O1230/PUTIN/2021

28.02.2021

26456,76

90004 § 4300

WB 63/2021 p. 950

01.04.2021

Anna Górska
Iwona Poszwa

Anna
Gołębiewska

Iwona Poszwa
3.

O1956/PUTIN/2021

31.03.2021

26456,76

90004 § 4300

WB 86/2021 p.
1275

06.05.2021

Anna Górska
Iwona Poszwa

Anna
Gołębiewska

Iwona Poszwa
4.

02476/PUTIN/2021

30.04.2021

26456,76

90004 § 4300

WB 107/2021 p.
1602

08.06.2021

Anna Górska
Janusz

Dudojć

Anna
Gołębiewska

Iwona Poszwa
5.

6.

03343/PUT1N/2021

03709/PUT1N/2021

31.05.2021

30.06.2021

32829,84

32829,84

90004 § 4300

90004 § 4300

WB 128/2021 p.
1960

08.07.2021

WB 149/2021 p.
2279

06.08.2021

Anna Górska

Anna Górska

Janusz Dudojć

Iwona Poszwa

Anna Górska
Janusz Dudojć

Anna
Gołębiewska

Iwona Poszwa
Anna
7.

04 779/PUT1N/2021

31.07.2021

32829,84

WB 161/2021 p.
2487

90004 § 4300

25.08.2021

Janusz
8.

05490/PUT1N/2021

31.08.2021

32829,84

WB 191/2021 p.
2884

90004 § 4300

38

07.10.2021

Anna

Gołębiewska
Dudojć

Go/ębiewska

Janusz

Dudojć

Anna Górska

Anna

Iwona Poszwa

Gołębiewska

~~ ....
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Iwona Poszwa
9,

10.

1l.

06258/PUT/N/2021

30.09.2021

06529/PUT/N/2021

31.10.2021

07612/PUT/N/2021

30.1l.2021

32829,84

26456,76

26456,76

90004 § 4300

90004 § 4300

90004 § 4300

WB 212/2021 p.
3236

WB 233/2021 p,
3590

WB 249/2021 p.
3934

08.1l.2021

08.12.2021

30.12.2021

Anna Górska

Anna Górska

Iwona Poszwa

Iwona Poszwa

Agnieszka

Agnieszka

Kaniowska

Kaniowska

Janusz Dudojć

Iwona Poszwa

Anna Górska
Janusz Dudojć

Agnieszka
Kaniowska
Iwona Poszwa

12.

08427/PUT/N/2021

31.12.2021

26546,76

90004 § 4300

WB 25/2022 p. 356

09.02.2022

Anna Górska
Janusz Dudojć

Agnieszka
Kaniowska
Iwona Poszwa

13.

14.

Faktura korygującą
m
00002/KIPUT/N/20
22

24.0l.2022

Faktura korygująca
m
00003/KIPUT/N/20
22

3l.0l.2022

-16198,98

-

90004 § 4300

-

Anna Górska

-

Janusz Dudojć

Agnieszka
95,87

90004 § 4300

WB 22/2022 p.323

04.02.2022

Anna Górska
Janusz Dudojć

Kaniowska
Iwona Poszwa

[Dowód: Faktury VAT nr: 00585/PUTIN/2021

Z

dnia 31.01.2021 r.; 01230/PUTIN/2021

z dnia 28.02.2021 r.; 01956/PUTIN/2021 z dnia 31.03.2021 r.; 02476/PUTIN/2021 z dnia
30.04.2021 r.;

03343/PUTIN/2021

z dnia 31.05.2021 r.;

03709/PUTIN/2021

z dnia

30.06.2021 r.;

04779/PUTIN/2021

z dnia 31.07.2021 r.;

05490/PUTIN/2021

z dnia

31.08.2021 r.;

06258/PUTIN/2021

z dnia 31.09.2021 r.;

06529/PUT1N12021

z dnia

31.10.2021 r.;

07612/PUTIN/2021

z dnia 30.11.2021 r.;

08427/PUTIN/2021

z dnia

31.12.2021 r.; 00002/KlPUTIN/2022 z dnia 24.01.2022 r.; 00003/KIPUTIN/2022 z dnia
31.01.2022 r. - akta kontroli 373 - 897], [Dowód:

Wyciągi

Bankowe nr: 46/2021 z dnia

09.03.2021 r., 63/2021 z dnia 01.04.2021 r., 8612021 z dnia 06.05.2021 r., 107/2021 z dnia
08.06.2021 r., 128/2021 z dnia 08.07.2021 r., 149/2021 z dnia 06.08.2021 r., 161/2021 z dnia
25.08.2021 r., 191/2021 z dnia 07.10.2021 r., 212/2021 z dnia 08.11.2021 r., 233/2021 z dnia
08.12.2021 r., 249/2021 z dnia 30.12.2021 r., 22/2022 z dnia 04.02.2022 r., 25/2022 z dnia
09.02.2022 r. - akta kontroli 898 - 930], [Dowód: Obroty na klasyfikacjach wydatków oraz
Obroty na klasyfikacji wg kontrahentów - akta kontroli 931 - 937], [Dowód:
nr OR.0004.7.2018 z dnia 27.12.2018 r. - akta kontroli 938], [Dowód:

Zaświadczenie

Zarządzenie

nr

29/w12019 Burmistrza Lubska z dnia 17.06.2019 r. - akta kontroli 939 - 940], [Dowód:
Zarządzenie

nr 39/w/2019 Burmistrza Lubska z dnia 01.07.2019 r. - akta kontroli 941 - 942],

[Dowód:

Upoważnienie

nr OR.0052.4.2019 z dnia 25.05.2019 r. - akta kontroli 943],

[Dowód:

Upoważnienia

nr OR.0052.10.2021 z dnia 02.11.2021 r., OR.077.35.2021 z dn.

39

~?. . ...

Akta kontroli str. . ..
02.11.2021 r. i zakres

czynności, uprawnień

i

odpowiedzialności

02.11.2021 r. - akta kontroli 944 - 949], [Dowód:

pracownika A.K.

Zarządzenie

Lubska z dnia 17.06.2019r. - akta kontroli 950], [Dowód:

przyjęty

nr 33/w/2019 Burmistrza

Zarządzenie

Burmistrza Lubska z dnia 05.09.2019 r. - akta kontroli 951 - 952], [Dowód:

nr 51/w/2019

Upoważnienia

nr

OR.0052.10.2019 z dnia 17.07.2019 r., OR.077.78.2019 z dn. 04.07.2021 r. i zakres
czynności, uprawnień

i

odpowiedzialności

pracownika A.G.

przyjęty

19.07.2019 r. - akta

kontroli 953 - 958] .

• Letniego i zImowego utrzymania w

czystości

miasta i gminy Lubsko w 2021 r. na

dróg, ulic, placów, chodników na terenie

łączną kwotę

996559,20

zł

brutto, z

poniższym

wyszczególnieniem dowodów księgowych:

Faktura
L.p.
Nr

z dnia

00586/PUTIN/2021

31.01.2021

Kwota w

Klasyfikacja

zł

budżetowa

83046,60

l.

2.

O1229/PUT1N/2021

28.02.2021

83046,60

3.

O1955/PUTIN/2021

31.03 .2021

83046,60

4.
024 75/PUT1N/2021

30.04.2021

83046,60

Wyciąg

bankowy

Nr

zdnia

90003 §
4300

WB 46/2021 p. 659

09.03.2021

90003 §
4300

W8 6112021 p. 905

90003 §
4300

W8 86/2021 p.
1274

06.05.2021

90003 §
4300

W8 101/2021 p.
1511

27.05.2021

90003 §
4300

W8 127/2021 p.
1941

07.07.2021

Osoby

Osoby

zatwierdzające

zatwierdzające

wydatek

przelew

Anna Górska
Janusz Dudojć
Anna Górska
30.03 .2021

Iwona Poszwa
Anna Górska
Iwona Poszwa
Anna Górska

5.

Iwona Poszwa
Anna

03342/PUT1N/2021

31.05.2021

83046,60

03708/PUTIN/2021

30.06.2021

83046,60

90003 §
4300

W8 149/2021 p.
2280

90003 §
4300

W8 161/2021 p.
2488

7.
31.07 .2021

83046,60

25.08.2021

Anna

Gołębiewska

Iwona Poszwa
Anna Gołębiewska
Iwona Poszwa
Anna Gołębiewska
Iwona Poszwa

Iwona Poszwa
Dudoj ć

Iwona Poszwa

Anna Gołęb iewska
Iwona Poszwa
Anna Gołębiews ka

Anna
04778/PUTIN/2021

Iwona Poszwa

Anna Górska

Anna Górska
06.08.2021

Gołębiewska

Gołębiewska

Janusz
6.

Anna

Gołębiewska

Janusz Dudojć
Janusz Dudoj ć

8.
05489/PUTIN/2021

31.08.2021

83046,60

9.
06257/PUTIN/2021

30.09.2021

83046,60

Anna Górska

90003 §
4300

WB 190/2021 p.
2880

06.10.2021

90003 §
4300

W8 211/2021 p.
3214

05.11.2021

90003 §
4300

W8 232/2021 p.
3580

Iwona Poszwa
Anna Górska

10.

Janusz

Dudojć

Anna Górska
06528/PUT1N/2021

31.10.2021

83046,60

07.12.2021

Janusz

Dudojć

Anna Gołębiewska
Iwona Poszwa
Anna Górska
Iwona Poszwa
Agnieszka
Kaniowska
Iwona Poszwa

11.

07611/PUTIN/2021

30.11.2021

83046,60

90003 §

W8 249/2021 p.
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30.12.2021

Anna Górska

Agnieszka

~.~ . ....
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4300

Janusz

3933

Dudojć

Kaniowska
Iwona Poszwa

12.

Anna Górska
08426/PUT1N/202I

31.12.2021

83046,60

90003 §
4300

28.01.2022

WB 17/2022 p. 241

Janusz Dudojć

Agnieszka
Kaniowska
Iwona Poszwa

[Dowód: Faktury VAT nr: 00586/PUT/N12021

Z

dnia 31.01.2021 r.; 01229/PUT/N12021

z dnia 28.02.2021 r.; 01955/PUT/N/2021 z dnia 31.03.2021 r.; 02475/PUT/N/2021 z dnia
30.04.2021 r.;

03342/PUT/N/2021

z dnia 31.05.2021 r.;

03708/PUT/N12021

z dnia

30.06.2021 r.;

04778/PUT/N/2021

z dnia 31.07.2021 r.;

05489/PUT/N/2021

z dnia

31.08.2021 r.;

06257/PUTIN/2021

z dnia 30.09.2021 r.;

06528/PUTIN/2021

z dnia

31.10.2021 r.;

07611/PUT/N/2021

z dnia 30.11.2021 r.;

08426/PUTIN/2021

z dnia

31.12.2021 r.- akta kontroli 959 - 1458], [Dowód:

Wyciągi

Bankowe nr: 46/2021 z dnia

09.03.2021 r., 61/2021 z dnia 30.03.2021 r., 86/2021 z dnia 06.05.2021 r., 101/2021 z dnia
27.05.2021 r., 127/2021 z dnia 07.07.2021 r., 149/2021 z dnia 06.08.2021 r., 161/2021 z dnia
25.08.2021 r., 190/2021 z dnia 06.10.2021 r., 211/2021 z dnia 05.11.2021 r., 23212021 z dnia
07.12.2021 r., 249/2021 z dnia 30.12.2021 r., 17/2022 z dnia 28.01.2022 r. - akta kontroli
1459 - 1489], [Dowód: Obroty na klasyfikacjach wydatków oraz Obroty na klasyfikacji wg
kontrahentów - akta kontroli 1490 - 1494], [Dowód: Informacja o poniesionych kosztach za
utrzymanie zieleni miejskiej, dróg i chodników i PSZOK-u - akta kontroli 1495 - 1505],
Dowód: Pismo do

Wydziału

Finansowego nr GKO.7023.42.2020 z dn. 9 lutego 2022 r. - akta

kontroli 1506 - 1516].

Kontrolujący

zwrócili

SIę

dokonywaniu wydatków

z pytaniem, o

dotyczących

podstawę

prawną

stosowania zaliczek przy

rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. za

wykonanie "Letniego i zimowego utrzymania w

czystości

dróg, ulic, placów, chodników na

terenie miasta gminy Lubsko od 01 .01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz Pielęgnację i utrzymanie
zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r.
Z udzielonych

wyjaśnień

wynika,

że

rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z

wykonanie " Letniego i zimowego utrzymania w

czystości

0.0.

za

dróg, ulic, placów, chodników na

terenie miasta gminy Lubsko od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz Pielęgnację i utrzymanie
zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r. traktowane
formę

rozliczenia pomiędzy

Gminą

są jako

Lubsko, a PGKiM w Lubsku Sp. z

tzw. umowa i określają
0.0.

zgodnie z art. 743

~f.. .....

Akta kontroli str. . . .

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz.
1740 z późn. zm.) dopuszcza
Sama

okoliczność, że

zlecenia na

żądanie

się

stosowanie zaliczek.
wypłatę

przepis art. 743 k.c. nakazuje
przyjmującego

zaliczki na pokrycie kosztów
podstawą

zlecenie, nie jest jeszcze

prawną

do

dokonywania wydatków z budżetu gminy.
Wydatkowanie

środków

publicznych

należy oceniać

kolejności

w pierwszej

z punktu
będą więc

widzenia norm prawa o wydatkach publicznych. Podstawowymi przepisami

przepisy ustawy o finansach publicznych. O sposobie dokonywania wydatku w aspekcie
odwzorowania w

księgach

finansowych stanowi

również

ustawa z dnia 29

września

2004 r.

o rachunkowości.
Obowiązująca

w

Gminie polityka

rachunkowości

me posiada zapisu

dotyczącego

dokonywania wydatku w formie zaliczki dla PGKiM Sp. z 0.0. w Lubsku.
Skoro "Rekompensaty dla PGKiM w Lubsku Sp. z
"Letniego i zimowego utrzymania w

czystości

0.0.

świadczone usługi

za

dróg, ulic, placów, chodników na terenie

miasta gminy Lubsko od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.", oraz

"Pielęgnacji

zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko w 2021 r." wg. Burmistrza
tzw. umowa", to w ocenie inspektorów
otrzymywało

w zakresie

pomiędzy

płatnością

i utrzymania

"należy traktować

jako

(którą

"rekompensaty"

PGKiM od Gminy Lubsko na podstawie dokumentu pn. "Zasady rekompensaty

dla PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. za wykonanie" Letniego i zimowego utrzymania w

czystości

dróg, ulic, placów, chodników na terenie miasta gminy Lubsko od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r. '') a
zachodzi

związek

świadczeniem usług należących
bezpośredni,

gdyż

płatność

ta

do

zadań własnych

miała

następować

Gminy Lubsko

w zamian za to

świadczenie,

czyli za wykonywanie przez PGKiM dla Gminy Lubsko

określonych

dokumencie

usług

zatem

pomiędzy Gminą

publicznych (powierzonych

Lubsko a PGKiM

czynności).

następowała

wymiana

w zamian za płatność "rekompensaty") a w konsekwencji do czynienia z wynagrodzeniem za
operację finansową należy oceniać

w tym

dotyczących

usługę,

czyli z

że

należy,

świadczeń (usługi

że

publiczne

w opisanym przypadku mamy

odpłatnym świadczeniem usług,

i

całą

z punktu widzenia norm ustawy o finansach publicznych,

ponoszenia wydatkach publicznych.

Osoba odpowiedzialna za ww.

Przyjąć

w tym

nieprawidłowość jest

42

Burmistrz.

ff. ... ...
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2.5.

Sprawozdawczość

z wykonania procesów gromadzenia

środków

publicznych i ich

rozdysponowania, finansowa i inna
sporządzania

2.5.1 Przestrzeganie zasad i terminów
łącznych,

zbiorczych), w tym

Kontroli poddano

sprawozdań

sprawozdań

(jednostkowych,

z dochodów podatkowych.

terminowość sporządzania sprawozdań

zbiorczych w 2021 r.: Rb-

27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-ST, Rb-PDP i Rb-UZ - roczne oraz Rb-N i Rb-Z - za IV kwartały,
sporządzonych

przez Gminę Lubsko.
kontrolującym

Przedstawione
trwały

stosownie do

2018 r. w sprawie
z

późno

zm.)

rozporządzenia

obowiązującego

i

w sprawie

zostały sporządzone

w sposób czytelny

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia

sprawozdawczości budżetowej

sprawozdawczości budżetowej
rozporządzenia

sprawozdania

(tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 1564

rozporządzenia

Ministra

Finansów

w

sprawie

z dnia 11 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144) oraz

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r.

sprawozdań

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji

finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396).
budżetowe

Sprawozdania
sporządzono,

oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych

a następnie przekazano w następujących terminach:

Termin sporządzenia

Nazwa

Okres

sprawozdania

sprawozdawczy

Rb-27S

2021 r.

18.02.2022

18.02.2022

Rb-28S

2021 r.

18.02.2022

18.02.2022

18.02.2022

18.02.2022

Rb-NDS

IV

kwartał

Termin przekazania
do RIO

2021 r.

Rb-PDP

2021 r.

14.02.2022

18.02.2022

Rb-ST

2021 r.

14.02.2022

18.02.2022

Rb-Z

IV

kwartał

2021 r.

14.02.2022

18.02.2022

Rb-N

IV

kwartał

2021 r.

18.02.2022

18.02.2022

14.02.2022

18.02.2022

Rb-UZ

2021 r.

Wszystkie sprawozdania za 2021 r.

zostały

przekazane do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Zielonej Górze w systemie "Besti@" w tenninach wskazanych
w załączniku nr 41 do

rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r.

Sprawozdania Rb-Z, Rb-N i Rb-UZ
z terminem

określonym

w

załączniku

sporządzono

oraz przekazano do RIO zgodnie

nr 6 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy
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i Polityki Regionalnej w spraWie

sprawozdań

jednostek sektora finansów publicznych

w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020 r.
złożone

ft . .

Powyższe

sprawozdania

zostały

w terminie.

Z ustaleń kontroli wynika,

iż każde

z ww.

sprawozdań zostało

opatrzone bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Szczegółową kontrolę zgodności sprawozdań

z zapisami w ewidencji

księgowej

oparto o:
1) zbiorcze
2021 r.

sprawozdanie Rb-27S

za okres od

z wykonania planu dochodów

budżetowych

początku

jednostki

roku

do

samorządu

31

grudnia

terytorialnego

w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej (kolumna 7):
- dział 756, rozdział 75615, paragrafy: 0310, 0320, 0330, 0340 ,
- dział 756, rozdział 75616, paragrafy: 0310, 0320, 0330, 0340,
- dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480,
- dział 758, rozdział: 75801, paragraf 2920,
- dział 900,

rozdział

90002, paragraf: 0490,

Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S jednostki

samorządu

terytorialnego

były

zgodne

z ewidencją księgową.
2) zbiorcze sprawozdanie Rb-28S (korekta mi) za okres od
2021 r. z wykonania planu wydatków

budżetowych

początku

jednostki

roku do 31 grudnia

samorządu

terytorialnego

w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- dział 600, rozdział 60014, paragraf: 4520,
- dział 600, rozdział 60016, paragraf: 6050,
- dział 700, rozdział 70005, paragraf: 4300,
- dział 851, rozdział: 85153, paragraf 4170,
- dział 900, rozdział 90002, paragrafy: 4010, 4110, 4300,
- dział 900, rozdział 90095, paragrafy: 4110, 4210, 4300,
- dział 921, rozdział 92109, paragrafy: 2480, 6050,
- dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480.
Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-28S jednostki

samorządu

terytorialnego

były

zgodne

z ewidencją księgową.
Kontrolą

objęto

podatkowych gminy,

sprawozdanie PDP -

sporządzone

sprawozdanie z wykonania dochodów

za okres od

początku

roku do dnia 31 grudnia

2021 r. w zakresie wszystkich kwot ujętych w tym sprawozdaniu.

f/. .....
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Wszystkie wykazane kwoty

były

zgodne z odpowiednimi danymi

wynikającymi

z rocznego

sprawozdania zbiorczego Rb-27S Gminy za 2021 r., stosownie do § 7 ust. l pkt 2 i 3
Instrukcji

sporządzania sprawozdań budżetowych

terytorialnego,
w sprawie

stanowiącej załącznik

budżetów

rozporządzenia

jednostek

samorządu

Ministra Rozwoju i Finansów

sprawozdawczości budżetowej.

Dokonano

również

deficycie jednostki

sprawdzenia sprawozdania Rb-NDS - sprawozdanie o

samorządu

3 "Wykonanie" - pozycji z
pożyczek

nr 37 do

w zakresie

części

ujętych

terytorialnego w zakresie kwot
Dl. (przychody) i D2. (rozchody)

nadwyżce

/

w kolumnie

dotyczących

kredytów,

i papierów wartościowych.

Kwoty wykazane w kwartalnym sprawozdaniu Gminy Rb-NDS za IV
zgodne z danymi
2

rozporządzenia

w

związku

wynikającymi

księgowej,

z ewidencji

Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie

z § 12 pkt 5 lit. a i b oraz pkt. 6 Instrukcji

kwartały

stosownie do

2021 r.

są

§ 9 ust.

sprawozdawczości budżetowej,

sporządzania sprawozdań budżetowych

w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

stanowiącej załącznik

nr 37 do tego

rozporządzenia.

W wyniku kontroli sprawozdania Rb-Z - kwartalnego sprawozdania o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych

oraz

poręczeń

i gwarancji,

objęto

kwoty

ujęte

w kolumnie 2 "kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+ 15)" - w zakresie wszystkich pozycji.
Kwartalne sprawozdanie
sporządzone

łączne

zgodnie z §4 ust. l pkt 2, w

Gminy Rb-Z za IV
związku

Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie

kwartał

2021 r.

zostało

z ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów,
sprawozdań

jednostek sektora finansów

publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020 r.
Kontrolą

składające się

i

pożyczki

w zakresie jednostkowego sprawozdania Rb-Z

na pozycje El "papiery

wartościowe

objęto

poszczególne kwoty

(El.1 + El.2)" oraz E2 "kredyty

(E2.1 + E2.2)". Kwoty wykazane w kwartalnym

własnym

jednostkowym Gminy jako jednostki budżetowej i jako organu Rb-Z za IV

sprawozdaniu

kwartał

2021 r.

są

zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
Kontrolującym
zobowiązania

nie przedstawiono

Gminy jako jednostki

żadnych

budżetowej

w sprawozdaniu Rb-Z w pozycjach E2 "kredyty i
Burmistrza wynika,
wynikających

że

dokumentów, z których
i jako organu,

pożyczki".

Gmina nie posiada takich

z umów nietypowych, w
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~

podlegające

wyjaśnień

zobowiązań,

szczególności

parabankami.

Z

wynikałyby

inne

wykazaniu

udzielonych przez

ani innych

zobowiązań

umów zawartych z tak zwanymi

Akta kontroli str. ...

Kontroli poddano wybrane
budżetu

jst

sporządzonego

powiązania

na

dzień

f.! ....

poszczególnych pozycji bilansu z wykonania

31.12.2020 r. ze

sprawozdawczością budżetową

za

2020 r.:
~

Bilans / poz. A. pasywa "Fundusze" -165 354 873,96 zł = Zestawienie zmian w funduszu /

poz. IV "Fundusz"- 165354873,96 zł;
~

Bilans / poz. AJ. pasywa "Fundusz jednostki" - 151 729 161,50 zł = Zestawienie zmian w

funduszu / poz. II "Fundusz jednostki na koniec okresu (B Z)" - 151 729 161,50 zł;
~

zł

Bilans / poz. A.II. pasywa "Wynik finansowy netto" -13 625 712,46

zysków i strat / poz. L. "Zysk (strata) netto" - 13 625 712,46

zł

= Rachunek

= Zestawienie zmian w

funduszu / poz. III "Wynik finansowy netto za rok bieżący" - 13 625 712,46
~poz. 1.1.1 Aktywa "Środki pieniężne budżetu" -11 013 738,52 zł

na rachunku
~

budżetu

poz. 1.1.2 Aktywa

zł;

poz. "Stan środków

=

jednostki samorządu terytorialnego" Rb-ST - 11 013 738,52

"Pozostałe środki pieniężne"

na rachunku wydatków

niewygasających"

( konto 135 - O zł)

=

poz. "stan

Rb-ST - O zł_ (,,+" ew.

zł;

środków

środki pieniężne

w

drodze);
~poz.

L 1 Pasywa

pożyczki"

"Zobowiązania

zł

finansowe" - 52594176,15

- 52 594 176,15 zł + El "Papiery wartościowe" - O zł

= poz. E2 "Kredyty i

części

A sprawozdania Rb-

Z·

=.o

~poz.

II.l Pasywa "Wynik wykonania

budżetu"

~

z upływem roku

zł =

poz. C "Wynik

sprawozdania Rb-NDS;

budżetowego"

poz. 11.3 Pasywa "Rezerwa na

rachunku wydatków
~

zł

(+,-) -12827180,41

poz. II.1.3 Pasywa "Niewykonane wydatki" (-) - O zł

wygasły
~

- 12 827 180,41

budżetu"

poz. III Pasywa "Rozliczenia

kol. 11 "Wydatki, które nie

- O zł sprawozdania Rb-28S;

niewygasające

niewygasających"

=

wydatki" - O zł

=

poz. "stan

środków

na

- O zł, Rb-ST;

międzyokresowe"

dotacji i subwencji przekazane w grudniu na

- 1 021 038,00

styczeń następnego

zł

= poz. 2

"środki

roku" - 1 021 038,00

zł

sprawozdania Rb-ST.
Kontrola w badanym zakresie nie

stwierdziła nieprawidłowości.

2.6. Inwentaryzacja
Zarządzeniem

wprowadzono

Nr 20/w/2016 Burmistrza Lubska z dnia 15 marca 2016 r.

instrukcję inwentaryzacyjną

Instrukcja

inwentaryzacyjna

w Urzędzie Miejskim w Lubsku.

określała

organIZaCję

kompetencje

osób

odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji, terminy i metody inwentaryzacji,

1\
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zasady
drogą

wypełniania

arkuszy spisowych, terminy i rozliczenie spisu z natury,

potwierdzenia sald,

drogą

Wskazywała

weryfikacji.

na poszczególne jej metody wraz ze wskazaniem
inwentaryzacyjną
także,

sposób

i jej

obowiązki

wyjaśniania

oraz obowiązki

i rozliczania

różnic

zasady inwentaryzacji z

czynności

zespołów

inwentaryzację
podziałem

dokonywanych przez

Komisję

określono

spisowych. W instrukcji

inwentaryzacyjnych, wskazano dokumenty

inwentaryzacyjne oraz rodzaje i metody inwentaryzacji rzeczowych, a

także pieniężnych

składników majątku:

-

inwentaryzację okresową

(w tym

roczną,

przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

ustawy o rachunkowości),
-

inwentaryzację

odbiorczą (okolicznościową), przeprowadzaną

zdawczo -

na

okoliczność

zmiany osób materialnie odpowiedzialnych lub na okoliczność kradzieży,
-

inwentaryzację niezapowiedzianą

-

inwentaryzację

uzupełniającą

SpIS z natury

składników

pominiętych

podczas

inwentaryzacj i okresowej.
Do Instrukcji

dołączono

15

załączników stanowiących
powołania stałej

przeprowadzenia inwentaryzacji,
zespołu

spisowego wzory arkusza spisu z natury,

odpowiedzialnej,
z natury,

protokół

gotówki w kasie,
salda

oświadczenie końcowe

należności

protokół

rozliczenia

z kontrahentem,

zarządzeń dotyczących

komisji inwentaryzacyjnej,

oświadczenie wstępne

powołania

osoby materialnie

osób, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu

z przeprowadzonej kontroli spisu z natury,

weryfikacji sald, potwierdzenie salda
protokół

wzory:

różnic

protokół

z inwentaryzacji

inwentaryzacyjnych, dokument potwierdzenia

protokół

z inwentaryzacji przeprowadzonej

składników będących

drogą

w posiadaniu innej jednostki oraz

weryfikacj i salda konta.

Zarządzeniem

Nr 56/w/2018 z dnia 9

przeprowadzenie inwentaryzacji w

Urzędzie

października

2018 r. Burmistrza

zarządził

Miejskim w Lubsku od dnia 1 listopada 2018 r.

do 31 grudnia 2018 r.
Kontroli

poddano

i rozliczenia inwentaryzacji

dochowanie

częstotliwości

terminów

składników majątkowych

w formie spisu z natury, wskazanych w

art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o
przeprowadzenia inwentaryzacji przypada na
inwentaryzację według

grudnia 2021 r.

stanu na

dzień

(pozostałe składniki

dzień

rachunkowości.

aktywów i pasywów).

(łlW

Z uwagi,

iż

termin

31 grudnia 2022 r., kontroli poddano

31 grudnia 2018 r.
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przeprowadzenia

(środki trwałe)

oraz na

dzień

31
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Ostatnią

pełną

inwentaryzację

przeprowadzono w 2018 r. na podstawie

składników

zarządzenia

pełna

inwentaryzacja

środków trwałych

l listopada do 31 grudnia 2014 r.,

Zarządzeniem

Gminy

Lubsko

nr 56/w/2018 Burmistrza Lubska z dnia

9 października 2018 r. przeprowadzenie inwentaryzacji w
Poprzednia

majątkowych

fJ...... .

Urzędzie

Miejskim w Lubsku.
została

przeprowadzona

w okresie od

Nr 42/w/2014 Burmistrza Lubska z dnia

6 października 2014 r.
Na

dzień

częstotliwości

przeprowadzenia kontroli warunek dotrzymania terminu i

rachunkowości został

inwentaryzacji, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o
spełniony.
Inwentaryzacją objęto następujące składniki według

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.:

1. W formie spisu z natury w :
- Budynkach biurowych Urzędu Miejskiego,
- Budynkach OSP,
- Świetlicach wiej skich,
-

Nieruchomości

zaliczanych do

środków trwałych

2. W drodze weryfikacji, poprzez porównanie danych w
wynikającymi

oraz inwestycji.

księgach

rachunkowych z danymi

z dokumentów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Dodatkowo Burmistrz określił termin rozpoczęcia spisu z natury oraz weryfikacji.
powołał stałą

Burmistrz

57/w/2018 z dnia 9
9 października 2018 r.

3

października

osobową komisję inwentaryzacyjną, Zarządzeniem

2018 r. Ponadto

powołał zespoły

Zarządzeniem

spisu z natury. Wyniki inwentaryzacji
ksiąg

że

pobrano i rozliczono 208 arkuszy

zostały prawidłowo

udokumentowane i

rachunkowych, stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono
Dokonano weryfikacji sald aktywów i pasywów
uzgodnieniem sald, co potwierdza
przeprowadzona

nr 58/w/2018 z dnia

spisowe do przeprowadzenia spisu z natury.

Z wykazu pobranych arkuszy spisowych wynika,

z zapisami

została

protokół

różnic

nieobjętych

Urzędzie

rachunkowości.

inwentaryzacyjnych.

z dnia 31.12.2021 r. Na

inwentaryzacja kasy w

powiązane

spisem z natury lub
dzień

31.12.2021 r.

Miasta. Dokonano weryfikacji sald

rachunków bankowych i sald kontrahentów. Wyniki inwentaryzacji
jednostki.

Nr

zatwierdził

kierownik

'7.?: ....

Akta kontroli str.. ..

III. BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3.1. Ogólne zagadnienia dotyczące planowania i wykonywania budżetu
Uchwałą

w sprawie

Nr XXVI/205/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 r.,

uchwały budżetowej

poz. 74) zwanej dalej

Gminy Lubsko na rok 2021 (Dz. Urz. Lubuskiego 2021 r.

uchwałą budżetową,

zaplanowano w kontrolowanym roku

następujące

kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy, które wyniosły:
~

dochody budżetu ogółem 90 258573,00
- dochody bieżące w

wysokości

- dochody majątkowe w
~

wydatki

W
między

- wydatki

bieżące

- wydatki

majątkowe

budżecie

gminy

w

w

ujęto

z

tytułu

i

pożyczek

zł,

wysokości

pożyczek.

na sfinansowanie

oraz rezerwy celowe w kwocie
Uchwałą budżetową

w

zł.

planowaną

przejściowego

ustalono

ogółem

nadwyżkę

budżetu

zł. Różnica

w kwocie

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
zaciągania zobowiązań

deficytu

budżetu

z

tytułu

kredytów

w kwocie 2 000000,00

rezerwę ogólną budżetu

w kwocie 475469,00

zł.

zł

zł.

1 101 000,00

Rada Miejska upoważniła Burmistrza do:

1. zaciągania w roku 2021 kredytów i
budżetu

w tym:

tylko plan rozchodów w kwocie 3672000,00

Ustalono limit do

budżetowej

Ponadto w uchwale

zł,

1 649 390,00

która przeznaczona zostanie na

kredytów i

zł.

84 937 183,00 zł;

dochodami i wydatkami stanowi

3 672 000,00

zł;

2 023 267,00

86 586 573,00

wysokości

w tym:

88235 306

wysokości

budżetu ogółem

zł,

wysokości

2 000 000

pożyczek

na sfinansowanie

przejściowego

deficytu

zł;

2. dokonywania zmian w planie wydatków z

wyłączeniem przeniesień

wydatków

między

działami;

3.lokowania w trakcie realizacji

budżetu

czasowo wolnych

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący

środków budżetowych

na

obsługę budżetu;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
a) ze

zmianą

kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu

środków

europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z
europejskich albo

środków,

udziałem środków

o których mowa wart.5ust.lpkt3, o ile zmiany te nie pogorszą

wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu
5. samodzielnego zaciągania

zobowiązań

w

środków

europejskich,

wysokości

do 5 000000
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Podstawą

w 2021 r.

był

gospodarki finansowej jednostki

budżetowej

-

Urzędu

Miejskiego

plan finansowy, stosownie do art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
budżetu

Plan po zmianach dokonany w trakcie roku i wykonanie

Gminy Lubsko

na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe, w tym:
ze sprzedaży majątku
~YDATKI OGÓŁEM, w tym:
Wydatki bieżące
w tym na obsługę długu
Wydatki majątkowe
PRZYCHODY, w tym:
kredyty,

pożyczki,

Plan po zmianach
w zł

Wykonanie w

zł

% wykonania

100127167,29
93 095 936,29
7031231,00
4338059,00
95945167,29
86406 166,29
817000,00

101675717,15
94 732 689,58
6943027,57
4374265,08
92 070 488,65
82 605 653,04
794392,14

9539001,00
9500000,00

9464835,61

101,55
101,76
98,75
100,83
95,96
95,60
97,23
99,22

10064303,27

105,94

emisja papierów

twartościowych

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o
niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa wart. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicmych

O

O

O

O

O

O

niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa wart. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicmych

1500000,00

1 696253,75

113,08

wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicmych.

8000000,00

8368049,52

104,60

13 682 000,00

13 682 000,00

100

3672 000,00

3672 000,00

100

10000,00

10 000,00

100

10000000

10 000 000

100

Wynik budżetu

4182000,00

9605228,50

229,68

IWynik operacyjny budżetu (dochody
bieżące - wydatki bieżące)

6689770,00

12 127 036,54

181,28

ROZCHODY, w tym:
spłata

kredytów,

pożyczek,

wykup papierów

wartościowych
pożyczki udzielane na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

przelewy na rachunki lokat
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Program Naprawczy Gminy Lubsko:
stanowiący

Zgodnie z art. 240a ust. 2 ustawy o finansach publicznych, organ
samorządu

terytorialnego

nieprzekraczający

uchwala

postępowania

program

na

okres

3 kolejnych lat budżetowych.

Natomiast w art. 240 ust. 3 ww. ustawy, program

postępowania

naprawczego zawiera

szczególności:

w
1)

analizę

stanu finansów jednostki

zagrożenia

realizacji

2)

przedsięwzięć

plan

zmierzających
określonej

do

zadań

samorządu

terytorialnego, w tym

przyczyn

naprawczych,

usunięcia zagrożenia,

wraz

z harmonogramem

ich wprowadzania,

o którym mowa w ust. 1, oraz zachowania relacji

wart. 242-244 ww. ustawy;

określeniem

Uchwałą

nr 167/2018 z dnia 23 lipca 2018 r.

opracowania i uchwalenia Programu
przedłożenia
Przyczyną

przedsięwzięć

naprawczych, wraz

sposobu ich obliczania.

Kolegium RIO

Postępowania

wezwania

była pogarszająca się

publicznych i

prawidłowej

i latach kolejnych oraz niezachowanie relacji

wezwało Gminę

do

Naprawczego (zwanego dalej: PPN) oraz

ciągu

go celem zaopiniowania do RIO w

zadań

realizacji

określenie

publicznych;

3) przewidywane efekty finansowe poszczególnych
z

naprawczego

jednostki

45 dni od dnia otrzymania wezwania.

sytuacja finansowa Gminy,

gospodarki finansowej przez
określonej

zagrożenie

Gminę

dla

w 2018 r.

wart. 243 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych.
Program Postępowania Naprawczego w Gminie Lubsko

przyjęty został Uchwałą

Miejskiej w Lubsku nr LXVII/344/18 z dnia 07.09.2018 r., a
uchwałą

związana

uchwałą

zaktualizowany

uchwałą

nr XVIII 135/20

nr XXIII 174/20 z dnia 27.07.2020 r. (aktualizacja PPN

ze zwiększeniem kwoty pożyczki).

Programu Postępowania Naprawczego
•

następnie

nr IX/62119 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30.05.2019 r.,

z dnia 30.01.2020 r. i

Rady

analizę

• plan

zawierał:

stanu finansów Gminy w latach 2015-2018,

przedsięwzięć

naprawczych na rok 2018 oraz od 2019 roku, który

zakładał

w zakresie dochodów: zastosowanie stawek maksymalnych dla podatku od
nieruchomości

i podatku od

ogran1czeme wydatków
jednostek

środków

związanych

podległych,

bieżącym

funkcjonowaniem

ograniczenie kosztów

stypendiów, likwidacja funduszu
samorządowe,

z

transportu oraz w zakresie wydatków:

oświaty,

sołeckiego, obniżenie

ograniczenie wydatków na usługi remontowe,

Urzędu

Gminy

ograniczenie dotacji

wydatków na instytucje

Akta kontroli str. ..
• przewidywane efekty finansowe poszczególnych

przedsięwzięć

?f......

naprawczych, wraz

z określeniem metodologii ich obliczania,
działań

• uzasadnienie podejmowanych
zobowiązania

na sfinansowanie planowanego deficytu

zaciągniętych zobowiązań

zakładał zaCIągmęCIe

w ramach PPN, oraz

budżetowego

w postaci kredytów i pożyczek poprzez

i

spłatę wcześniej

emisję

obligacji lub

uzyskanie pożyczki z budżetu państwa.
Z uwagi na brak pozyskania emitenta obligacji w celu zrestrukturyzowania
istniejącego zadłużenia

z

tytułu

kredytów i

pożyczek

Gmina

i wydatków, przychodów i rozchodów w celu pozyskania
postaci aktualizacji PPN wprowadzonej

Uchwałą

opłaty

stałe,

za odpady

za psa, wzrost subwencji

zewnętrzną firmę

oraz

funkcjonowania systemu

obniżenie
oświaty

zakłada

opłaty

wzrost

ściągalności opłat

pożyczki

z

rewizji dochodów

budżetu państwa,

w

Rady Miejskiej w Lubsku nr IX/62119

z dnia 30.05.2019 r. Wprowadzona aktualizacja
podniesienie

dokonała

wzrost dochodów poprzez

za cmentarz, upowszechnienie

oświatowej,

windykacja

należności

przez

wydatków poprzez dodatkowe ograniczenie kosztów
w Gminie,

połączenie

biblioteki i LDK, ograniczenie

wydatków na OSiR, ograniczenie dotacji i stypendiów, ograniczenie remontów.
związku

W

Postępowania

ze wskazaniem

przedsięwzięć

Naprawczego w Gminie Lubsko

naprawczych w ramach Programu

przyjętym Uchwałą

Lubsku nr LXVII/344118 z dnia 07.09.2018 r. i jego zmianach,
Burmistrza o wskazanie

działań

naprawczych, które nie

Rady Miejskiej w

kontrolujący

zostały

zwrócili

się

do

zrealizowane w programie

naprawczym.
Z

wyjaśnień

udzielonych przez Burmistrza wynika,

że

naprawczych w latach 2019-2020 w zakresie: wzrostu subwencji
PPN, windykacji
z

tytułu opłaty

należności

przez

firmę zewnętrzną

za psa, wzrostu dochodów z

przedszkola nr 3 do budynku SP2 budynku SP2 -

wykreślono

wykreślono

z PPN, likwidacji

przedszkola nr 3 do budynku po
obniżenia

tytułu

byłej

wydatków na instytucje

-

wykreślono

najmu i

me zrealizowano
oświatowej

z PPN,

dzierżaw

-

działań

wykreślono

wpływu

z

dochodów

gruntów, przeniesienia

z PPN, przeniesienia przedszkola nr 5 do

szkoły

podstawowej nr 3 oraz przeniesienia

SP3, ograniczenia wydatków na

samorządowe, połączenia

usługi

remontowe,

instytucji kultury Biblioteki

Publicznej Miasta i Gminy oraz Lubskiego Domu Kultury w jedną instytucję.
Szczegółowy

oraz

opis niezrealizowanych działań naprawczych, znajduje

załączniku

do informacji z wykonania

budżetu

2019-2020.
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się

w ww.

wyjaśnieniach

Gminy Lubsko za lata 2018-2020 i za
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[Dowód:

załącznik

nr 1 do

protokołu

wyjaśnienia

kontroli:

f{ ....

Burmistrz - akta kontroli str. 133-

153].

3.2.

Dług

publiczny, przychody i rozchody

budżetu

3.2.1. Dług publiczny

Poziom i struktura zadłużenia
zadłużenia

Struktura
przedstawia się

na

dzień

ewidencję księgową

31 grudnia 2021 r. w oparciu o

następująco:

1) konto 134 - kredyty bankowe - saldo Ma 959307,00 zł,

2) konto 260 Z

treści

zobowiązania

finansowe - pożyczki - saldo Ma 47962869,15

oraz poręczeń i gwarancji jednostki
2021 r. wynika,

że

z

długoterminowych

w

zobowiązań

samorządu

tytułu

kredytów

wysokości

według

zobowiązania

wysokości

w

47962869,15

zł.

wykazano w sprawozdaniu kwotę 4 528,04

że

na

dzień

31 grudnia 2021 r. Gmina Lubsko

łącznej

w

959307,00

Natomiast z

dłużnych

zł

wysokości

oraz

tytułu

pożyczek

wymagalnych

zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz ewidencji
ustalili,

tytułów

terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału

Gmina Lubsko wykazuje

zł,

48926704,19

zobowiązań

sprawozdania Rb-Z o stanie

zł.

księgowej kontrolujący

posiadała zadłużenie

z

następujących

tytułów:

Kwota
Lp.

zaciągniętego

Data

Oznaczenie
umowy/wierzyciela

Okres

spłaty

zaciągnięcia

zobowiązania

kapitału/wykupu

zobowiązania

(uruchomionego

(po aneksach)

kapitału)

Kwota pozostała
do spłaty na dzień
31.12.2021 r.

Jednostki Sektora Finansów Publicznych
l.

Skarb Państwa umowa z dnia
20 października 2020 r.

20.10.2020

46012922,00

zł

31.01.2021 do
31.12.2036

42 712 922,00

2.

WFOSiGW w Zielonej Górze umowa pożyczki nr 2012/0Wpo/019/P z dn.lO.07.2012 z 12
zmianami umowy

10.07.2012

14155715,00

zł

2032

5249947,15

zł

47962869,15

Razem

zł

zł

Banki

l.

BOS S.A - umowa kredytu
inwestycyjnego nr
S/43/09/2014/1056/F/CEB4/22
z dn. 17.10.2014 r.

l 005 431,00

17.10.2014

53

zł

2024

345431,00

zł

Akta kontroli str. ..
2.

3.

BO S.A. - umowa kredytu
inwestycyjnego nr
S/42/08/20 17/1 056/F/CEB/EJB
5 z dn. 29.09.2017 r. ze
zm ianami: aneks nr 1 z dn.
12.03.2018 r.

29.09.2017

655 876,00

Bank Gospodarstwa Krajowego
- umowa kredytu
inwestycyjnego nr 09/199 z dn.
30.06.2009 r. ze zmianami:
aneks nr 1 z dn. 09.12.2013 r. i
aneks nr 2 z dn. 29.01.2016 r.

30.06.2009

3 236253,00

zł

zł

2027

613876,00

2021

0,00

Razem

zobowiązań,

zaliczanych do

państwowego długu

że

Gmina Lubsko nie wykazuje innych

rozporządzenia

szczegółowego

28 grudnia 2011 r. w sprawie

zł

48922176,15

niniejszego sprawozdania wynika,

które stosownie do § 3 pkt 2

zł

zł

959307,00

lRazem (Jednostki Sektora Finansów Publicznych + Banki)

z treści

[t .....

Ministra Finansów z dnia

sposobu klasyfikacji

tytułów

dłużnych
późno

publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767 z

zm.) zalicza się do kategorii kredytów i pożyczek.
W

związku

z powyższym

30 ust. 2 pkt 4 ustawy o

samorządzie

Gminy, o złożenie wyjaśnień w
1) Czy na

dzień

kontrolujący

zwrócili

się

do Burmistrza, który zgodnie z art.

gminnym jest odpowiedzialny za wykonywanie

następującym

31.12.2021 r. Gmina

budżetu

zakresie:

posiadała

i czy na

dzień

udzielania

wyjaśnień

posiada zobowiązania zaciągnięte w instytucjach finansowych innych niż banki?
zaciągała

2) Czy Gmina

banki kredyty lub

w latach 2020-2021 w instytucjach finansowych innych

pożyczki

krótkoterminowe, przeznaczone na
przejściowego

wobec dostawców (na sfinansowanie

niż

spłatę zobowiązań

deficytu jednostki

samorządu

terytorialnego)?
3) Czy w latach 2020-2021 dokonywano przemeSlema przed
budżetowego

do instytucji finansowych innych

kredytów lub

pożyczek zaciągniętych

przejściowego

deficytu budżetu?

przez

niż

Gminę

upływem końca

roku

banki krótkoterminowych

w bankach na sfinansowanie

4) Czy w latach 2020-2021 zawarto z firmami spoza sektora bankowego, w celu
pozyskania przez
z

obowiązkiem

Gminę

dodatkowych

ich zwrotu (w zakresie

środków

należności głównej

5) Czy w latach 2020-2021 organ wykonawczy
związanych

na sfinansowanie wydatków
i odsetek)?

posiadał zobowiązania

z

tytułu

umów

z realizacją zadań inwestycyjnych z odroczonym terminem płatności?
54
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świadczące

6) Czy w latach 2020-2021 zawierano umowy, na mocy których podmioty
usługi

z

finansowe

własnego

zobowiązały

się

do

zapłaty

rachunku bankowego firmy, tj. z

budżetowych

wydatków

pomięciem

Gminy

rachunków bankowych

Gminy?
7) Czy w latach 2020-2021 Gmina podejmowała operacje finansowe

dotyczące:

- finansowania w poza bankowych instytucjach finansowych (parabankach, firmach
pożyczkowych),

- leasingu zwrotnego nieruchomości,

sprzedaży

- finansowania z wykorzystaniem osób trzecich
niewymagalne i
samorządów

oferujących zmianę

nieruchomości,

zwrotnej

przejmujących

harmonogramu ich

spłat

wierzytelności

korzystniejszą

na

dla

(forfajting),

- subrogacji

wierzytelności

wymagalnych

I

ich

zmIany

wierzytelności

na

niewymagalne,
- transferu

długu

do

spółek

komunalnych, obejmowania

komunalnych i dopłat zwrotnych do

udziałów

spółek,

- ewentualnych innych niewymienionych, w tym zaliczanych do
również
długu

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które

publicznego, umowy

sprzedaży,

tytułu własności są

nienazwane o terminie

przeniesione na

wywołują

rok

długu

publicznego,

mają wpływ
płatna

na poziom

w ratach, umowy
korzyści

w których ryzyko i

korzystającego

zapłaty dłuższym niż

dostaw, robót budowlanych, które
pożyczki

w których cena jest
finansującym,

leasingu zawarte z producentem lub
z

spółkach

w

z rzeczy, a

związane

także

umowy

z finansowaniem

usług,

skutki ekonomiczne podobne do umowy

lub kredytu.

Z udzielonych

wyjaśnień

wynika,

że

na

dzień

wystąpiły

31 grudnia 2021 r. me

powyższe zobowiązania.

[Dowód:

załącznik

nr 1 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

Burmistrza - akta kontroli str. 133

- 153].
Źródła finansowania deficytu.

W uchwale

budżetowej

wydatkami stanowi

na 2021 rok nie

planowaną nadwyżkę

przeznaczona zostanie na

wystąpił
budżetu

deficyt.

Różnica między

w kwocie 3 672 000

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

i pożyczek.
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~

dochodami

z

tytułu

zł,

która

kredytów

7)

Akta kontroli str. ..... .... .. .
Na podstawie salda Ma konta 961 oraz informacji zawartych w sprawozdaniu RbNDS - kwartalnym sprawozdaniu o

nadwyżce/deficycie

za okres od

początku

kontrolowany

zakończył się nadwyżką budżetu

jednostki

roku do dnia 31 grudnia 2021 r.,

samorządu

kontrolujący

w wysokości 9 605 228,50

terytorialnego

ustalili,

że

rok

zł.

3.2.2. Przychody budżetu Gminy

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres od
2021 r. oraz obrotów kont: 134 i 260

kontrolujący

początku
że

ustalili,

roku do dnia 31 grudnia

w 2021 r. Gmina nie

uzyskała

przychodu z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki oraz emisji papierów wartościowych.
W uchwale
Według
kwotę

budżetowej
dzień

stanu na

10064303,27

zł,

nie zaplanowano przychodów.
31 grudnia 2021 r. przychody

na które

składają się

tylko: wolne

budżetu zostały

środki,

o których mowa wart. 217

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 368 049,52
środki pieniężne,

pożyczki

134 i 260 oraz informacji zawartych

w sprawozdaniu Rb-NDS - kwartalnym sprawozdaniu o
terytorialnego za okres od

kontrolujący

ustalili,

zaciągniętych

oraz niewykorzystane

zł.

Na podstawie ewidencji na koncie

samorządu

zł

o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

w kwocie 1 696253,75

3.2.2.1. Kredyty,

wykonane na

że

początku

nadwyżce

/ deficycie jednostki

roku do dnia 31 grudnia roku 2021

na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina nie

uzyskała

przychodów z

tytułu

kredytów i pożyczek.

3.2.2.2. Papiery wartościowe

Z kwartalnego sprawozdania Gminy Rb-NDS za IV

kwartały

2021 r. wynika,

że

Gmina nie uzyskała przychodów z tytułu papierów wartościowych.

3.2.2.3. Splata udzielonych pożyczek ze

środków

publicznych

Na podstawie ewidencji prowadzonej na koncie 250 stwierdzono,

że

w 2021 roku

wystąpiło zobowiązania

W 2021 r. nie wystąpiły

spłaty

Należności

finansowe

wobec gminy w kwocie 10000,00 zł.

z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu Gminy.

W sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. kwota
przychodów uzyskana ze

spłat

udzielonych pożyczek jest zgodna z ewidencją na koncie 250.

Akta kontroli str. ..

{~ ....

3.2.2.4. Inne operacje finansowe
W 2021 r. nie

wystąpiły

inne operacje finansowe

mające wpływ

na przychody

budżetu

Gminy.

3.2.3. Rozchody

budżetu

W § 3 ust. 2

Uchwały

nr XLI/310/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 grudnia

2021 r. w sprawie zmiany U chwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021 rozchody budżetu
zaplanowano w łącznej kwocie 13 682 000,00
- na spłatę
-

zaciągniętych

pożyczki

zł,

z przeznaczeniem:

kredytów i pożyczek 3 672 000,00

udzielane na finasowanie

zadań

z budżetu Unii Europejskiej - 10 000,00

zł;

realizowanych z udziałem

zł;

- przelewy na rachunku lokat - 10 000 000,00

zł.

Na podstawie Rb-NDS - kwartalnego sprawozdanie o
samorządu

terytorialnego za okres od

początku

ewidencji na koncie 140-5, 134, 250 i 260

zł

3.2.3.1.

Spłaty

Według

i zostały wykonane w kwocie

nadwyżce/deficycie

dzień

ogółem

ustalili,

że

planowane po zmianach

31 grudnia 2021 r.
13 682 000,00

ogółem wyniosły

zł.

kredytów i pożyczek
stanu na

dzień

i pożyczek wyniosły 3 672 000,00

31 grudnia 2021 r. rozchody z

tytułu spłaty

kwartały

2021r. wynika,

rozchody budżetu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 3 672 000,00
ustaleń

kapitałowe

kredytów

zł.

Z kwartalnego sprawozdania Gminy Rb-NDS za IV

Z

jednostki

roku do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz

kontrolujący

rozchody jednostki kontrolowanej wg stanu na
13 682 000,00

środków pochodzących

kontroli wynika,

iż

w 2021 r. Gmina

że

zł.

zobowiązana była spłacać

raty

z tytułu 5 umów kredytów i pożyczek:

- umowa kredytu nr S/42/08/2017/1056/F/CEB/EIB-5 z dn. 29.09.2017 r., kredyt zaciągnięty
w Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- umowa kredytu nr S/43/09/2014/1056/F/CEB4/22 z dnia 17.10.2014 r., kredyt

zaciągnięty

w Banku Ochrony Środowiska S .A,
- umowa

pożyczki

nr 2012/0W-po/019/P z dnia 10.07.2012 r.,

pożyczka zaciągnięta

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
- umowa kredytu nr 09/1299 z dn. 30 czerwca 2009 r., kredyt
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

zaciągnięty

w Banku

Akta kontroli str.
- umowa pożyczki z dnia 20 października 2020 r.,
Kontrolą objęto spłatę
Poniższa
zobowiązań

pożyczka zaciągnięta

wszystkich zobowiązań w 2021 r.,

tabela przedstawia terminy,

wysokość

w Skarbie Państwa.

wynikających

rat i daty

.t.1 ...... .

z ww. umów.

spłaty zaciągniętych

przez Gminę Lubsko w 2021 r.:

Dokonana płatność
raty na podstawie
Lp.
obowiązującej wyciągu (nr i data
obowiązujący
w 2021 roku wycią2U)
w 2021 roku
wyciąg nr 19/2021 z
1 000,00
31 styczeń 2021
dnia 29.01.2021 r.
wyciąg nr 40/2021 z
1 000,00
28 luty 2021
dnia 26.02.2021 r.
wyciąg nr 64/2021 z
1 000,00
31 marzec 2021
dnia 31.03.2021 r.
wyciąg nr 85/2021 z
30 kwiecień
1 000,00
dnia 30.04.2021 r.
2021
wyciąg nr 104/2021 z
1 000,00
31 maj 2021
dnia 28.05.2021 r.
Banku Ochrony
wyciąg nr 126/2021 z
30 czerwiec
1 000,00
Środowiska S.A. w
dnia 30.06.2021 r.
2021
1 Warszawie - umowa nr
wyciąg nr 148/2021 z
1 000,00
S/42/08/2017/1056/F/CEB/ 31 lipiec 2021
dnia 30.07.2021 r.
EIB-5 z dnia 29.09.2017 r.
wyciąg nr 171/2021 z
31 sierpień
1 000,00
dnia 31.08.2021 r.
2021
wyciąg nr 193/2021 z
30 wrzesień
1 000,00
dnia 30.09.2021 r.
2021
wyciąg nr 214/2021 z
31 październik
1 000,00
dnia 29.10.2021 r.
2021
1 000,00 wyciąg nr 234/2021 z
30 listopad
dnia 29.11.2021 r.
2021
1 000,00 wyciąg nr 258/2021 z
31 grudzień
dnia 31.12.2021 r.
2021
12000,00
Razem
wyciąg nr 19/2021 z
10000,00
31 styczeń 2021
dnia 29.01.2021 r.
wyciąg nr 40/2021 z
10000,00
28 luty 2021
dnia 26.02.2021 r.
wyciąg nr 64/2021 z
10000,00
31 marzec 2021
~anku Ochrony
dnia 31. 03.2021 r.
Srodowiska S.A. w
wyciąg nr 85/2021 z
30 kwiecień
10000,00
2
Warszawie - umowa nr
dnia 30.04.2021 r.
2021
S/43/09/2014/1056/F/CEB4
wyciąg nr 104/2021 z
10000,00
/22 z dnia 17.10.2014 r.
31 maj 2021
dnia 28.05.2021 r.
wyciąg nr 126/2021 z
30 czerwiec
10000,00
dnia 30.06.2021 r.
2021
wyciąg nr 148/2021 z
10000,00
31 lipiec 2021
dnia 30.07.2021 r.
Nazwa banku nr i data
umowy kredytowej

Termin spłaty
rat z umowy
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Wysokość

wpłaconej

t.~
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31 sierpień
2021
30 wrzesień
2021
31 październik
2021
30 listopad
2021
31 grudzień
2021

10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00

31

styczeń

2021

5000,00
5000,00

28 luty 2021
5000,00
31 marzec 2021
30 kwiecień
2021

5000,00
5000,00

3

31 maj 2021
30 czerwiec
2021

5000,00
5000,00

31 lipiec 2021
31 sierpień
2021
30 wrzesień
2021
31 październik
2021
30 listopad
2021
31 grudzień
2021

z
z
z
z
z

5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00

wyciąg f i

1912021 z
dnia 29.01.2021 r.
wyciąg f i 40/2021 z
dnia 26.02.2021 r.
wyciąg f i 6412021 z
dnia 31.03.2021 r.
wyciąg f i 8512021 z
dnia 30.04.2021 r.
wyciąg f i 10412021 z
dnia 28.05.2021 r.
wyciąg f i 126/2021 z
dnia 30.06.2021 r.
wyciąg f i 14812021 z
dnia 30.07.2021 r.
wyciąg f i 17112021 z
dnia 31.08.2021 r.
wyciąg f i 193/2021 z
dnia 30.09.2021 r.
wyciąg f i 214/2021 z
dnia 29.10.2021 r.
wyciąg f i 234/2021 z
dnia 29.11.2021 r.
wyciąg f i 25812021 z
dnia 31.12.2021 r.

60000,00

Razem
31

styczeń

2021

28 luty 2021

4

171/2021
dnia 31.08.2021 r.
wyciąg f i 19312021
dnia 30.09.2021 r.
wyciąg f i 214/2021
dnia 29.10.2021 r.
wyciąg f i 234/2021
dnia 29.11.2021 r.
wyciąg f i 258/2021
dnia 31.12.2021 r.

120000,00

Razem

Wojewódzki Fundusz
Ochrony - umowa f i
20 12/0W-po/0 19/P z dnia
10.07.2012 r.

wyciąg f i

.....

31 marzec 2021
Bank Gospodarstwa
Krajowego- umowa f i
30 kwiecień
09/1299 z dn. 30.06.2009 r. 2021

30000,00
30000,00
30000,00
30000,00

31 maj 2021

30000,00

30 czerwiec
2021
kredyt

30000,00
spłacony

wyciąg f i

1912021 z
dnia 29.01.2021 r.
wyciąg f i 40/2021 z
dnia 26.02.2021 r.
wyciąg f i 6412021 z
dnia 31.03.2021 r.
wyciąg f i 8512021 z
dnia 30.04.2021 r.
wyciąg f i 104/2021 z
dnia 28.05.2021 r.
wyciąg f i 12612021 z
dnia 30.06.2021 r.

(3
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180000,00

Razem

wyciąg

31

styczeń

2021

275000,00
275000,00

28 luty 2021
275000,00
31 marzec 2021
30 kwiecień
2021

275000,00
275000,00

5

Skarb Państwa - umowa
pożyczki z dn.
20.10.2020 r.

31 maj 2021
30 czerwiec
2021

275000,00
275000,00

31 lipiec 2021
31 sierpień
2021
30 wrzesień
2021
31 październik
2021
30 listopad
2021
31 grudzień
2021

Razem
Razem 2021 r.
Kontrola terminowości i prawidłowości dokonanych

275000,00
275000,00
275000,00
275000,00
275000,00

nr 19/2021 z
dnia 29.01.2021 r.
wyciąg nr 40/2021 z
dnia 26.02.2021 r.
wyciąg nr 64/2021 z
dnia 31.03.2021 r.
wyciąg nr 85/2021 z
dnia 30.04.2021 r.
wyciąg nr 104/2021 z
dnia 28.05.2021 r.
wyciąg nr 126/2021 z
dnia 30.06.2021 r.
wyciąg nr 148/2021 z
dnia 30.07.2021 r.
wyciąg nr 171/2021 z
dnia 31.08.2021 r.
wyciąg nr 193/2021 z
dnia 30.09.2021 r.
wyciąg nr 214/2021 z
dnia 29.10.2021 r.
wyciąg nr 234/2021 z
dnia 29.11.2021 r.
wyciąg nr 258/2021 z
dnia 31.12.2021 r.

3300000,00
3672000,00
spłat wykazała, że

dokonano

płatności

rat kapitałowych w wysokości i w terminach wynikających z zawartych umów.

3.2.3.2. Wykup papierów wartościowych

W 2021 r. nie wystąpił wykup papierów wartościowych.

3.2.3.3. U dzielone pożyczki

Na podstawie konta 250 i sprawozdania Rb-NDS za okres od
31 grudnia 2021 roku ustalono,
pożyczki

że

po stronie rozchodów

wystąpiły

początku

roku do dnia

udzielone przez

Gminę

w kwocie 10 000,00 zł.

W § 10. ust. 1 pkt 5 Uchwały NR XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29
czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
upoważniono

Uchwały budżetowej

Burmistrza do udzielania w roku

Gminy Lubsko na rok 2021,

budżetowym pożyczek

z

budżetu

do kwoty

10000 zł.
Na podstawie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz przy
60

(k~

~'f
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kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
z Stowarzyszeniem Ochotniczej
Prezesa - na udzielenie

pożyczki

zawarł umowę pożyczki

Straży Pożarnej

w Starej Wodzie reprezentowanym przez

z zawartej umowy.

ustalili,

że

zł

na realizację zadania pn. "Pierwsza

spłaty

ustalono do dnia 31 grudnia 2022 r.

w kwocie 10 000,00

pomoc - priorytet na obszarach wiejskich". Termin
Kontrolujący

kwota pożyczki

Pożyczka została

nr 4/2021 z dn. 22 lipca 2021 r.

została wypłacona

do

wysokości wynikającej

udzielona i wypłacona w dniu 29 lipca 2021 r.

(Wyciąg

bankowy nr 147/2021).
W 2021 r. nie wystąpiły

spłaty

z tytułu udzielonej

pożyczki

z budżetu Gminy.

3.2.3.4. Inne operacje finansowe

Z kwartalnego sprawozdania Gminy Rb-NDS za IV
Gmina nie

wykonała

rozchodów z

dokumentacji i ewidencji

księgowej

tytułu

kwartały

2021 r. wynika,

że

innych operacji [mansowych. Z przedstawionej

wynika,

iż

Gmina nie

przeprowadziła

takich operacji

w badanym okresie.
Ze sprawozdania Rb-NDS za 4
dotyczyły

kwartały

2021 r. wynika,

że

wykonane przychody

z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 8 ustawy o finansach publicznych - l 696 253,75

zł

oraz z

tytułu

wolnych

środków,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 8 368 049,52

3.2.4.

Poręczenia

zł.

i gwarancje

Z kwartalnego sprawozdania łącznego Gminy Rb-Z za IV

kwartał

2021 r. wynika,

że

Gmina na koniec 2021 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych (potencjalnych). Zgodnie z
ewidencją księgową

3.2.5.

przedstawioną

w 2021 r. Gmina Lubsko nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Spłata zobowiązań

3.2.5.1.

Łączna

kwota

Kontrolą objęto

oraz papierów

spłaty zobowiązań

w wieloletniej prognozie finansowej

kwoty planowanych

wartościowych

finansowej Gminy uchwalonej

spłat zobowiązań

w okresie 2021-2036,

uchwałą

z

ujęte

tytułu

kredytów i

pożyczek

w wieloletniej prognozie

nr XXVI/206/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22

grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na
lata 2021 - 2036 oraz wprowadzonych zmianami:
-

Uchwałą

nr XXVIII/221/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
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Uchwałą

rr.. . .

nr XXIX/229/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
-

Uchwałą

nr XXXI/250/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
-

Uchwałą

nr XXXIII/263/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
-

Zarządzeniem

Nr 76/z/2021 Burmistrza Lubska z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie

uchwały

XXVI/206/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

zmiany

Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
-

Uchwałą

nr XXXV/272/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 Slerpma 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
-

Uchwałą

nr XXXVII/283/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28

października

2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
-

Zarządzeniem

Nr 106/z/2021 Burmistrza Lubska z dnia 28

w sprawie zmiany

uchwały

października

2021 r.

XXVI/206/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
-

Uchwałą

nr XXXIX/294/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
-

Uchwałą

nr XLI/311/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021 - 2036,
Kontrola w tym zakresie

została

dostarczonej dokumentacji tj. umów

zgodności

przeprowadzona na podstawie kryterium

pożyczek

i kredytów w pkt 3.2.3.1.

Spłaty

kredytów

i pożyczek ze stanem faktycznym:

Wyniki kontroli prezentuj ą poniższe tabele:
Tabela nr 1. Wydatki
23 grudnia 2021 r.)

bieżące

z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.2. wzoru WPF z dnia

Dane
WPF

O

wg

2023

2022

2021
Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

O

()

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

O

O

wg

2024

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

O

O

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

O

Akta kontroli str... .
Ew. różnica (-/+)

różnica

Ew.

(-/+)

Ew

różnica

(-/+)

różnica

Ew

O

O

O

O

2025

2026

2027

2028

wg

(-/+)

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane

WPF

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

WPF

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane

WPF

WPF

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

O

O

O

O

O

O

O

O

Dane

Ew.

różnica

(-/+)

wg

różnica

Ew.

O

Dane

Ew. różnica (-/+)

(-/+)

O

wg

różnica

Ew.

O

2029

2031

2030

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane

WPF

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

WPF

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

O

O

O

O

O

O

wg

Ew. różnica (-/+)

wg

Ew,

różnica

O

Spłata

rat

Dane

(-/+)

wg

Ew.

różnica

kredytów i

(-/+)

O

O

kapitałowych

(-/+)

O

WPF

Dane

Tabela nr 2

wg

p..f ...

pożyczek

(pozycja 5.1. wzoru WPF z dnia 23

grudnia 2021 r.)
2021
wg

Dane

WPF

3672 000
Ew,

Dane

WPF

2022

2023

2024

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

WPF

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

Dane

WPF

WPF

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

3672 000

3492000

3492000

3492000

3492000

3537431

3537431

różnica

Dane

(-/+)

wg

Ew.

różnica

Dane

wg

Ew,

(-/+)

różnica

(-/+)

wg

Ew.

różnica

O

O

O

O

2025

2026

2027

2028

wg

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane

WPF

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

/\

63

Dane

WPF

. \ G&V

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane

WPF

wg

(-/+)

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

(1
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3660000

3660000

3660000

Ew, różnica (-/+)

Ew.

3517876

3660000

różnica

O

wg

3600000
Ew.

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

3600000

3600000

różnica

rat

wg

kapitałowych

Dane
WPF

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

3672 000

3492000

różnica

Ew.

Dane
WPF

3600000

3600000
Ew

(-/+)

3600000
różnica

(-/+)

O

kredytów i

pożyczek wynikające wyłącznie

(pozycja 10.6. wzoru WPF z dnia 23 grudnia 2021 r.)

wg

Ew.

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

2023
wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

3492 000

3492000

różnica

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

3492 000

3537431

różnica

Ew.

(-/+)

2024

(-/+)

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

3537431
różnica

Ew.

O

O

O

O

2025

2026

2027

2028

wg

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

3660000
Ew.

wg

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

2022

2021

3672 000

2031

Ew. różnica (-/+)

(-/+)

zobowiązań już zaciągniętych

wg

O

O

Spłata

3600000

Ew. różnica (-/+)

(-/+)

2030

O

Tabela m 2A

3600000

O

O

Dane
WPF

Dane
WPF

różnica

Ew

(-/+)

2029

z tytułu

3517876

3660000

różnica

O

(-/+)

Dane
WPF

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

3660000

3660000

Ew. różnica (-/+)

wg

Dane
WPF

3517876
Ew.

O

QJu

Dane
WPF

3517876

3600000

różnica

O

64

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

(-/+)

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

wg

Ew.

(-/+)

3600000
różnica

O

(-/+)

Akta kontroli str. ..
2030

2029
Dane
WPF

wg

3600000
Ew.

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

3600000

3600000

różnica

(-/+)

wg

Ew

Tabela nr 3. Wydatki

z limitu

wg

O
Ew.

3600000

i

źródłowej

3600000

Ew. różnica (-/+)

(-/+)

O

podlegające

i gwarancji

wyłączeniu

na

2022
Dane
WPF

O

O
(-/+)

wg

Ew.

2023

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

O

O

różnica

(-/+)

wg

Ew.

2024

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

O

O

różnica

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

O

(-/+)

Ew.

różnica

O

O

O

2025

2026

2027

2028

O
Ew.

3600000

Dane
wg
dokumentacj

O

wg

Dane
WPF

wg

(pozycja 2.1.2.1. wzoru WPF z dnia 23 grudnia 2021 r.)

Dane wg
dokumentacj
i źródł0wej

różnica

Dane
WPF

tytułu poręczeń

z

2021
Dane
WPF

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

O

bieżące

spłaty zobowiązań

2031

różnica

O

Dane wg
dokumcntacj
i źródłowej

Dane
WPF

O

O

różnica

(-/+)

wg

Ew.

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

O

O

różnica

O

wg

(-/+)

O
Ew.

różnica

(-/+)

Dane
WPF

O

O

wg

O
Ew.

różnica

O

2031

Ew.

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

Dane
WPF

O

O

różnica

O

O

65

(-/+)

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

O
Ew.

różnica

O

(-/+)

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

O

2030

(-/+)

wg

O

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

różnica

Dane
WPF

O
Ew.

2029
wg

Dane
wg
dokumentacj

i źródłowej

O

Dane
WPF

~ t .....

(-/+)

(-/+)

Akta kontroli str..
Łączna

Tabela nr 4.
zobowiązań

kwota rozchodów

ustawowymi

wyłączeniami

spłaty

z limitu

(pozycj a 5.1.1. i 5.1.1.2. wzoru WPF z dnia 23 grudnia 2021 r.)
2021

Dane

wg

2022

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

WPF

45144

Dane

objętych

~r.. .....

Dane

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

WPF

45144

2023

45144

Dane

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

wg

WPF

45144

2024

45144

Dane

45144
różnica

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

WPF

39663

39663

Ew. ró:mica (-/+)

Ew. różnica (-/+)

O

O

O

O

2025

2026

2027

2028

wg

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

WPF

Dane

wg

Ew.

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

WPF

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

wg

Dane

Ew. różnica (-/+)

(-/+)

WPF

Dane

wg

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

WPF

"

O

O

O

Ew. ró:mica (-/+)

O

Ew.

różnica

O

Ew.

(-/+)

różnica

O

Dane

wg

O

(-/+)

O

Ew.

różnica

O

2029

2031

2030

wg

Dane wg
dokumentacj
i źródłowej

Dane

wg
Dane
dokumentacj
i źródłowej

Dane

WPF

WPF

Dane
wg
dokumentacj
i źródłowej

O

O

O

O

O

O

różnica

(-/+)

wg

Ew.

różnica

O

Ew. różnica (-/+)

(-/+)

O

O

dotyczące wyłączeń

przedstawiono dokumenty

(-/+)

O

WPF

Ew.

Kontrolującym

O

O

z art. 243 ust. 3a ustawy

o finansach publicznych:
- "Modernizacja

świetlic

o dofinansowanie

wiejskich w

została

miejscowościach

Lutol, Osiek, Mierków". Umowa

podpisana w dniu 26.08.2013 r. a

więc

po dacie wskazanej

w art. 13 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw. Projekt
ustawy o finansach publicznych tzn.

spełnia

był

warunek

wynikający

sfinansowany w 75% ze

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

z art. 243 ust. 3a

środków,

o których

Wyłączeniom podlegają spłaty

66
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kredytu

f.!? ....
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zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. nr S/43/09/201411056/F/CEB4/227

w dniu 17.10.2014 r. Z uwagi na to,
umową stanowią łącznie kwotę
wyłączeniom

że

wkład własny objęte

wydatki finansowe na

378281,91

zł,

spłata

kapitałowych

rat

podlega

w 37,62%.

3.3. Dochody budżetu
Określona
wynosiła

w uchwale

90.258.573,00

2.023.267,00

zł).

dochody z tytułu
Gmina

Z ogólnej
opłat

zł,

na 2021 r.

(w tym dochody
wielkości

bieżące

wysokość

planowanych dochodów
zł

88.235.306,00

i dochody

planowanych dochodów kwotę 420.000,00

majątkowe

zł stanowiły

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
wykonała

Lubsko

101.675.717,15
majątkowe

zł

budżetowej

w

w tym dochody

w kwocie 6.943.027,57

zł

2021

bieżące

ostatecznie

r.

dochody

w kwocie 94.732.689,58

(w tym 4.374.265,08

zł

ze

wysokości

w

zł

oraz dochody

sprzedaży majątku).

3.3.1. Subwencje i dotacje
Kwoty subwencji, które wmny
na podstawie

zawiadomień

wpłynąć

do

część oświatowa

Gminy Lubsko ustalono

Ministra Finansów o przyznanych kwotach subwencji ogólnej

ijej poszczególnych części. Subwencja ogólna na 2021 r.
-

budżetu

wyniosła

24.092.117,00

zł,

w tym:

subwencji ogólnej w kwocie 13.387.603,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 10.258.644,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 445.870,00
Powyższe

zostały

kwoty

wynikających

ujęte

zł.

w planie dochodów po zmianach, w

z pism Ministerstwa Finansów i przekazane na rachunek

Z danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S za okres od

31.12.2021 r. wynika,
subwencji ogólnej
z

ewidencją

że

zostały

dochody wykonane przez
wykazane

prawidłowo

w

Gminę

początku

gminy.

roku do dnia

13.387.603,00

zł,

zgodnie

konta 901.

W kolumnie 8 sprawozdania "Dochody otrzymane" wykazane
zł,

w kwocie 13.379.808,00
budżetowych

Nr 36 do

budżetu

tytułu części oświatowej

z

wysokości

wysokościach

w zakresie

zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 3 Instrukcji

budżetów

rozporządzenia

samorządu

sporządzenia sprawozdań

terytorialnego,

stanowiącej załącznik

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie

sprawozdawczości budżetowej
obowiązującego

jednostek

zostały prawidłowo

(tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z

do dnia 21.01.2022 r. Obecnie w
67

~W

powyższym

zakresie

późno

zm.),

obowiązuje

Akta kontroli str...
rozporządzenie

Ministra Finansów w spraWle

sprawozdawczości budżetowej
stanowił, że

stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144). Przepis ten

z dnia 11

dochody z

budżetu państwa,

subwencji ogólnej i dotacji celowych, otrzymanych z

1.1 .....
tytułu

wykazuje

się

w następujący sposób: w kolumnie "Dochody otrzymane" - kwoty subwencji ogólnej i dotacji
celowych, które

wpłynęły

samorządu

na rachunek bankowy jednostek

terytorialnego

w okresie sprawozdawczym po pomniejszeniu o dokonane zwroty.
wyciągów

Na podstawie obrotów konta 909 i
że

w dniu 21.12.2020 r.

wpłynęła

w kwocie 1.021.038,00

zł, zaś

części oświatowej

I transza

w dniu 21.12.2021 r.

kontrolujący

bankowych

ustalili,

subwencji ogólnej na rok 2021

wpłynęła

I transza

części oświatowej

subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 1.013.243,00 zł.
Kontrola

sprawozdań budżetowych

subwencji na rok 2023

zostały

budżetowych

dochodów

podatkowych

Rb-PDP

za

okres

zaległości

podatkowych w podatku od

początku

roku do dnia 31.12.2021 r.

roku

nieruchomości

nieruchomości

wpłat

z

tytułu

podatków i

opłat

oraz od osób fizycznych w kwocie 336,00
podatkowy w sprawie

w

wysokości

1.851,02

zł

31.12.2021 r.

od osób fizycznych w kwocie 35.392,00

transportowych od osób fizycznych w kwocie 4.818,00

obowiązku

dnia

od osób prawnych w kwocie

w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 123,00

z

do

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia

w podatku od

nieterminowych

naliczania

w sprawozdaniu z wykonania planu

początku

od

wystąpiły

zł,

dotyczące

dane

naliczenia subwencji sprawozdaniu z wykonania dochodów

W 2021 r.

7.786,00

prawidłowo

wykazane

Rb-27S za okres od

będącym podstawą

oraz w

wykazała, że

za 2021 r.

rozłożenia

zł

zł,

od osób prawnych w
zł.

środków

należnych

wysokości

środków

odsetek od
1.063,00

zł

Skutki decyzji wydanych przez organ

na raty, odroczenia terminu

nieruchomości

płatności,

nieruchomości

zwolnienia

od osób prawnych

od osób fizycznych w

wysokości

transportowych od osób fizycznych w

wysokości

w podatku od

oraz w podatku od

w podatku od

oraz z tytułu

pobrania, ograniczenia poboru w podatku od
130.067,00

zł,

zł,

3.017,00 zł.
Kwoty
z

dotyczące

skutków

prowadzoną ewidencją podatkową

i prawnych oraz w podatku od
Kwoty

dotyczące

sprawozdawczy (bez ulg i

obniżenia

górnych stawek podatków

(dot. podatku od

środków

nieruchomości

zgodne

od osób fizycznych

transportowych od osób fizycznych i prawnych).

skutków udzielonych ulg i
zwolnień

są

ustawowych),

zwolnień

dotyczące

obliczone za okres

skutków

obniżenia

górnych

stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy oraz decyzji wydanych przez organ

podatkowy w sprawie umorzenil\łOŚci~WYCh oraz w sprawie rozłożenia na ~

?-!.....

Akta kontroli str. ..
płatności,

odroczenia terminu

zwolnienia z
są

wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP

obowiązku

zgodne z

pobrania, ograniczenia poboru -

odpowiadającymi

tym kwotom skutkami,

wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów jednostki

sporządzania sprawozdań budżetowych

terytorialnego, stosownie do § 7 ust. 4 Instrukcji
w

budżetów

zakresie

jednostek

samorządu

nr 36 do

rozporządzenia

budżetowej

oraz z ewidencją podatkową.

terytorialnego,

stanowiącej

Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie

[Dowód kontroli: informacja rio w zakresie danych

samorządu

dotyczących

załącznik

sprawozdawczości

naliczenia subwencji w roku

2023 - akta kontroli str. 182].

3.3.2. Dochody z tytułu podatków i
Uchwałą

opłat

nr XV/116/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie

stawek podatku od

nieruchomości

rocznych stawek podatku od

określenia wysokości

w roku 2020, Rada Miejska w Lubsku

ustaliła wysokość

nieruchomości. Powyższa uchwała obowiązywała także

w 2021

roku.

3.3.2.1. Podatek od
Uchwałą

nieruchomości

nr XV/116/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie

stawek podatku od

nieruchomości

rocznych stawek podatku od

określenia wysokości

w roku 2020, Rada Miejska w Lubsku

nieruchomości.

Powyższa

ustaliła wysokość

uchwała

obowiązywała także

określonych

w art. 5 ust. 1 ustawy

w 2021 roku.
Przyjęte

stawki podatku nie

przekraczały

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i

opłatach

stawek

lokalnych (tekst jedno Dz. U. z 2019 r. poz.

1170 z późno zm.).

Podatek od

nieruchomości

od osób prawnych i jednostek

nieposiadających osobowości

prawnej
Dochody z
zostały

Skutki

tytułu

podatku od

w kwocie 7.162.051,15
obniżenia

zaległości

zł.

gminę

ulg i

od osób prawnych w 2021 r. wykonane

co stanowi 104,30 %

górnych stawek podatkowych

udzielonych przez
303.619,29

zł,

nieruchomości

zwolnień

wielkości założonej

wyrażały się kwotą

153.915,18

planem.

zł, zaś

obliczonych za okres sprawozdawczy

skutki

wyniosły

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia

podatkowych

wyrażają się kwotą

7.786,00

zł zaś

69
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Akta kontroli str. . .... ... .. . .
rozłożenia

organ podatkowy w spraWie
stanowią kwotę

130.067,00

na raty lub odroczenia tenninu

płatności

( ... )

zł.

Na terenie Gminy Lubsko

obowiązkowi

podatku od

nieruchomości

podlegało

160 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Kontroli

dopełnienia obowiązku składania

dokonano w oparciu o czynne karty kontowe 18 podatników
podatku od

nieruchomości

należności

deklaracji podatkowych oraz realizacji

podlegających obowiązkowi

w 2021 r., o numerach kart kontowych: 100002, 100007, 100009,

100022, 100024, 100029, 100031, 100032, 100038, 100039, 100048, 100066, 100080,
100095, 100127, 100137, 100204, 100224
wyniosły

Dochody w poddanej kontroli próbie
dochodów wykonanych z tego
Wszyscy
od

w

badanej

próbie

złożyli

deklaracje

14 dni, a 1 podatnik o numerze kartoteki 100048

po ustawowym terminie, z

przypadkach organ podatkowy

opóźnieniem wynoszącym

że

Przepis ten stanowi,

złożona

złożenia

mimo takiego

39,63 %

na

skorzystał

z

możliwości wynikającej

deklaracji lub

wezwać

do jej

dopełnił

tego

powyższych

z art. 274 a § 1 ustawy

może zażądać złożenia

organ podatkowy

podatek

opóźnieniem

82 dni. W

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i wezwał podatników do

przyczyn nie

stanowiło

co

przy czym 1 podatnik o numerze kartoteki 100039 z

nieprzekraczającym

obowiązku

zł,

tytułu.

zobowiązani

nieruchomości,

2.838.819,00

złożenia, jeżeli

złożenia

deklaracji.

wyj aśnień w sprawie
deklaracja nie

została

obowiązku.

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z

późn o

zm.) w sprawach uzasadnionych

interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, wezwania
telegraficznie lub telefonicznie albo przy

użyciu

innych

można

środków łączności,

we

właściwej treści

Pozostali
od

nieruchomości

w

załączniku

o

dokonać

z podaniem

danych wymienionych wart. 159 § l i la. Wezwanie przekazane w sposób
w § 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma

ważnym

wątpliwości, że dotarło

określony

do adresata

i w odpowiednim terminie.

zobowiązani

w

w terminie i na

nr 5 do

nieruchomościach

badanej

właściwym

rozporządzenia

próbie

złożyli

deklaracje

na

formularzu, zgodnym ze wzorem

podatek

określonym

Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji

i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od

nieruchomości

z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).
W każdym przypadku organ podatkowy

dokonywał

merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

I\ ~

sprawdzenia deklaracji pod kątem

Akta kontroli str. . .
W

badanej

próbie

7 podatników dokonało
wpłaty

gdy

11

wpłat

odsetek

należny

podatek

zaległości

przekroczyła

kwoty

wynikające

z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja
zaległości kierował
nadpłaty

upomniema (podatnik o numerze kartoteki 100048). W przypadku

wśród

rozliczał nadpłatę

podatników (podatnik o numerze kartoteki 100080) organ podatkowy
dyspozycją

zaliczał

podatkowej oraz kwoty odsetek,

podatkowa, stosownie do art. 55 ust. 2 tejże ustawy. Organ podatkowy na

zgodnie z

tenninowo,

rat podatku po tenninie ustawowym. Organ podatkowy

proporcjonalnie na poczet kwoty

wartość

wpłacało

podatników

ł f. .....

art. 76 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym

nadpłaty

wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych
wraz z odsetkami za
53a, oraz
z

urzędu,

poczet

zwłokę,

odsetek za

bieżących zobowiązań

chyba

że

podatnik

złoży

przyszłych zobowiązań

uchybień

zwłokę określonych

w decyzji, o której mowa wart.

podatkowych, a w razie ich braku
wniosek o zaliczenie

podatkowych, z

nadpłaty

zastrzeżeniem

podatnicy wzywani byli do skorygowania

podlegają

całości

w

zwrotowi

lub w

części

na

§ 2. W razie stwierdzonych

złożonej

deklaracji (podatnicy

o numerach kartotek 100032, 100039, 100048). W badanej próbie nie

zachodziła konieczność

podejmowania czynności egzekucyjnych.

Podatek od

nieruchomości

Dochody z
zostały

podatku od

w kwocie 3.625.008,52

obniżenia

zaś

tytułu

od osób fIZYcznych

zł,

nieruchomości

co stanowi 102,26 %

górnych stawek podatkowych

skutki udzielonych przez

od osób fizycznych w 2021 r. wykonane

gminę

wielkości założonej

wyrażają się kwotą

ulg i

zwolnień

152.098,63

planem. Skutki

zł,

nie

obliczonych za okres sprawozdawczy.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia
podatkowych

wyrażają się kwotą

35.392,00

zł, zaś

wystąpiły

skutki decyzji w sprawie

zaległości

rozłożenia

na

raty lub odroczenia terminu płatności ( ... ) wyniosły 1851,02 zł.

Wpływy

z tytułu podatku od

Kontroli

realizacji

nieruchomości,

należności

poddano

zawarte w przedziale: od nr 1150001
z
z

miejscowości

czynnych

kart

kontowych

wszystkich podatników

Mokra, od nr 1140001 do nr 1148024

wszystkich podatników

miejscowości Małowice

tytułu

101

do nr 1158015

oraz od nr 1190001 do nr 1198051 - podatników z

Stara Woda, w tym 84 karty podatników
(z

rolnego i leśnego od osób fIZYcznych

podatku rolnego, podatku od

posiadających łączne zobowiązanie pieniężne

nieruchomości

~

miejscowości

71

\ (łJu

i podatku

leśnego),

gdzie 7 podatników

j t;

Akta kontroli str. . .. ... ... . . .
posiadało

przypis z

tytułu

podatku od

nieruchomości

posiadało

oraz 10 podatników

przypis

z tytułu podatku rolnego.
W

badanej

58

dokonało

41 podatników
z

próbie

wpłacało

podatników

wpłat

opóźnieniem nieprzekraczającym

należny

podatek

terminowo,

rat podatku po terminie ustawowym, z czego 29
zaliczał wpłaty

14 dni. Organ podatkowy

proporcjonalnie

na poczet kwoty

zaległości

podatkowej oraz kwoty odsetek, gdy

przekroczyła

wynikające

z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie

kwoty

tejże

do art. 55 ust. 2
W przypadku
z

dyspozycją

nadpłaty wśród

z odsetkami za

podlegają

zwłokę,

że

podatników organ podatkowy

podatnik

złoży

przyszłych zobowiązań

kartoteki 1158019 za
postępowaniem

zaliczeniu z

odsetek za

bieżących zobowiązań

chyba

zaległości kierował

urzędu

zwłokę określonych

podatkowych, z

nadpłaty

łączny

zastrzeżeniem

zgodnie

wraz z ich

podatkowych wraz

w decyzji, o której mowa w art. 53a,

podatkowych, a w razie ich braku

wniosek o zaliczenie

upomnienia.

nadpłaty

zaległości

na poczet

odsetek

rozliczał nadpłatę

art. 76 § l ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym

oprocentowaniem

oraz

ustawy. Organ podatkowy na

wartość

całości

w

§ 2.

podlegają

zwrotowi z

lub w

Zaległości

części

urzędu,

na poczet

podatnika o numerze

okres od 01/2017 do 12/2021 w kwocie 13.906,77

zł objęte są

egzekucyjnym.

3.3.2.2. Podatek rolny
Rada Miejska w Lubsku nie

skorzystała

z uprawnienia

wynikającego

z art. 6 ust. 3

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 333
z późno zm.) i nie

obniżyła

ceny skupu żyta,

stanowiące podstawę

obliczenia podatku rolnego

na obszarze gminy.

Podatek rolny od osób prawnych
Wpływy
osobowości

planu. Nie
przez

z

tytułu

prawnej w 2021 r.

wystąpiły

gminę

podatku rolnego od osób prawnych i jednostek

ulg i

skutki

zwolnień

wyniosły

obniżenia

185.718,48

zł,

co

stanowiło

nieposiadających

97,05 %

założonego

górnych stawek podatkowych ani skutki udzielonych

obliczonych za okres sprawozdawczy. Nie

wystąpiły

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia
podatkowych ani skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie

ponadto

zaległości

rozłożenia

na

raty lub odroczenia terminu płatności ( ... ).
Na terenie Gminy Lubsko

obowiązkowi

podatku rolnego

i jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

podlegało

55 osób prawnych

Akta kontroli str...
dopełnienia obowiązku składania

Kontroli
należności

deklaracji podatkowych oraz realizacji
podlegających

dokonano w oparciu o czynne karty kontowe 6 podatników

obowiązkowi

?k. .....

podatku rolnego w 2021 r., o numerach kart kontowych: 200014, 200016,

200017,200040,200052,200062.
Dochody w poddanej kontroli próbie
dochodów wykonanych z tego
Wszyscy

właściwym

nr 5 do

rozporządzenia

155.868,00

zł,

stanowiło

co

83,92 %

tytułu.

zobowiązani

rolny na

wyniosły

w

badanej

formularzu,

próbie

złożyli

deklaracje

na

określonym

zgodnym ze wzorem

w

podatek
załączniku

Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach

i deklaracji na podatek rolny z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105), przy czym
2 podatników o numerze kartoteki 200014, 200017

dopełniło

tego

obowiązku

po ustawowym

terminie, z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 10 i 6 dni.
W

każdym

przypadku organ podatkowy

dokonywał

sprawdzenia deklaracji pod kątem

merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
W toku kontroli stwierdzono,
zaś

że

4 podatników

uiszczało należny

2 podatników o numerach kartotek 200014, 200052

po terminie,

jednakże

poczet kwoty

organ podatkowy

zaległości

kwotę wynikającą

podatek terminowo,

uiściło należne

każdorazowo zaliczał wpłatę

proporcjonalnie na

wartość

podatkowej oraz kwoty odsetek, gdy

raty podatku

odsetek

osiągnęła

z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa. W badanej próbie nie

zachodziła konieczność

podejmowania czynności egzekucyjnych.

Podatek rolny od osób fIzycznych

Dochody z
363.753,05

zł,

co

tytułu

wysokości

podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w

stanowiło

109,30 %

założonego

wystąpiły

planu. Nie

górnych stawek podatkowych ani skutki udzielonych przez

gminę

ulg i

skutki

zwolnień

obniżenia

obliczonych

za okres sprawozdawczy. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie
umorzenia

zaległości

podatkowych

wyrażają się kwotą

decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie

123,00

zł, zaś

rozłożenia

nie

wystąpiły

skutki

na raty lub odroczenia

terminu płatności ( ... ).
Opis realizacji

należności

zawarty

został

w punkcie

"Wpływy

od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych" niniejszego

z

tytułu

protokołu.

podatku

1..t:.....

Akta kontroli str... .
3.3.2.3. Podatek leśny
Rada Miejska w Lubsku nie
października

ustawy z dnia 30
późno

poz. 888 z
określonej

zm.) i nie

skorzystała

2002 r.

obniżyła

kwoty

w ust. 4, przyjmowanej jako

z uprawnienia
o podatku

określonego

leśnym

w art. 4 ust. 5

(Dz.

U.

z 2019 r.

stanowiącej średnią cenę sprzedaży

podstawę

obliczania podatku

leśnego

drewna,

na obszarze

gminy w 2021 r.

Podatek leśny od osób prawnych
tytułu

Dochody z

leśnego

podatku

organizacyjnych wykonano w 2021 r. w
założonego

planu. Nie

gminę

udzielonych przez
nie

wystąpiły

zaległości

wystąpiły

ulg i

skutki

od osób prawnych i innych jednostek

wysokości

obniżenia

zwolnień

247.209,00

stanowiło

co

Obowiązkowi

górnych stawek podatkowych ani skutki

obliczonych za okres sprawozdawczy. Ponadto

rozłożenia

podatku

na raty lub odroczenia terminu płatności ( ... ).

leśnego

w Gminie Lubsko w 2021 r.

prawnych i jednostek organizacyj nych nieposiadaj ących
Kontroli

dopełnienia obowiązku składania

osobowości

podlegało

podatku

leśnego

24 osób

prawnej.

deklaracji podatkowych oraz realizacji

dokonano w oparciu o czynne karty kontowe 3 podatników

obowiązkowi

96,95 %

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzema

podatkowych,

należności

zł,

podlegających

w 2021 r., o numerach kart kontowych: 300001, 300003,

300010.
Dochody w poddanej kontroli próbie

wyniosły

244.997,00

zł,

co

stanowiło

99 %

dochodów wykonanych z tego tytułu.
Wszyscy

zobowiązani

leśny

na

nr 5 do

rozporządzenia

na podatek
wśród

właściwym

leśny

w

formularzu,

badanej

próbie

zgodnym ze wzorem

deklaracje
określonym

na

podatek
załączniku

w

Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji

z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). W przypadku

podatników (podatnik o numerze kartoteki 300001) organ podatkowy

nadpłatę

zgodnie z

nadpłaty

wraz z ich oprocentowaniem

dyspozycją

mowa w art. 53a, oraz
zwrotowi z
części

urzędu,

podlegają

bieżących zobowiązań

chyba

że

nadpłaty
rozliczał

art. 76 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym
zaliczeniu z

podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za

w

złożyli

podatnik

złoży

urzędu

na poczet

zwłokę określonych

w decyzj i, o której

podatkowych, a w razie ich braku
wniosek o zaliczenie

na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z

nadpłaty

zastrzeżeniem

zaległości

w

podlegają

całości

lub

§ 2. W toku kontroli

1.?......

Akta kontroli str.. .
stwierdzono,

że

wszyscy podatnicy uiszczali

należny

podatek terminowo i w

prawidłowej

wysokości.

Podatek leśny od osób fIZycznych
tytułu

Dochody z
w

wysokości

obniżenia

zł,

5.734,86

podatku
co

leśnego

stanowiło

od osób fizycznych wykonano w 2021

104,55 %

planu. Nie

górnych stawek podatkowych ani skutki udzielonych przez
wystąpiły

obliczonych za okres sprawozdawczy. Ponadto nie
organ podatkowy w sprawie umorzenia
lub odroczenia terminu
"Wpływy

założonego

z

tytułu

płatności

zaległości

( ... ). Opis realizacji
nieruchomości,

podatku od

gminę

skutki

zwolnień

ulg i

skutki decyzji wydanych przez
rozłożenia

podatkowych,
należności

zawarty

leśnego

rolnego i

wystąpiły

L

został

na raty

w punkcie

od osób fizycznych"

niniejszego protokołu.

3.3.2.4. OpIaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwałą

nr XX/159120 z dnia 21 maja 2020 r. Rada Miejska w Lubsku

Regulamin utrzymania
Uchwałą

właścicieli

deklaracji stanowi

wysokości opłaty
nieruchomości
załącznik

deklaracja stanowi
deklaracji

oraz terminów i miejsca
uchwały.

do wystawienia

określiła

Rada Miejska w Lubsku

L

składanej

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

do przedmiotowej

podstawę

obowiązuje

Uchwałą

i porządku na terenie Gminy Lubsko.

nr XXI/I72/20 z dnia 25 czerwca 2020

wzór deklaracji o
przez

czystości

uchwaliła

składania

deklaracji. Wzór

We wzorze zawarto pouczenie,

tytułu

wykonawczego.

Powyższy

że

wzór

od dnia 1 września 2020 L

nr XXXl165/16 z dnia 15 czerwca 2016

z dnia 25 kwietnia 2019

L,

Rada Miejska w Lubsku

L,

zmienionej

określiła

uchwałą

termin,

nr VIII/58/19

częstotliwość

i tryb

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwałą

metody

opłaty

nr XXI/170120 z dnia 25 czerwca 2020

L

Rada Miejska w Lubsku

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej

opłaty

ustaliła

na terenie

Gminy Lubsko.
Uchwałą
szczegółowy

od

nr XXI/168/20 z dnia 25 czerwca 2020

sposób i zakres

świadczenia usług

właścicieli nieruchomości

opłatę

ustaliła

w zakresie odbierania odpadów komunalnych
uiszczoną

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

nr XX1/169/20 z dnia 25 czerwca 2020

rodzaj dodatkowych

Rada Miejska w Lubsku

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

przez właściciela nieruchomości
Uchwałą

L

usług świadczonych

przez

L

Gminę

75

~

Rada Miejska w Lubsku

określiła

Lubsko w zakresie odbierania

Akta kontroli str.. ..
odpadów komunalnych od
określenia wysokości
Uchwałą

górne stawki

cen za te

i zagospodarowania tych odpadów oraz

usługi.

nr LIII/286f17 z dnia 29 listopada 2017 r. Rada Miejska w Lubsku

opłat

ponoszonych przez

opłat

do ponoszenia

właś.cicieli nieruchomości

1.1......

właścicieli nieruchomości,

którzy nie

określiła

są obowiązani

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko,

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Uchwałą

w

części

z

nr XXIl171/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Lubsku

opłaty

Lubsko,

właścicieli nieruchomości

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujących

bioodpady

stanowiące

zwolniła

położonymi

na terenie Gminy

odpady komunalne w kompostowniku

przydomowym.
W toku kontroli stwierdzono,
komunalnymi

ujęte zostały

w 2021 r. 4.285.751,53
ustaleń kontrolujący

dochodów

zł,

że wpływy

z

opłat

za gospodarowanie odpadami
tytułu wyniosły

w rozdziale 90002 § 0490. Dochody z tego
co

stanowiło

wielkości założonej

98,20 %

planem.

Powyższych

dokonali na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planu

budżetowych

jednostki

samorządu

terytorialnego Rb-27S za okres od

początku

roku do dnia 31.12.2021 r. oraz szczegółowej ewidencji księgowej.
zobowiązanych

Kontroli poddano deklaracje i karty kontowe wybranych losowo 50
do uiszczania

opłat

dokonujących

segregacji odpadów o numerach kartotek: 40003, 50026, 50053, 50103, 70028,

za gospodarowanie odpadami komunalnymi -

właścicieli nieruchomości

70032, 70040, 70042, 70299, 130066, 222697, 190014, 222663, 222685, 190078, 190079,
210036, 220085, 220186, 222159, 220275, 220279, 222724, 220317, 220320, 220353,
220368, 220372, 220376, 220379, 220383, 220388, 220392, 190060, 220434, 220451,
220453, 220468, 220592, 221072, 221079, 221229, 221241, 221265, 221707, 221376,
221895,222079,222094,222291.
W poddanej kontroli próbie stwierdzono,
formularzu, zgodnym ze wzorem
W badanej próbie 33

wnosiło opłatę
zaległości

organ

składane były

wpłaty

doręczonego

właściwym

Rady Miejskiej w Lubsku.

opłatę

za gospodarowanie odpadami
17

zobowiązanych

opóźnieniem nieprzekraczającym

upomnienia, po których

na poczet kosztów

na

uchwałą

prawidłowej wysokości, zaś pozostałych

(kartoteka numer: 70042). Dokonywane
każdorazowo

uiszczało

po terminie, z czego 2 z
kierował

deklaracje

określonym

zobowiązanych

komunalnymi terminowo i w

że

zobowiązani

w pierwszej

regulowali

14 dni. Na

zaległe płatności

kolejności

zaliczane

były

upomnienia, zgodnie z art. 62 § la ustawy

Akta kontroli str....
zachodziła

Ordynacja podatkowa. W poddanej kontroli próbie nie
czynności

t/I. ...

potrzeba podejmowania

egzekucyjnych.
nastąpiła

W badanym okresie nie

zmiana wysokości stawki

opłaty

za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.
Dochody w rozdziale 90002 zrealizowane
%

założonego

planu), z czego

zostały

całość stanowiły wpływy

w
z

wysokości

opłat

4.285.751,53

zł

(98,20

za gospodarowanie odpadami

komunalnymi (§ 0490).

3.3.3. Dochody z majątku
Szczegółowy

zagadnień

opis

w zakresie dochodów z
protokołu

rozdziale IV Gospodarka mieniem, niniejszego

majątku

zawarty

został

w

kontroli.

3.3.4. Inne dochody
3.3.4.1.

Opłaty

za korzystanie z zezwoleń na
budżet

Uchwalony na 2021 r.
zezwoleń

wydawania

sprzedaż

na

zł,

się kwotą

co stanowi 100,03 % wielkości

Uchwałą

zakładał

467.000,00

założonej

zł

maksymalnej liczby

sprzedaży

zezwoleń

na

wysokości

sprzedaż

alkoholowych przeznaczonych do
60

zezwoleń

w miejscu

sprzedaży.

Uchwała

określa

tytułu

420.000,00

zł.

i został wykonany w wysokości

planem.
określenia

zasad

napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko,

spożycia

sprzedaż

na

z

i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia

ustaliła maksymalną liczbę

Rada Miejska w Lubsku

opłat

dochody z

nr LXIV/333/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie

usytuowania miejsc

liczbę

Gminy Lubsko

napojów alkoholowych

napojów alkoholowych w

Plan dochodów po zmianach wyrażał
467.141,71

sprzedaż

180

zezwoleń

poza miejscem

na

sprzedaży

sprzedaż

oraz

napojów

maksymalną

napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia

sprzedaży

napojów

ponadto zasady usytuowania punktów

alkoholowych na terenie gminy.
Uchwałą

nr XXVIII/222/21 z dnia 25 lutego 2021 r. Rada Miejska w Lubsku

zasady zwolnienia z
do

spożycia

sprzedaży

opłat

w miejscu

za zezwolenia na

sprzedaży

sprzedawane

stanu na ostatni

były

dzień

części

i podawanie napojów alkoholowych

przedsiębiorców prowadzących

za rok 2021

na terenie Gminy Lubsko i zwrotu

Według

sprzedaż

określiła

tej

punkty

opłaty.

2021 r. napoje alkoholowe w Gminie Lubsko

w 55 punktach, w tym w 45 punktach przeznaczonych do

~~

spożycia

poza

~

Akta kontroli str. ..
miejscem

sprzedaży

W badanym okresie

oraz w 10 punktach przeznaczonym do
ważnych było

zezwoleń uprawniających

144

alkoholowych, w tym 125 poza miejscem

sprzedaży

sprzedanego alkoholu na terenie Gminy Lubsko w 2021
Na przestrzeni 2021

Burmistrz Lubska

L

do

spożycia

poza miejscem

do

spożycia

w miejscu

przedsiębiorcom

sprzedaży

sprzedaży.

posiadającym

przedsiębiorcom,

których

do

L wyniosła

sprzedaży

zezwoleń

zł.

na

sprzedaż

związku

z

likwidacją

sprzedaż

napojów alkoholowych przeznaczonych
L

wydano 2 zezwolenia jednorazowe
wydawał

zezwolenia. Burmistrz Lubska nie

zezwoleń

polega na organizacji przyjęć.

były

wyprzedaż

wydawane zezwolenia na

posiadanych,

zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. W 2021 r. wygaszono 16
w

napojów

sprzedaży. Wartość

21.677.261 ,96

10 nowych

sprzedaży .

napojów alkoholowych przeznaczonych

Na przestrzeni 2021

działalność

W badanym okresie nie

i 1 na

w miejscu

i 19 w miejscu

wydawał

sprzedaż

napojów alkoholowych, w tym 9 na

spożycia

f. .r .....

zezwoleń

punktu sprzedaży.

Dochody w poddanej kontroli próbie

193.768,78

zł,

co stanowi 41,47 %

tytułu.

dochodów wykonanych z tego
Kontroli poddano 60

wyniosły

zezwoleń obowiązujących

w 2021

L,

a wydanych w latach

poprzednich o numerach: 1/11/A/4/2013, 1/12/B/4/2013, 1/13/C/5/2013 z dnia 27.09.2013 r.,
1/14/A/5/2013, I/15/B/5/2013, 1/16/C/5/2013
1/18/B/6/2013, 1/19/CI7/2013

z dnia 27.09.2013

z dnia 27.09.2013

r., I/17/A/6/2013,

r., 1/25/A/9/2013, 1/26/B/9/20 13 ,

I/27/C/9/2013 z dnia 30.09.2013 r., I/47/A/17/2015, I/48/B/17/2015, 1/49/C/16/2015 z dnia
30.10.2015 r., II/10/A/6/2015, II/12/C/4/2015

z dnia 13.11.2015 r., II//13/A/7/2015,

II/14/B/3/2015,IIIl5/C/5/2015 z dnia 27.11.2015 r., I/2/A/1/2016, 1/3/B/2/2016, 1/4/C/1/2016
z dnia 28.07.2016

L,

1/8/A/3/2016, 1/9/B/4/216, 1/1O/C/3/2016

I/25/A/l1/2016, I/26/B/9/2016, 1/27/C/9/2016

z dnia 6.09.2016

f.,

z dnia 27.09.2016 r., 1/22/A/10/2016,

1/23/B/8/2016, 1/24/C/8/2016 z dnia 26.09.2016 r., 1/4/A/2/2017, 1/5/B/2/2017, 1/6/C/2/2017
z dnia 20.09.2017 r., 1I1/A//l/2018, 112/B/lI2018, 1/3/C/lI2018
II/5/A/3/2018

z dnia 30.05.2018 r., 1/4/B/2/2018

z dnia 16.05.2018 r.,

z dnia 4.07.2018

L,

1/lIA/l/2019,

112/B/1/2019, 1/3/C/lI2019 z dnia 11.06.2019 r., 1/5/A/2/2019, 116/B/3/2019, 117/C/2/2019
z dnia 29.08.2019 r., IIl1A/1/2020, 112/B/1/2020, 113/C/1/2020

z dnia 21. 12.2020r.,

1/6/A/2/2015, I/8/C/3/2015 z dnia 9.07.2015 r., 119/A/3/2015, 1/10/B/4/2015, 1I1l1C/4/2015
z dnia 06.08.2015 r., 1114/A/5/2015, I/15/B/6/2015, 1/16/C/6/2015
1131/A/ll/2015, I32/B/12/2015, 1/33/C/ll12015
wydanych i

obowiązujących

w 2021

L

z dnia 30.09.2015

z dnia 30.09.2015 L; 100 %

o numerach: II/1/A/lI2021

L,

zezwoleń

z dnia 30.07.2021

L,

IIl/A/1/2021, I/2/B/I/2021, 1/3/C/1/2021 z dnia 27.07.2021 r., I/4/A/2/2021, 1/5/B/2/2021,

\~

Akta kontroli str. ..
I/6/C/2/2021

z dnia 27.09.2021

L,

o.? .....

117/A/3/2021, I/8/B/312021, I/9/C/3/2021

z dnia

31.12.2021 r. oraz 2 zezwolenia jednorazowe wydane w 2021 roku o numerach:
III/1/AIl/2021 z dnia 7.09.2021
z dnia 7.09.2021

L,

III/2/A/2/2021 z dnia 7.09.2021

L Decyzją

nr 1/2021

wygaszono zezwolenie nr II/1/AIl12021 z dnia 30.07.2021 r. z powodu

L

likwidacji punktu sprzedaży.
że

W poddanej kontroli próbie stwierdzono,
wniosków o wydanie

zezwoleń załączyli

wszyscy

przedsiębiorcy

złożonych

do

dokumenty, o których mowa wart. 18 ust. 6 ustawy

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst. jedno Dz. U. z 2021
Z

poz. 1119 z późno zm.).

L

ustaleń kontrolujących

iż

wynika,

organ

zezwalający

zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji ds.
zgodności

alkoholowych o

sprzedaży

lokalizacji punktu

każdym

w

rozwiązywania
uchwałą

z

w Lubsku, o czym stanowi art. 18 ust. 3a cyt. ustawy. Zezwolenia
oznaczony, nie krótszy
przeznaczonych do
z art. 18 ust. 9 cyt.

niż

spożycia

powyżej

poza miejscem

oświadczenia

sprzedaży

były

wydał

problemów

Rady Miejskiej

wydawane na czas

napojów alkoholowych

- nie krótszy

niż

2 lata, zgodnie

ustawy.

Przedsiębiorcy prowadzący

pisemne

sprzedaży

4 lata, a w przypadku

przypadku

o

sprzedaż

wartości

napojów alkoholowych w 2021

sprzedaży

poszczególnych

L

rodzajów

złożyli

napoJow

alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, w terminie określonym wart. 111
ust. 4 cyt. ustawy, co stwierdzono w oparciu o

próbę przedsiębiorców korzystających

z zezwoleń, o których mowa powyżej.
Na przestrzeni 2021 r. organ

zezwalający wydał

zezwolenia jednorazowe na

sprzedaż

przedsiębiorcy posiadającemu

zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na okres do 2 dni stosownie do art. 18 1 ust. 2 cyt. ustawy. Opłata za

napojów alkoholowych 1

jednorazowe zezwolenia wnoszona
w

wysokości odpowiadającej

była

na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia

1/l2 rocznej

opłaty

za poszczególne rodzaje

zezwoleń,

zgodnie

z art. 18 1 ust. 3 cyt. ustawy.
W zakresie naliczania i pobierania
napojów alkoholowych stwierdzono,
z

zezwoleń

na

sprzedaż

że

opłat

za korzystanie z

przedsiębiorcy

wnosili

napojów alkoholowych terminowo i w

zezwoleń
opłatę

na

sprzedaż

za korzystanie

prawidłowej wysokości,

stosownie do art. 111 ust. 2 cyt. ustawy.
Uchwałą
uchwaliła

nr XXV1l93/2020 z dnia 26 listopada 2020

Gminny Program Profilaktyki i

Rozwiązywania

L

Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2021 rok.

~~

Rada Miejska w Lubsku

1.-1.... ...

Akta kontroli str. . .
W kontrolowanym okresie dochody z
wyniosły

alkoholowych

alkoholizmowi",

467.141.71,00

wykonane

zostały

zł.

tytułu opłat

wysokości

w

zł.

zł,

442.831,64
zł.

zaś

trzeźwości

i

w

rozdziale

pozostała

Niewykorzystana

Zgodnie z art. 18 2 ustawy o wychowaniu w

napojów

"Przeciwdziałanie

Wydatki w rozdziale 85154 -

85153 - "Zwalczanie narkomanii" w kwocie 12.475,95
kwota 11.834,12

sprzedaż

za zezwolenia na

zatem

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 18 1 oraz
dochody z opłat określonych wart. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych
programów profilaktyki i

rozwiązywania

Programów, o których mowa wart.
przeciwdziałaniu

o

problemów alkoholowych oraz Gminnych

10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
zadań

narkomanii oraz

placówkę

realizowanych przez

dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
ramach gminnego programu profilaktyki i

rozwiązywania

wsparCIa

zastępczej,

w

problemów alkoholowych oraz

Gminnych Programów, o których mowa wart. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii - i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
Cel, na który przeznaczono
Skarbnik wyj aśniła,
niewykorzystane

iż

pozostałą kwotę

"niewykorzystane

środki pieniężne

środki

na rachunku

( ... )

budżetu

określonymi

przeznaczema zgodnego z

ustawą

w

zł,

wskazuje Skarbnik Gminy.

będą stanowiły nadwyżkę budżetu

bieżącym budżetu, wynikające

dochodów i wydatków nimi finansowanych
wykonywania

11.834,12

związanych

odrębnych

z rozliczenia

ze szczególnymi zasadami

ustawach do czasu

o wychowaniu w

jako

trzeźwości

oraz

określenia

ich

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz gminnymi programami".
[Dowód kontroli:

załącznik

nr 3 do protokołu kontroli: wyjaśnienia Skarbnika Gminy - akta

kontroli str. 156 - 159].
Wydatki

zostały

3.4. Wydatki

poniesione na realizację gminnego Programu.

budżetu

U chwalony na 2021 r.
86.586.573,00
1.649.390,00

zł

(w tym wydatki

w tym wydatki

9.464.835,61

Gminy Lubsko

bieżące

określał

84.937.183,00

zł

wydatki w

wysokości

i wydatki

majątkowe

zł).

Gmina Lubsko
zł,

budżet

zł.

wykonała

bieżące

w 2021 r. ostatecznie wydatki w

w kwocie 82.605.653,04

zł

wysokości

oraz wydatki

92.070.488,65

majątkowe

w kwocie

Akta kontroli str...

r.t .....

3.4.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane
3.4.1.1. Wynagrodzenia osobowe
Wielkość

wydatków wykonanych na wynagrodzenia osobowe pracowników

Miejskiego w Lubsku w 2021 r.

wyrażała się kwotą

2.757.256,16

zł.

Zrealizowane wydatki

na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych wyniosły 193.902,82 zł,
wynagrodzeń

499.798,01

zł

odprowadzone

składki

na ubezpieczenia

oraz Fundusz Pracy w wysokości 55.964,01
działając

Burmistrz Lubska,
samorządowych,
zarządzeniami

2021 r.

zostały

zarządzeniem

Urzędu

zaś

od wypłaconych

społeczne

w kwocie

zł.

na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach

nr 2/w/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., zmienionym

nr 41/w/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., nr 60/w/2021 z dnia 17 grudnia

wprowadził

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Kontroli poddano

prawidłowość

naliczania w 2021 r.

wynagrodzeń

12 pracowników

o numerach akt: 71,32,36, 18,89,74,31,78,79, 15, 1,8 w tym Burmistrza, Skarbnika
i Sekretarza.
Urzędzie

Pracownikom w badanej próbie, stosowane w
zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku za
ustalone

zostały

zgodnie z

rozporządzeniem

w sprawie wynagradzania pracowników
zm.) i

obowiązującym

2021 r. Listy

płac

i rachunkowym, a
wykazała, iż

wieloletnią pracę

stawki wynagrodzenia

oraz dodatku specjalnego,

Rady Ministrów z dnia 25

samorządowych

października

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 z

regulaminem wynagradzania. Kontroli poddano listy
sprawdzane

następnie

były

pod

zatwierdzane do

wynagrodzenia w badanej próbie

względem
wypłaty

były

2021 r.

płac

późno

z 1 półrocza

merytorycznym oraz formalnym

przez osoby

naliczane i

upoważnione.

wypłacane

w

Kontrola

prawidłowych

wysokościach.

Kontroli w badanej próbie poddano ponadto
osobowych i dokumentacji w sprawach
że

związanych

akta osobowe pracowników prowadzone

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

były

Społecznej

prawidłowość

prowadzenia akt

ze stosunkiem pracy. Kontrola wykazała,
zgodnie z § 4 ust. 1

Rozporządzenia

z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie

dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369).

3.4.1.2. Wydatki z

tytułu składek

na ubezpieczenia

społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne

i na Fundusz Pracy
Kontroli poddano prawidłowość i terminowość naliczania oraz odprowadzania składek
na ubezpieczenia

społeczne,

2021 r. Kontrola

wykazała, że

zdrowotne i Fundusz Pracy w
jednostka

Urzędzie

za wszystkie

comiesięcznie przekazywała

miesiące

do ZUS deklaracje

(.f.....

Akta kontroli str. .. .
rozliczeniowe wraz z imiennymi raportami poszczególnych pracowników o
składkach

i wypłaconych

określonym

świadczeniach

oraz odprowadziła

w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13

ubezpieczeń społecznych

składki

za te

października

miesiące,

należnych

w terminie

1998 r. o systemie

(tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późno zm.).

3.4.1.3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Kontrolą objęto dyspozycję

art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z

późno

zm.), w zakresie udzielenia Burmistrzowi

Lubska niewykorzystanego urlopu za rok poprzedni, tj. 2020 rok. Zgodnie ze wskazanym
przepisem, urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 Kodeksu
pracy

należy

pracownikowi

udzielić najpóźniej

do dnia 30

kalendarzowego. Termin ten jest dochowany, gdy pracownik
30

września

rozpoczął

urlop przed

roku

upływem

danego roku kalendarzowego.
wykorzystał

Burmistrz Miasta Lubsko
określonym

września następnego

zaległy

urlop za rok 2020 w terminie

wart. 168 ustawy Kodeks pracy, co stwierdzono na podstawie wniosków

urlopowych oraz list obecności.

3.4.2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zarządzeniem

Burmistrza Lubska m 12/w/2020 z dnia 6.03.2020 r. wprowadzono

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lubsku,
stanowiący załącznik
Podstawę

1994 r. o

do niniejszego zarządzenia.

naliczania odpisu, o którym mowa wart. 5 ust. l ustawy z dnia 4 marca
zakładowym

funduszu

świadczeń

socjalnych

stanowiła

planowana

wielkość

zatrudnienia na rok 2021 r.
Plan dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na 2021 r.

został sporządzony

i zatwierdzony w dniu 31.03.2021 r., w oparciu o wyliczenie

planowanego odpisu na ZFŚS.
Planowana wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 r. dla Urzędu Miejskiego w Lubsku
wyrażała się kwotą

130.996,83

W wyniku

zł.

sporządzonej

korekty, wprowadzono

zmIanę

wyliczenia planowanego

odpisu na ZFŚS na kwotę 130.346,05 zł.
Na podstawie wyciągów bankowych kontrolujący ustalili, że odpis na ZFŚS dokonany
został

w wysokości:

1\

82

J .....

Akta kontroli str. .. $'
- 99.906,00
- 31.090,83
o

zł

do dnia 31.05.2021

zł

zakładowym

L

do dnia 30.09.2021
funduszu

świadczeń

Przepis ten stanowi,

określonym

tj. w terminie

L,

socjalnych, oraz w

że równowartość

w art. 6 ust. 2 ustawy

pełnej wysokości.

dokonanych odpisów i

zwiększeń

naliczonych

zgodnie z art. 5, 13 i 14 cyt. ustawy na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje
września

na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30

kwotę stanowiącą

w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje
równowartości

tego roku, z tym

że

co najmniej 75%

odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1-3.

3.4.3. Wydatki na zadania określone wart. 30a ustawy Karta Nauczyciela
Uchwałą

nr XLIV/345/09 z dnia 30 grudnia 2019

L,

nr XLVII/364110

z dnia 3 marca 2010 r.,

nr XXVI/211120 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Lubsku
przyznawania i
w

szkołach

wysokości

niektórych

składników

1 stycznia 2022 r. w

powyższym

zakresie

obowiązuje uchwała

z dnia 25 listopada 2021

ustaliła

Regulamin

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem

XXXIX1291/21

uchwałami

Nr XXX/262/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r., zmienionej

L,

prowadzącym .

Od dnia

Rady Miejskiej w Lubsku nr

zmieniona

uchwałą

nr XLII/314/22

z dnia 27 stycznia 2022 L
Na terenie Gminy Lubsko na
oświatowych:

dzień

31.12.2021

L

funkcjonowało

Szkoła

Przedszkola nr 1, nr 2, nr 3 i nr 5 w Lubsku,

8 jednostek

Podstawowa nr 1, nr 2 i nr

3 w Lubsku, Szkoła Podstawowa w Górzynie oraz Żłobek nr 1 w Lubsku.
Analizą objęto średnioroczną strukturę

zasadniczego,

wysokość

zatrudnienia, osobiste stawki wynagrodzenia

poniesionych wydatków na wynagrodzenia w

składnikach

wykazanych w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
Sprawozdanie z

wysokości średnich wynagrodzeń

stopniach awansu zawodowego w placówkach
samorządu

terytorialnego za 2021

L

oświatowych

sporządzone zostało

ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982

L

nauczycieli na poszczególnych
prowadzonych przez

w terminie

określonym

jednostkę

wart. 30a

Karta Nauczyciela (tekst jedno Dz. U. z 2021 r.

poz. 1762 z późno zm.) i przekazane właściwym adresatom.
W sprawozdaniu
budżetową

przyjęte

zostały

właściwe

kwoty bazowe, zgodne z

na rok podlegający analizie.

Z przedstawionego sprawozdania i dokonanej analizy wynika,
me

ustawą

wystąpiła konieczność wypłaty

dodatków

uzupełniających

83

Gok/

że

w 2021 r.

nauczycielom. Na

każdym

8.:r. .....

Akta kontroli str... .

stopniu awansu zawodowego nauczycieli wydatki poniesione w 2021 r. na wynagrodzenia
w

składnikach

iloczynów

były wyższe niż

wskazanych w art. 3 O ust. 1 Karty Nauczyciela

średniorocznej

liczby etatów i

średnich wynagrodzeń,

o których mowa w art. 30

obowiązywania

ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów

suma

poszczególnych kwot

bazowych.

3.4.4. Wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
Na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków
jednostki
oraz

samorządu

szczegółowej

terytorialnego Rb-28S za okres od

ewidencji

księgowej kontrolujący

początku
że

ustalili,

roku do dnia 31.12.2021 r.

wydatki

związane

wyniosły

za

zł.

opłat

Dochody z

4.285.751,53

gospodarowanie

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.

zł. Mając powyższe

odpadami

na uwadze w 2021 r. dochody
były

komunalnymi

wyższe

od

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o
W zakresie egzekucji

opłat

kontroli próbie nie wniesiono

z kosztami

wyniosły ogółem

pokrycia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4.170.941,80

budżetowych

pochodzące

kosztów

kwotę

z

opłat

pokrycia
zł.

114.809,73

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poddanej
zastrzeżeń.

gospodarowanie odpadami komunalnymi

zaległości

Stan

wynosił

na

dzień

netto z

tytułu

opłat

31.12.2021 r. 219.255,48

zł,

za
co

stanowi 5,11 % dochodów z tego tytułu.
Kontroli poddano

zgodność

z

ewidencją księgową

sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków
rozdziale 90002 § 4300 w
wykazane w § 4300 Zakup
zagospodarowania

wysokości

danych wykazanych w rocznym

budżetowych

3.950.688,17

zł.

komunalnych,

są

zgodne z

za usługi odbioru, transportu,

prowadzenie

administracyjnej systemu gospodarki odpadami. Kontrola
w sprawozdaniu

Wydatki poniesione w 2021 r.

usług pozostałych dotyczyły zapłaty

odpadów

ewidencją księgową,

za rok 2021 w dziale 900,

PSZOK

wykazała, że

stosownie do § 9 ust. 2

Ministra Rozwoju i Finansów, co stwierdzono w oparciu o 100 %

próbę

oraz

obsługi

dane wykazane
rozporządzenia

wydatków w dziale

900, rozdziale 90002 § 4300.
Na podstawie ewidencji
90002

kontrolujący

wyłącznie

ustalili,

że

księgowej

na kontach analitycznych wydatków w rozdziale

wydatki w tej

podziałce

klasyfikacji

budżetowej związane były

z kosztami pokrycia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi.

84

~

Akta kontroli str.. f..~
Uchwałą
opłaty

ustalenia

nr XXI/170/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody

podwyższoną stawkę opłaty

od jednego

właściciel nieruchomości
wysokości

mieszkańca

z dniem 1

września

oraz

ustaliła stawkę

na terenie
nową,

2020 r.
wysokości

25

zł

opłaty podwyższonej, jeżeli

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w
od jednego

1 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
miesiąc.

ustaliła

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

zł miesięcznie

50

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek

Gminy Lubsko, Rada Miejska w Lubsku

miesięcznie

..... .

mieszkańca.

wynosiła

Zmiana stawek podyktowana

Dotychczasowa stawka, w okresie od

odpowiednio 17

zł

i 25

zł

na

była koniecznością prawidłowego

mieszkańca

co

funkcjonowania

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3.4.5. Stosowanie zamówień publicznych
że

Z rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wynika,
udzielono 15

zamówień

publicznych (8 robót budowlanych, 1

przekraczającej równowartość
września

zm.)

dostawę

i6

usług)

w 2021 r.
wartości

o

kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późno

zwaną

10937791,34

Wartość

dalej "ustawa pzp".
zł

łącznie

wynosiła

(pkt II i III rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach).

Kontrolujący

ustalili,

że

roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku

2021 nr 2021/SPRR 00003554/01,

zostało

przekazane Prezesowi

Publicznych w dniu 17 lutego 2022 r., zgodnie z terminem
z dnia 11

postępowań

wskazanych

września

2019 r. Prawo

zamówień

określonym

Urzędu

Zamówień

wart. 82 ust. 2 ustawy

publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz.

1129 z późno zm.).
[Dowód: wydruk rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach nr 2021/SPRR
00003554/01 z dnia 17 lutego 2022 r.- akta kontroli str. 164 - 175].
W

Urzędzie obowiązywały

procedury

wewnętrzne określające

sposób

postępowania

w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych:
- Regulamin

postępowania

w sprawie udzielania

Lubsko od kwoty 130 000

złotych,

zamówień

wprowadzony

publicznych przez

Zarządzeniem

Gminę

Nr 59/w/2020

Burmistrza Lubska z dnia 31 grudnia 2020 r.,
- Regulamin udzielania
nie przekracza
Zarządzeniem

zamówień

wyrażonej

w

przez

Urząd

Miejski w Lubsku, których

złotych równowartości

kwoty 130 000

zł,

wprowadzony

Nr 60/w/2020 Burmistrza Lubska z dnia 31 grudnia 2020 r.

85

~

wartość

Akta kontroli str. .
W dniu 18 stycznia 2021 r.
zamówień

zamawiający zamieścił

plan

postępowań

.r! ......

o udzielenie

na rok 2021 nr 202I/BZP 00001332/0I/P (wersja nr 1) w Biuletynie

Zamówień

Publicznych oraz na stronie internetowej Biuletynu Infonnacji Publicznej Gminy Lubsko,
zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
zostały

zamieszczone w
Na

podstawie

postępowania,

które

myśl

Zamawiający dokonał

art. 23 ust. 4 ustawy Pzp.

przekazanego

zostały

6 aktualizacji ww. planu, które

kwestionariusza
są

skontrolowane lub

[Dowód: kwestionariusz kontroli

(postępowań

kontroli,

kontrolujący

ustalili

kontrolowane przez inne organy kontroli.
zamówień

o udzielenie

publicznych) - akta

kontroli str. 176 - 181].
Próbą objęto

3 z 15

postepowań

wykazanych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych

zamówieniach w 2021 r., na łączną kwotę 2 251 897,56
równowartość
zamówień

3

zł

netto, których wartość

kwoty, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11

września

przekraczała

2019 r. Prawo

publicznych. Wyboru próby dokonano na podstawie losowo wybranych

postępowań, stanowiących

20,59%

łącznej wartości

zawartych umów wskazanych w pkt II

i III rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach (tj. 10 937 791,34

zł

bez podatku

od towarów i usług).
Postępowanie objęte kontrolą:

"Konserwacja
w 2022 r., na

oświetlenia

dróg i mleJSC publicznych na terenie Gminy Lubsko

urządzeniach pozostających

we

władaniu

ENEA

Oświetlenie

o wartości: 360457,56 netto - zastosowano tryb zamówienia z wolnej

Sp. z

0.0."

ręki,

"Utworzenie Centrum Infonnacji Turystycznej w Lubsku - budowa budynków" (nr
referencyjny zamawiającego: OR.271 0.14.2021), przeprowadzone w trybie podstawowym
o wartości: 268 000,00

zł

netto.

"Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
i odpadów selektywnie zbieranych od właścicieli
Gminy

Lubsko

zamawiającego:

oraz

w 2022 r., na

zagospodarowanie

oświetlenia

zł

związku

(nr

referencyjny

netto.

dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lubsko

urządzeniach pozostających

we władaniu ENEA

Zamawiający prawidłowo zastosował

w

odpadów

na terenie

OR.2710.16.2021) przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości: 1 623 640,00

"Konserwacja

częściowe

nieruchomości zamieszkałych

tryb z wolnej

z art. 214 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo

ręki

zamówień

Oświetlenie

na podstawie art. 305 pkt.1
publicznych,

podmiot jako jedyny jest uprawnlOny do korzystania z infrastruktury
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ponieważ

ww.

oświetleniowej

na

Akta kontroli str..
własności .

podstawie praw
Oświetlenie

Sp. z

Wartość
zł

wykluczyła możliwość

usługi

konserwacji

równowartość

została

w dniu 10 grudnia 2021 r. na

kwotę

363 000,00

85 025,65 euro, na podstawie planowanych kosztów.

publicznych.

Ogłoszenie

w Biuletynie
postępowania

o zamiarze zawarCIa umowy nr 2021IBZP0031 0671/01 zamIeszczono

Zamówień

przetargową

Publicznych w dniu 10 grudnia 2021 r., przed

Nr 61/w/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Burmistrz

do przeprowadzania ww.

Komisję przetargową powołano

postępowania

w 3 osobowym

siedzibą

Słońcu

niezbędnymi

do przeprowadzenia
Oświetlenia

34, 71-080 Szczecin. Zaproszenie do negocjacji

informacje, wskazane wart. 217 ust.l w

związku

Sp. z

0.0.

zawierało

z art. 304 powyższej ustawy.

W dniu 21 grudnia 2021 r. przeprowadzono negocjacje, z których
protokół.

ręki.

składzie.

przekazano w dniu 17 grudnia 2021 r. podmiotowi: Enea

przy ul. Ku

powołał komisję

w trybie zamówienia z wolnej

Zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami
postępowania

wszczęciem

zgodnie z art. 306 ust. 1 ww. ustawy.

Zarządzeniem

sporządzono

Podczas negocjacji ustalono warunki umowy.

Osoby
złożyły

Enea

zamówienia ustalono w terminie wskazanym w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień

z

wykonania

spółka:

przez inne podmioty.

zamówienia ustalona

netto, co stanowi

Wartość

ze Szczecina,

0.0.

oświetlenia

i eksploatacji

Ponadto pIsmem z dnia 2 grudnia 2021 r.

! 9......

upoważnione

do reprezentowania wykonawcy

w dniu 21 grudnia 2021 r.,

oświadczenie dotyczące spełnienia
dotyczące przesłanek

opatrzonego

treścią

oświadczenie,

w

postępowaniu

udziału

w

oraz

oświadczenie

w formie wydrukowanego dokumentu,

upoważnionych.

art. 63 ust. 2 ustawy Pzp: "W

zamówienia lub konkursie o
o dopuszczenie do

postępowania,

podpisem osób

i prokurent),

w zakresie art. 125 ust. 1 ww. ustawy tj:

udziału

warunków

wykluczenia z

odręcznym

Zgodnie z

oświadczenia

(członek zarządu

wartości

mniejszej

postępowaniu

niż

postępowaniu

progi unijne

o udzielenie

ofertę,

wniosek

o udzielenie zamówienia lub w konkursie,

o którym mowa wart. 125 ust. 1,

składa się,

pod rygorem

nieważności,

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym".
Złożenie oświadczeń

dokumentu opatrzonego

w zakresie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie wydrukowanego

odręcznym

podpisem, nie

wypełnia

rygoru

złożenia oświadczenia

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym i stanowi naruszenie art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
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Brak formy elektronicznej

oświadczenia,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
Osobą

za

powyższą

Burmistrza, która zgodnie z pkt 22 i 24 zakresu

czynności,

stanowi naruszenie art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
nieprawidłowość
uprawnień

i

Zastępczyni

jest

odpowiedzialności

za wykonywanie

czynności związanych
zamówień

w sprawie udzielenia

postępowania.

przeprowadzanego

wyjaśnień

przyjętym

z przygotowaniem i przeprowadzeniem

oraz

brała udział

Zastępcy

Od

że

wynika,

odpowiadała

w dniu 16 lipca 2019 r.,

publicznych, przy zachowaniu

wewnętrznych

wytycznych i procedur

Z udzielonych

pracownika

odpowiedzialną

obowiązujących

przepisów,

w pracach komisji przetargowych
zażądano

Burmistrza

" Wykonawca nie

postępowań

złożył oświadczeń,

wyjaśnień.

o których mowa

wart. 125 ust 1 ustawy Pzp w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej,
Zamawiąjący

tj. Gmina Lubsko, nie

W związku z tym, Wykonawca

złożył

Zamawiający

podpisaniem umowy.

zapisała

tego wymogu w zaproszeniu do negocjacji.

oświadczenia

te

ponieważ

w formie pisemnej (papierowej) przed

przez niedopatrzenie nie

zastosował się

do wymogu art.

63 ust 2 ustawy Pzp ".
[Dowód:

załącznik

nr 2 do

protokołu

wyjaśnienia Zastępcy

kontroli:

Burmistrza - akta

kontroli str. 154 - 155].
członkowie

Burmistrz,
w

postępowaniu

ustawy z dnia 11

o braku lub istnieniu

zostały

ustawy,

oraz

o udzielenie zamówienia

art. 56 ust. 2 i 3
Oświadczenie

komisji

złożone

inne

złożyły

odpowiednie

września

okoliczności,

czynności

oświadczenia

na podstawie

zamówień

publicznych.

2019 r. Prawo

o których mowa wart. 56 ust. 3 wskazanej

rozpoczęciem

przed

wykonujące

osoby

czynności

związanych

zamówienia

publicznego

wykonywania

z przeprowadzeniem negocjacji tj. 10 grudnia 2021 r.
Burmistrz

jako

wykonawcy: ENEA

Oświetlenie

OR.2710.18.2021/ENEA
Urnowa

obowiązywała

kontrasygnatę
zostało

zamawiającego

kierownik
sp. z

0.0.

z

siedzibą

Oświetlenie/OS/R7/2021

zawartej w dniu 28 grudnia 2021 r.
zawierała

Skarbnika. Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. urnowy, wynagrodzenie dla wykonawcy

określone

miesięcznego

w Szczecinie na podstawie urnowy nr

od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Podpisana urnowa

ustalone na podstawie wynagrodzenia

zlecone,

udzielił

w

ustalona

załączniku

została

wynagrodzenia urnowy

na

wynosiła

ryczałtowego

nr 4 do urnowy.

kwotę

30038,13

443 362,73

zł.

zł

i wynagrodzenia za prace

Część ryczałtowa

netto, natomiast

Zawarta urnowa

była

wynagrodzenia

całkowita wartość

zgodna z

treścią

wynegocjowanych warunków.
Ogłoszenie

w Biuletynie

o wyniku

Zamówień

postępowania

nr 2022/BZP 00017819/01

zostało

opublikowane

Publicznych w dniu 13 stycznia 2022 r., w terminie 30 dni od dnia

!\cJv
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zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, wskazanym w art. 309 ust. 1 ww.

ustawy.
Burmistrz zgodnie z § 4 pkt 2

Uchwały

nr XLI/303/21 Rady Miejskiej w Lubsku

z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubsko na lata 2022 - 2036,
tytułu

z

posiadał

stosowne

umów, których realizacja w roku

dla zapewnienia

ciągłości

działania

upoważnienia

budżetowym

do

i w latach

gminy i których

zaciągnięcia zobowiązań

następnych

płatności

niezbędna

jest

wykraczają

poza rok

budżetowy.

Na

dzień

podpisania umowy w planie wydatków na 2022 rok

(Uchwała

nr

XLI/302/21 r. Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 grudnia 2021 r.) w dziale 900, rozdziale
90015, paragrafie 427, zaplanowano

kwotę:

500000,00 zł.

"Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku - budowa budynków"
Zamawiający wszczął postępowanie

2 ustawy Prawo

zamówień

publicznych,

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt

zamieszczając

o nr 2021IBZP 00189152/01 w Biuletynie
zamawiający zamieścił ogłoszenie

w dniu 22

Zamówień

wrzesień

ogłoszenie

2021 r.

Publicznych. Tego samego dnia

o przetargu na stronie internetowej

Urzędu

(Biuletyn

Informacji Publicznej - platforma zakupowa Urzędu Miejskiego w Lubsku), stosownie do art.
270 ust. 1 Prawa

zamówień

publicznych.

rozporządzenia

informacje, wymagane w § 2 pkt 1
w sprawie

ogłoszeń

Ogłoszenie

zamieszczanych w Biuletynie

2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2439) w
publicznych. W trakcie trwania

związku

postępowania

o zamówieniu

zawierało niezbędne

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Zamówień

Publicznych z dn. 23 grudnia

z art. 272 ust. 2 ustawy Prawo

zamówień

nie dokonano zmian ww.

ogłoszenia

o zamówieniu.
Wartość

zamówienia ustalona

została

w dniu 20

września

2020 r. na kwotę 633620,38

zł,

w tym zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ww. ustawy na kwotę 371 924,72

zł

netto, co stanowi

równowartość

148 413,17 euro zamówienia podstawowego i 87 116,10

euro zamówienia w trybie z wolnej

ręki. Wartość

zamówienia ustalono na podstawie
zamówień

kosztorysu inwestorskiego zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
publicznych.
Zamówienie me
zamówienia na

części

zostało

podzielone na

części,

powody niedokonania

wskazano w specyfikacji warunków zamówienia

zatwierdzonej w dniu 20

września

(zwaną

podziału

dalej swz) ,

2021 r. przez Burmistrza (art. 91 ust. 2 ustawy pzp).
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Zarządzeniem
przetargową

2021 r. Burmistrz

powołał komisję

do przeprowadzania postępowania w trybie podstawowym na roboty budowlane

w 4 osobowym
Burmistrz

września

Nr 44/w/2021 z dnia 20

!-.?.......

składzie,

dokonał

zgodnie z art. 53 ust.2 ww. ustawy. W trakcie trwania procedury,

zmian

wykonujące czynności

członków

związane

złożyły oświadczenia określone

W dniu 22

września

komisji przetargowej nie w ww.

postępowaniu.

z przygotowaniem i przeprowadzeniem

Osoby

postępowania

w art. 56 ust. 4 ww. ustawy.

2021 r. specyfikacja warunków zamówienia,

została udostępniona

na stronie internetowej prowadzonego postępowania https:/Jplatformazakupowa.pVpn/lubsko,
zawierała

elementy

wyszczególnione w art. 281 ust. 1 i ust. 2 pkt ww. ustawy. Projekt umowy nie

zawierał

został

ustalony

stosownie do art. 280 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień

publicznych. Swz

klauzul wskazanych wart. 433 ustawy Pzp. Termin wykonania zamówienia

do dnia 30 listopada 2021 r., stosownie do art. 436 pkt 1 ustawy Pzp. Wskazanie daty
wykonania umowy

było

uzasadnione,

ponieważ

w § 5 umowy nr DS.II.521.16.2021 z dn. 28

maja 2021 r. zawartej z Województwem Lubuskim wraz ze zmianami, wskazano

datę

wykonania zadania tj. 31 grudnia 2021 r.
Zamawiający przewidział

fakultatywne

przesłanki

wykluczenia w

ogłoszeniu

i swz

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Kryteria oceny ofert zostały ustalone zgodnie z art. 246 ust. 1 ustawy Pzp. Przy
wyborze oferty zamawiający

zamierzał kierować się poniższymi

kryteriami:

- ceny o wadze 60 %;
- okresu gwarancji o wadze 40 %;
W

postępowaniu

należytego

nie

było

wymagane wadium.

wykonania umowy w

wysokości

Zamawiający żądał

5% ceny

całkowitej

wniesienia zabezpieczenia

podanej w ofercie, zgodnie

z art. 452 ust. 2 ww. ustawy.
Termin

składania

ofert wyznaczono na

ustawy Pzp. Wykonawcy nie zwrócili

się

do

dzień

7 października 2021 r. zgodnie z art. 283

zamawiającego

o

wyjaśnienie treści

specyfikacji

warunków zamówienia.
Bezpośrednio

przed otwarciem ofert

jaką zamierzał przeznaczyć

zamawiający podał kwotę

332000,00

zł

brutto,

na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy

Pzp.
W wyznaczonym terminie

wpłynęła

1 oferta,

złożona

przez:

Zakład

Budowlany

Wacław Bryczkowski w Żarach, z ceną brutto: 329640,00 zł, okresem gwarancji 60
m1es1ęcy.
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Zamawiający

w dniu 8

października

2021 r.

zamieścił

fy ......

informacje z otwarcia ofert

zgodnie z art. 222 ust 5 ww. ustawy.
października

W dniu 31

Publicznych informację o
Prawo

zamówień

Urzędu

2021 r. przekazano do Prezesa

złożonych

Zamówień

ofertach w postępowaniu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy

publicznych.
Urzędu

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajqcy przekazuje Prezesowi
Zamówień

Publicznych

informację

o

złożonych

ofertach, nie później

niż w

terminie 7 dni od

dnia otwarcia ofert.
Kontrola ustaliła,

że

otwarcie ofert dokonano w dniu 7 października 2021 r., natomiast
Urzędu Zamówień

informacje z otwarcia ofert przekazano do
października
Zamówień

2021 r.

Końcowym

Publicznych jest

ofert do Prezesa Urzędu

dzień

Publicznych w dniu 31
Urzędu

terminem przekazania informacji do Prezesa
14

Zamówień

października

2021 r. Przekazanie informacji z otwarcia

Publicznych po terminie 14 października 2021 r., stanowi

naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.
W

związku

Zastępczyni

i

kontrolujący

z nieterminowym przekazaniem informacji,

Burmistrza, która zgodnie z pkt 22 i 24 zakresu

odpowiedzialności

wykonywanie

pracownika

przyjętym

czynności związanych

w sprawie udzielenia

zamówień

wytycznych i procedur

nieprawidłowości.

brała udział

oraz

(sekretarz
wyjaśnień

do

uprawnień

za

postępowań

obowiązujących

przepisów,

w pracach komisji przetargowej

komisji),

wynika,

się

odpowiadała

z przygotowaniem i przeprowadzeniem

wewnętrznych

Z udzielonych

czynności,

w dniu 16 lipca 2019 r.,

publicznych, przy zachowaniu

postępowania

przeprowadzanego

zwrócili

o

wyjaśnienie

że "zamawiający

w

powyższej

postępowaniu

"Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku - budowa budynków" przez
niedopatrzenie nie
Prezesa
[Dowód:

dochował

Urzędu Zamówień

załącznik

terminu 7 dni w przekazaniu informacji z otwarcia ofert do

Publicznych, zgodnie z art. 81 ust 1 ustawy Pzp ".

nr 2 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia Zastępcy

Burmistrza - akta

kontroli str. 154 - 155].
Przesłana

oferta wraz z oświadczeniami o którym mowa wart. 125 ust. 1 ww. ustawy,

została złożona

w formie elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym zgodnie art. 63 ust. 2

ustawy Pzp.

Powyższe

dokumenty

zostały

zweryfikowane na stronie internetowej:

www.weryfikacjapodpisu.pl
Działając

aktualnych

na podstawie art. 274 ust.l ustawy Pzp,

podmiotowych

zamaWIaJącego,

wykonawca

środków
przesłał

dowodowych.
dokumenty
91

~

zamawiający wezwał

W

terminie

dotyczące

do

złożenia,

ustalonym

wymaganych

przez

środków

Akta kontroli str. .
dowodowych, które

spełniały

zamawiającego.

warunki

Wykonawca nie

polegał

fr.. ... .

na zasobach

podmiotów trzecich.
Oferta wykonawcy

spełniała

z przedmiotem zamówienia oraz nie
W dniu 14

października

udziału

warunki

zawierała rażąco

w

postępowaniu,

umieścił

o wyborze naj korzystniej szej oferty oraz

zgodna

niskiej ceny.

zamawiający poinformował

2021 r.

była

uczestnika

stosowną

postępowania

informację

na stronie

prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ww. ustawy.
Wykonawca w dniu

25

października

2021 r.

wniósł

prawidłowej wysokości

w

zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 449 ust 3 ustawy Pzp.
Burmistrz jako

zamawiającego

kierownik

udzielił

zamówienia

publicznego

wykonawcy: Zakładowi Budowlanemu Wacław Bryczkowski w Żarach na podstawie umowy
nr OR.2710.14.2021 zawartej w dniu 25

ustawy Pzp. Umowa

października

zawierała kontrasygnatę

2021 r., zgodnie z art. 308 ust. 2

Skarbnika oraz obligatoryjne postanowienia

o którym mowa w art. 436 i 437 ustawy Pzp. W umowie zawarto
dotyczące

weryfikacji

obowiązku

Wynagrodzenie dla wykonawcy

także,

postanowienia

zatrudnienia pracowników zgodnie z art. 438 ustawy Pzp.

zostało

ustalone na podstawie wynagrodzenia

ryczałtowego.

Zawarta umowa była zgodna z treścią złożonej oferty.
Zgodnie z art. 451 ust. 1 i 3 dokonano zmiany formy zabezpieczenia umowy na
gwarancję ubezpieczeniową. Powyższa

2021 r.

Kontrolującym
Ogłoszenie

zmiana

został ujęta

w aneksie nr 1 z dnia 18 listopada

nie przedstawiono innych zmian do ww. umowy.

o wyniku

postępowania

nr 2021/BZP 00250295/01

zostało

opublikowane

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 października 2021 r., zgodnie z art. 309 ust. 1
ustawy Pzp.
Z

postępowania został sporządzony protokół postępowania,

wskazane wart. 72 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający zamieścił

Protokół został

w Biuletynie

który

zawierał

informacje

zatwierdzony przez Burmistrza.

Zamówień

Publicznych,

ogłoszenie

o wykonaniu

umowy nr 2021/BZP 003330114/01 w dniu 23.12.2021 r., zgodnie z art. 448 ustawy Pzp.
Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 ww. umowy ustalono,
należności

w

częściach

że

dopuszcza

na podstawie prawidłowo wystawionych faktur

się formę

rozliczenia

częściowych

i faktury

końcowej.

Na podstawie

protokołu

końcowego

odbioru

w dniu 9 grudnia 2021 r. dokonano odbioru
w dniu 10 grudnia 2021 r.,

wystawił fakturę

zamówienia w kwocie 329 640,00

zł

robót budowlanych,

końcowego

przedmiotu umowy. Wykonawca

nr 76/2021 za wykonanie

brutto.
92
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sporządzonym

całości

przedmiotu

J;( .....

Akta kontroli str. ..
posiadał

Burmistrz jako organ wykonawczy
powyższego zobowiązania

na rok

budżetowy

stosowne

upoważnienia

2021 na podstawie

Uchwały

Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany

do

zaciągnięcia

nr XXXII/256/21

Uchwały budżetowej

Gminy Lubsko na rok 2021.
dzień

Na

podpisania umowy w planie wydatków w dziale 630, rozdziale 63095,

paragrafie 6050, zaplanowano
przekraczały

kwotę:

354 800,00

robotę budowlaną

zrealizowano na kwotę 329640,00

faktury nr 76/2021 z dn. 10 grudnia 2021

umowy

natomiast poniesione wydatki nie

kwoty ujętej w planie.

W 2021 r. ww.

329 640,00

zł,

zł,

ciągu

dokonano w

(wyciąg

Kontrola

f.

30 dni od daty

zł,

wykazała, że płatność

wpływu

faktury, stosownie do

na podstawie
wysokości

w

postanowień

bankowy nr: 248/2021 z dn. 29 grudnia 2021 r.).

W dniu 27
"Zaangażowanie

października

2021 r. w ewidencji

wydatków budżetowych roku bieżącego"

W ramach budowy

zostały

księgowej

strony Ma konta 998

ujęto kwotę

329 640,00

zł.
związane

wykonane prace tylko ogólnobudowlane i

instalacją sanitarną. Środek trwały w budowie został zaewidencjonowany na koncie 080 wraz

z kosztami dokumentacji projektowej budowy i zagospodarowania terenu budowy.

"Odbiór itrallsport IliesegregowQllvch (zmieszanyclt) odpadów komllllablvch i odpadów
selektywnie zbieranych od

na terenie Gminy

właścicieli "ieruchomości zamieszkałych

Lubsko oraz cześciowe zagospodarowanie odpadów".
Wartość

1 781 791,28
określona

zł,

zamówienia ustalona
co stanowi

została

równowartość

w dniu 22

października

417349,75 euro.

Wartość

2021 r. na

zamówienia

w terminie, o którym mowa wart. 36 ust. 1 ustawy Pzp. Szacowanie

zamówienia

nastąpiło

na podstawie planowanych kosztów. Kwota

przeliczona na podstawie
w Obwieszczeniu Prezesa

średniego

złotego

kursu

Urzędu Zamówień

wyrażona

kwotę
została

wartości

w euro,

została

w stosunku do euro, wskazanego

Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. (Dz. U.

z 2021 r. poz. 11).
Przed

wszczęciem postępowania

analizy potrzeb i wymagań,

o udzielenie zamówienia,

uwzględniając

zamawiający dokonał

rodzaj i wartość zamówienia stosownie do art. 83

ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający

wszczął

postępowanie

podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w
W dniu 22

października

2021 r.,

związku

w trybie przetargu nieograniczonego na

z art. 3 ustawy Prawo

zamawiający przekazał ogłoszenie

Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

1\
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zamówień

publicznych.

o zamówieniu

Urzędowi

f-t. ...
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Ogłoszenie

o zamówieniu nr 20211S 209-547884

Urzędowym

Unii Europejskiej w dniu 27

udostępnione

na stronie internetowej prowadzonego

zostało

października

opublikowane w Dzienniku
Ogłoszenie

2021 r.

postępowania,

zostało

od dnia jego publikacji

ww. dzienniku, stosownie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp.
postępowania, zamawiający dokonał

W trakcie trwania

ogłoszenia

zmIany ww.

o zamówieniu, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
Zarządzeniem

nr 49/w/2021 z dnia 22

podstawie art. 53 ust. 1 ustawy Pzp,

października

2021 r. Bunnistrz Lubska na

powołał komisję przetargową

w 3 osobowym

składzie

do

przeprowadzenia postępowania.
zamawiającego,

Kierownik
czynności

w

56 ust. 4 w
przed

postępowaniu
związku

rozpoczęciem

komisja przetargowa oraz inna osoba

o udzielenie zamówienia,

na podstawie art.

Powyższe oświadczenia zostały złożone

z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

wykonywania

złożyły oświadczenia

wykonująca

czynności związanych

z przeprowadzeniem postępowania

o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 56 ust. 6 ustawy Pzp.
Specyfikacja warunków zamówienia,

została udostępniona

na stronie internetowej

prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko w dniu 27

października

2021 r., stosownie do art. 133 ust. 1 ustawy Pzp. Specyfikacja warunków zamówienia
zawierała

elementy wyszczególnione w art. 134 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidywał

zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa

w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
Projekt umowy nie
Kontrolujący

zawierał

ustalili,

że

klauzul wskazanych w art. 433 ustawa Pzp.

w rozdziale 8 - Tennin wykonania zamówienia specyfikacji

warunków zamówienia, zatwierdzonej w dniu 22
w 11.2.7) - Okres
547884

obowiązywania

zamówienia

zamieszczonego w dniu 27
został

Europejskiej,

października
ogłoszenia

października

2021 r. przez Bunnistrza oraz

o zamówieniu nr 2021/S 209-

2021 r. w Dzienniku

Urzędowym

Unii

wskazany tennin wykonania zamówienia na okres od 01.01.2022 do

31.12.2022 r.,
Z
w

treści

art. 436 pkt 1 ustawy Pzp. wynika,

szczególności:

planowany tennin

że:

zakończenia usługi,

"Umowa zawiera postanowienia
dostawy lub robót budowlanych,

oraz, w razie potrzeby, planowane tenniny wykonania poszczególnych części
lub roboty budowlanej,

określone

w dniach, tygodniach,

wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione
W

związku

miesiącach

usługi,

dostawy

lub latach, chyba

że

obiektywną przyczyną".

z brakiem infonnacji w dokumentacji zamówienia w zakresie obiektywnej

przyczyny wskazania daty wykonania umowy,

kontrolujący

zwrócili

się

do

Zastępczyni

Akta kontroli str..
Burmistrza, która zgodnie z pkt 22 i 24 zakresu
pracownika

przyjętym

związanych

zamówień

odpowiadała

z przygotowaniem i przeprowadzeniem

postępowania

oraz

brała

udział

że ,,zamawiający zastosował

odbioru odpadów z

nieruchomości zamieszkałych

budżetu

usługą ciągłą, płaconą

z

dołu

traktując

na 2022r.

przepisów, wytycznych i procedur

tojako rok budżetowy 2022 r., na który
określone środki. Usługa

zgodnie z

usługę

jest odbiór odpadów od naszych

nieruchomości zamieszkałych,

wykonywana w sposób

ciągły.

22.10.2021 r. z terminem otwarcia
rozstrzygnięcia
Jednocześnie

do

końca

załączonym

tak

mieszkańców

ogłosić

też Zamawiający wszczął

tego rodzaju

Zamawiającego

Wykonawcy ryzyka kontraktowego,

odpadów. Odbiór odpadów jest

też

świadomością

jego

ponieważ

usługę,

mają

świadomość

usługą ciągłą

terminu

zapisu w konkretnej dacie, nie stwarza dla

Wykonawca rozpoczyna w tym przypadku
ilość

wywiezionych

i płaconą po jej wykonaniu, z

miesięcznym

wywiezionych ton odpadów (zgodnie z zapisami w projekcie umowy).

cel ustawodawcy,

interesu przedsiębiorców,
Zamawiający,

usługa była

postepowania w dniu

realizacje umowy od okresu tam wskazanego, za konkretny okres i za

Dlatego

z Gminy Lubsko

przetarg, aby ta

ofert na 29.11.2021 r., ze

świadczący

wykonania, a zastosowanie przez

ilość

kończył się

2021 r. Termin wykonania też nie stanowi kryterium oceny ofert.

Wykonawcy

rozliczeniem i za

projektem umowy

w 2021 r. kolejne postepowanie przetargowe na

zaplanował

Dlatego

mieliśmy

odbioru odpadów jest

umowy na odbiór odpadów w 2021 r.,

Zamawiający planując

z

dotyczący

z terenu Gminy Lubsko, w konkretnej dacie

z dniem 31.12.2021 r.
ciągłą, jaką

Z udzielonych

termin wykonania zamówienia,

miesiąc,

za dany

obowiązywania trwającej

w SWZ Termin

czynności

w sprawie udzielenia

wyjaśnienie powyższej nieprawidłowości .

wynika,

zaplanowane w planie

odpowiedzialności

w pracach komisji przetargowej przeprowadzanego

(sekretarz komisji), o

tj. od. 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

i

za wykonywanie

postępowań

obowiązujących

publicznych, przy zachowaniu

wewnętrznych

wyjaśnień

w dniu 16 lipca 2019 r.,

czynności, uprawnień

Jf.. ....

wynikający

został

z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, jakim jest ochrona

tu jak najbardziej zabezpieczony. Jedyne ryzyko ponosi tu

gdyby od l stycznia 2022 r. nie

miał

podpisanej umowy z

żadnym Wykonawcą

na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko.
W związku z powyższym zastosowany termin realizacji zamówienia w konkretnych datach przedziale czasowym tj.
usługi ciągłej

w roku

cały

2022 r.

budżetowym

był

usługi

obiektywną

2022, z podkreśleniem,

wygasa z dniem 31.12.2021 r., dlatego
zamówienia na świadczenia

uzasadniony

że

umowa na 2021 r. na

też Zamawiający wskazał

odbioru odpadów. "

przyczynq tj. realizacja
tą usługę,

konkretne daty dla tego

Akta kontroli str...
załącznik

[Dowód:

protokołu

nr 2 do

kontroli:

wyjaśnienia Zastępcy

.f/.....

Burmistrza - akta

kontroli str. 154 - 155].
zamawiający zastrzegł

W specyfikacji warunków zamówienia

wymóg zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 95 ust. l i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający

ust. l ustawy Pzp,

oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia o których mowa w art. l 08
wskazał

przesłanki

fakultatywne

wykluczenia w

ogłoszeniu

przesłanek

w zakresie art. 109 ust. l pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku
wykluczenia,

zamawiający żądał

oświadczenia

w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia o którym mowa

w art. 125 ust. 2 ustawy Pzp,

środków

i swz

przedstawienia podmiotowych

oświadczenia

dowodowych:

wykonawcy w zakresie art. 108 ust. l pkt 5
dotyczącym

ustawy Pzp, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

podstaw

wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp,
urzędu

i

skarbowego

opłat,

potwierdzającego, że

zaświadczenia właściwego

naczelnika

opłacaniem

podatków

wykonawca nie zalega z

zaświadczenia

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,

właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej

właściwego oddziału

Ubezpieczenia
składek

regionalnego lub

Zakładu

właściwej

Społecznego potwierdzającego, że

na ubezpieczenia

społeczne

albo inny dokument

Ubezpieczeń

Społecznych

lub

placówki terenowej Kasy Rolniczego
opłacaniem

wykonawca nie zalega z

i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
Sądowego

odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru

lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. l pkt 4 ustawy Pzp.
Zamawiający wyznaczył szczegółowe

zdolności

technicznej i zawodowej w

potwierdzenia

spełniania

następujących środków

przez

myśl

późno

środków

kasy

wykonawcę

warunków

czystości

i

września
porządku

oszczędnościowo-kredytowej,

finansowych lub

inne dokumenty

postępowaniu

udziału

zdolność kredytową,

określające

w zakresie

postępowaniu, zażądano

w

dowodowych: aktualny wpis do rejestru

zm.) o utrzymaniu

spółdzielczej

w

art. 112 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy Pzp. W celu

o którym mowa wart. 9b ustawy z dnia 13
z

udziału

warunki

działalności

regulowanej,

1996 r.(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888
w gminach,

potwierdzające

informację
wysokość

banku lub
posiadanych

sprawozdanie finansowe albo jego

obroty oraz aktywa i

zobowiązania,

wykazu

usług,

części

lub

wykazu osób

i wykazu wyposażenia.
Kryteria oceny ofert zostały wskazane w

ogłoszeniu

o zamówieniu oraz w specyfikacji

warunków zamówienia, zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy Pzp. Przy wyborze ofert
zamawiający zastosował poniższe

kryteria:

!\ amv
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- ceny o wadze 60 %;
- aspekty

środowiskowe

W skazane kryteria zostały
W

postępowaniu

Zamawiający żądał

społeczne

i

określone

było

nie

w

o wadze 40 %;

myśl

art. 246 ust. 1 i art. 247 ust. 2 ustawy Pzp.

wymagane wadium na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp.

wniesienia zabezpieczenia

należytego

wykonania umowy w

wysokości

1% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, na podstawie art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.

Termin

składania

upływał

ofert

w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 10:00, zgodnie

z art. 138 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy nie zwrócili
treści

się

do

zamawiającego

specyfikacji warunków zamówienia. Termin związania ofert

26 lutego 2022 roku, na podstawie terminu

określonego

został

wyjaśnienie

o

wyznaczony do dnia

wart. 220 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy

Pzp.
Bezpośrednio

podał

kwotę

przed otwarciem ofert tj. 29 listopada 2021 r. godz. 10:15,
zł

1 924 334,58

brutto,

jaką

zamierzał

przeznaczyć

zamawiający

na sfinansowanie

zamówienia, stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert
terminie

wpłynęła

nastąpiło

1 oferta,

w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 10:15. W wyznaczonym

złożona

i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z
zamówienia-l 753315,20
Zamawiający

zł

przez podmiot:
0.0.

z

Przedsiębiorstwo

siedzibą

oraz z aspektami

zamieścił

w dniu 1 grudnia 2021 r.

ceną

w Lubsku, z

środowiskowymi

i

Gospodarki Komunalnej
brutto za przedmiot

społecznymi.

informacje z otwarcia ofert, zgodnie

z art. 222 ust 5 ww. ustawy.
W dniu 1 grudnia 2021 r. przekazano do Prezesa
informację
zamówień

o

złożonych

postępowaniu,

Publicznych,

stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy Prawo

publicznych.

Przesłana
została

ofertach w

Urzędu Zamówień

oferta wraz z

złożona

w

formie

o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy Pzp,

elektronicznej,

upoważnione

elektronicznym przez osoby
63 ust. 2 ustawy Pzp.

oświadczeniem

Powyższe

opatrzona

kwalifikowanym

podpisem

do reprezentowania wykonawców, zgodnie z art.

podpisy elektroniczne, kontrola

automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego

zweryfikowała

znajdującym się

systemem

na stronie internetowej:

www.weryflkacjapodpisu.pl.
Kierownik

zamawiającego,

komisja przetargowa i Skarbnik,

złożyli oświadczenia

o których mowa w art. 56 ust. 5 w zw. 56 ust. 2 ustawy Pzp.
Złożona

oferta wykonawcy

warunków zamówienia i nie

była

zgodna z wymaganiami

zawierała rażąco

/\

I

niskiej ceny.
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określonymi

w specyfikacji

Akta kontroli str..
zamawiający wezwał

Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp,
Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z

oferta została najwyżej oceniona do
złożenia

podmiotowych

środków

elektronicznym

0.0.,

którego

dostarczył

dzień

przed wyznaczonym

dowodowe uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem

(zweryfikowano

spełniał

Wykonawca

wykonawcę:

do dnia 14 grudnia 2021 r., aktualnych na

dowodowych. Wykonawca

środki

terminem, podmiotowe

złożenia

1. .c?l ....

podpisy

na

stronie

udziału

wszystkie warunki

w

www.weryfikacjapodpisu.pl.).

postępowaniu

podlegał

oraz nie

wykluczeniu. Oferta nie podlegała odrzuceniu.
zamawiający poinformował

W dniu 8 grudnia 2021 r.

uczestnika

o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedmiot zamówienia oraz
informację

na stronie prowadzonego

Przedsiębiorstwu

umieścił stosowną

postępowania,

zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

udzielił

publicznego

zamawiającego

Kierownik

postępowania

zamówienia

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z

0.0.

wykonawcy:
na przedmiot

zamówienia na podstawie umowy nr: OR.2710.16.2021 zawartej w dniu 15 grudnia 2021 r.
Umowa

została

ustawy Prawo

zawarta w terminie krótszym niż 10 dni, zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt 1 ppkt a)

zamówień

publicznych.

Powyższa

umowa zawierała kontrasygnatę Skarbnika.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w

wysokości

ustawy Pzp.

17533,15
Treść

zł,

umowy

tj 1% wynagrodzenia brutto wykonawcy, zgodnie z art. 452 ust. 2
zawierała

ustawy Pzp. W umowie zawarto

obligatoryjne postanowienia o którym mowa wart. 436

także,

postanowienia

dotyczące

weryfikacji

obowiązku

zatrudnienia pracowników o których mowa wart. 438 ustawy Pzp. Zawarta umowa

była

zgodna z treścią złożonej oferty.
Ogłoszenie

Dziennika

o udzielenie zamówienia,

Urzędowego

zostało przesłane

w dniu 20 grudnia 2021 r. do

Unii Europejskiej i opublikowane w dniu 24 grudnia 2021 r. pod

nr. 2021/S 250-663126, w terminie wskazanym w art. 265 ust. 1 ustawy Pzp.
Z

postępowania został sporządzony protokół postępowania,

wskazane w art. 72 ust. 1 ustawy Pzp.

Protokół został

który

zawierał

informacje

zatwierdzony przez Kierownika

jednostki.
Zamawiający

nie

zamieścił

w Biuletynie

Zamówień

Publicznych,

o wykonaniu umowy, zgodnie z terminem wskazanym w art. 448 ustawy Pzp,
w trakcie kontroli nie

zakończono

ogłoszenie
ponieważ

realizacji umowy.

W planie wydatków na rok 2022 r. w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4300,
zaplanowano kwotę: 1 760 000,00

zł.

Akta kontroli str... '(.?~ ..
Kontrolującym

przedstawiono wydatki pomeSlOne ww. klasyfikacji na podstawie

przedstawionych dowodów

księgowych:

Faktur VAT: nr

00602/PUTIN/2022 z dn.

31.01.2022 r. i nr 01285/PUTIN/2022 z dn. 28.02.2022 r. Do dnia 28.03.2022 r. dokonano
płatności

tylko na podstawie dowodu

księgowego

31.01.2022 r. (07.02.2022 r. - data wpływu do
Z ustaleń kontroli wynika także,
- koszty ujmowane

były

Urzędu).

że:

"Usługi

na koncie 402

"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" z
zgodnie z

załącznikiem

nr 3 do

rozporządzenia

obce", a

zobowiązania

wyodrębnieniem

na koncie 201

analityki wg kontrahenta
rachunkowości

w sprawie szczególnych zasad

budżetu państwa, budżetów

oraz planów kont dla
jednostek

faktury VAT nr 00602/PUTIN/2022 z dn.

samorządu

jednostek

terytorialnego,

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
państwowych

celowych oraz

jednostek

budżetowych mających siedzibę

funduszy

poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej,
- na

każdym

dokumencie dokonywano dekretacji, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy

o rachunkowości,
- wydatek zatwierdzany
posiadała upoważnienie

był

Zastępcę

przez kierownika jednostki -

do dokonywania tych

czynności (Zarządzenie

Burmistrza, która

Nr 29/w/2019 z dn. 17

czerwca 20 19 r.),
- dokonano

płatności

w terminie do 30 dni wskazanym w umowie

(Wyciąg

bankowy nr:

42/2022 z dn. 07.03.2022 r.)

3.4.6. Wydatki

niewygasające

Uchwałą

nr XLI/312121 z dnia 23 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Lubsku

wykaz wydatków, które nie
z

załącznikiem

nr 1 do niniejszej

finansowy wydatków

Niepodległości

użyteczności

i

dotyczą

na

żłobek

na

dzień

w

uchwały.

niewygasających.

w rozdziale 75023 § 6050
ul. al.

wygasają

dotyczą

z

upływem

roku

W

załączniku

nr 2 do

Wydatki

budżetowego
uchwały

niewygasające

"Przebudowy i rozbudowy

2 w Lubsku wraz ze

publicznej - etap I" oraz na

zmianą
kwotę

sposobu

46.500,00

na

zł

kwotę

istniejącego

30.06.2022 r. Do dnia kontroli (06.04.2022 r.) zrealizowane
zł,

z czeg/ \
I

\

99

(bw

plan

227.779,26

zł

budynku przy

budynku na cele

części

przy ul. Korczaka 2a w Lubsku". Ostateczny termin realizacji

227.779,26

został

w rozdziale 85516 § 6050

opracowania dokumentacji projektowej na "Dostosowanie

wysokości

2021, zgodnie

zawarty

użytkowania

ustaliła

przedszkola

zadań

przypada

zostały

wydatki

Akta kontroli str.. .1p.~

....

- 36.900,00

zł tytułem zapłaty

za

pełnienie

zadaniu: "Przebudowa i rozbudowa
w Lubsku wraz ze

zmianą

sposobu

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy

istniejącego

użytkowania

budynku przy ul. al.

budynku na cele

Niepodległości

użyteczności

2

publicznej -

etap l",
zł tytułem zapłaty

- 190.879,26

budynku przy ul. al.
budynku na cele

za prace

Niepodległości

użyteczności

związane

"Przebudową

z

rozbudową istniejącego

i

zmianą

2 w Lubsku wraz ze

sposobu

końcowej

publicznej - etap l" - na podstawie faktury

2/01/2022 z dnia 4.01.2022 r. na kwotę 190.879,26 zł. Roboty

zostały

umowy nr OR.2710.7.2021 z dnia 28.07.2021 r. zawartej

użytkowania

nr

wykonane na podstawie

pomiędzy

Gminą

Lubsko

a Zakładem Budowlanym Wacław Bryczkowski w Żarach.
Do dnia kontroli zadanie
na "Dostosowanie

części

dotyczące

przedszkola na

żłobek

opracowania dokumentacji projektowej
przy ul. Korczaka 2a w Lubsku" nie

zostało

zrealizowane.

3.4.7. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji
3.4.7.1. Rozliczenie otrzymanych dotacji

W zakresie dotacji otrzymanych kontroli poddano
realizację zadań

dotacji na

207.510,00

zł.

Z otrzymanej dotacji Gmina

ludności,

ewidencji

Kryzysowego
zł, składki

zleconych w rozdziale 75011

USC oraz Naczelnika

obejmujące

wydatki z

na ubezpieczenia

w kwocie 4.249,00

zł.

społeczne

pokryła

Wydziału

Urzędy

wykorzystania

wojewódzkie w

wysokości

koszty funkcjonowania stanowisk

Spraw Obywatelskich i

tytułu wynagrodzeń

została

Zarządzania

osobowych w kwocie 173.445,00

w kwocie 29.816,00

Dotacja wykorzystana

prawidłowość

zł

w

oraz

składki

pełnej

na Fundusz Pracy

wysokości

i zgodnie

z przeznaczeniem.
[Dowód: Informacja RIO w zakresie
państwa

rozliczeń

dotacji otrzymanych przez j.s.t. z

budżetu

w 2021 r. - akta kontroli str. 183-184].

Ponadto na podstawie umowy nr PS-V.3120.35.2021/22 z dnia 22.03.2021 r.,
zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.06.2021 r. i aneksem nr 2 z dnia 22.11.2021 r. w sprawie
przyznania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji wieloletniego
"Posiłek

w szkole i w domu" w 2021 roku, zawartej

a Miastem i

Gminą

Lubsko, organ

w formie dotacji celowej w

zlecający przyznał

wysokości

779.625,00

zł

rządowego

programu

pomiędzy Wojewodą

Lubuskim

środki

finansowe

zleceniobiorcy

z przeznaczeniem na dofinansowanie

realizacji programu WielOletru7
.ego \
Posiłek w szkole i w domu" w 2021 roku. Przyznane
100

Qek/

Akta kontroli str.
w formie dotacji celowej

środki

finansowe,

miały być

..1d? r. .....

przekazywane na rachunek bankowy

zleceniobiorcy co miesiąc.
[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 9/2021 z dnia 15.01.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód: wyciąg bankowy nr 33/2021 z dnia 17.02.2021 r. - akta str. 185 - 212],
[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 51/2021 z dnia 12.03.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 67/2021 z dnia 06.04.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 71/2021 z dnia 12.04.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 85/2021 z dnia 30.04.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 93/2021 z dnia 13.05.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód: wyciąg bankowy 114/2021 z dnia 14.06.2021 r. - akta str. 185 - 212],
[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 136/2021 z dnia 14.07.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 159/2021 z dnia 13.08.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 182/2021 z dnia 15.09.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 200/2021 z dnia 11.10.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 223/2021 z dnia 12.11.2021 r. - akta str. 185 - 212],

[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 242/2021 z dnia 9.12.2021 r. - akta str. 185 - 212].

Zleceniobiorca

zobowiązał się

do wykorzystania dotacji w terminie do dnia 31 grudnia

2021 r. Przez wykorzystanie dotacji
świadczenia pieniężnego

na zakup

należało rozumieć
posiłku

lub

udzielenie

żywności

albo

posiłku

w formie

świadczenia

rzeczowego

w postaci produktów żywnościowych. Sprawozdanie z rozliczenia przyznanej dotacji
sporządzić

organowi

na formularzu

zlecającemu

dotacji zleceniobiorca
zwrotu przyznanych

nr 1 do niniejszej umowy i

do dnia 15 stycznia 2022 r. W przypadku
był zobowiązany,

środków. Kwotę

zobowiązany był zwrócić
zlecającego.

stanowiącym załącznik

w sprawozdaniu,

dotacji

niepełnego

podać

niewykorzystaną

posiłku,

należało

przekazać

wykorzystania

uzasadnienie przyczyn

w terminie zleceniobiorca

do dnia 15 stycznia 2022 r. na rachunek bankowy organu

Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po w/w terminie naliczane

odsetki w wysokości

określonej

jak dla zaległości podatkowych.

[Dowód: umowa nr PS-V.3120.35.2021/22 - akta str. 213 - 217],
[Dowód: aneks nr 1 z dnia 14.06.2021 r. - akta str. 218],
[Dowód: aneks nr 2 z dnia 22.11.2021 r. - akta str. 219 - 220].

są

--

1.9/ .. ..

Akta kontroli str...
sporządzonego

Z rozliczenia przyznanej dotacji,
iż pozostała

niewykorzystana część dotacji w wysokości 44.445,00

przyznanych
z pomocy

w dniu 3.0l.2022 r. wynika,

środków

społecznej,

wskazała

Gmina
w

związku

zmniejszenie

z uzyskaniem

się

zł.

Jako

przyczynę

liczby rodzin i osób

świadczeń

emerytalnych,

zwrotu

korzystających

podjęciem

pracy,

migracjami i zgonami.
Niewykorzystana kwota dotacji w
w

wysokości

88,00

zł, została

26.01.2022 r., tj. po terminie

wysokości

44.445,00

zł

zwrócona na rachunek bankowy organu

określonym

zlecającego

rządowego

w szkole i w domu" w 2021 roku. Zgodnie z § 9 ust. 2 umowy

niewykorzystaną

w terminie

w dniu

w § 9 ust. 2 umowy z dnia 22.03.2021 r. w sprawie

przyznania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji wieloletniego
"Posiłek

wraz z odsetkami

należało zwrócić

programu

kwotę

dotacji

do dnia 15 stycznia 2022 r. na rachunek

bankowy organu zlecającego.
[Dowód: rozliczenie z udzielonej dotacji z dnia 3.01.2022 r. - akta kontroli str. 221],
[Dowód:

wyciąg

bankowy nr 16/2022 z dnia 26.01.2022 r. - akta kontroli str. 222 - 223].

Na podstawie § 11 Regulaminu organizacyjnego
wprowadzonego
zakresu

zarządzeniem

czynności, uprawnień

wykorzystania
będących

i ewidencji
środków

i

odpowiedzialności

pracownika z dnia 15.07.2019 r., Skarbnik

księgowej

budżetu

obowiązków

finansowych, w tym dotacji,

czynności, uprawnień

i

w zakresie prowadzenia

Gminy, w tym dokonywanie analizy
środków pozabudżetowych

w dyspozycji Gminy, wykonywanie dyspozycji

[Dowód: zakres

Miejskiego w Lubsku,

Burmistrza Lubska nr 1/w/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. oraz

Gminy Lubsko jest odpowiedzialna za wykonywanie
rachunkowości

Urzędu

środkami pieniężnymi

odpowiedzialności

i innych

Gminy.

pracownika z dnia 15.07.2019 r. -

akta kontroli str. 224 - 227],
[Dowód:

zarządzenie

Burmistrza Lubska nr 1/w/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. - akta kontroli

str. 228 - 272].

Przyczyny zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej, w
z

należytymi

odsetkami w

wysokości

88,00

zł,

wysokości

44445,00

zł

wraz

przyznanej na podstawie umowy

nr PS-V.3120.35.2021/22 z dnia 22.03.2021 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.06.2021 r.
i aneksem nr 2 z dnia 22.11.2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie
realizacji wieloletniego
zawartej

pomiędzy

rządowego

programu

"Posiłek

Wojewodą

w szkole i w domu" w 2021 roku,
Lubsko, po terminie wskazanym

102

Akta kontroli str.
w § 9 ust. 2 ww. umowy wskazuje Skarbnik Gminy, która
stwierdzonej

nieprawidłowości było

ustalaniu daty zwrotu dotacji

wyjaśniła,

przeoczenie terminu zwrotu. Skarbnik

błędnie założono, że następuje

!t!?{ ....

iż przyczyną

wskazała, iż

przy

on do 31 stycznia 2022 roku na

mocy art. 251 ustawy o finansach publicznych.
[Dowód:

załącznik

nr 3 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

Skarbnika Gminy Lubsko - akta

kontroli str. 156 - 159].

3.4.7.2. Rozliczenie udzielonych dotacji
3.4.7.2.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Kontroli poddano dotacje podmiotowe udzielone dla instytucji kultury w
985.100,00
824.440,00

zł (rozdział

zł (rozdział

92109 § 248) dla Lubskiego Domu Kultury w Lubsku oraz

92116 § 248) dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Leona

Kruczkowskiego w Lubsku.
protokołu

wysokości

Szczegółowy

opis zawarty

został

w pkt 5.3. niniejszego

kontroli.

Środki na realizację porozumień
Uchwałą

udzieliła

nr XXXVI/277121 z dnia 13

pomocy

finansowej

w

formie

września

2021 r. Rada Miejska w Lubsku

dotacji

celowej

Powiatowi

Żarskiemu

z przeznaczeniem na dofinansowanie, poprzez udzielenie dotacji, zakupu ambulansu
transportowego przez Szpital na Wyspie Sp. z
Szczegółowe

0.0.

w Żarach w wysokości 300.000,00 zł

warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia

zawarte zostały w umowie nr WE.8031 .1.2021 zawartej

pomiędzy Gminą

środków

Lubsko a Powiatem

Żarskim w dniu 14.10.2021 r.

Środki

pieniężne

miały

zostać

przekazane

przelewem

Powiatowi

w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Wykorzystanie przekazanych
nastąpić

do dnia 31.12.2021 r. Pomoc finansowa

podlegała

Żarskiemu

środków miało

rozliczeniu w terminie do dnia 15

stycznia 2022 r.
Środki pieniężne zostały przekazane dotowanemu w dniu 27.10.2021 r. Rozliczenie nastąpiło

w dniu 22.12.2021

r.

Dofinansowanie

zostało

wykorzystane w

całości

i zgodnie

z przeznaczemem.
Uchwałą
udzieliła

nr XXXVI/280/21 z dnia 13

września

2021 r. Rada Miejska w Lubsku

pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego w
103

wysokości

200.000,00

zł

Akta kontroli str. l ' ? t....
na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi
Wrocławskiej".

wojewódzkiej nr 287 w m. Lubsko przy ul.
Szczegółowe

zawarte

warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia

zostały

pomiędzy Gminą

w umowie zawartej

Urzędem Marszałkowskim

środków

Lubsko a Województwem Lubuskim-

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zawartej w dniu

11.10.2021 r.
Środki

na

dofinansowanie

realizacji

niniejszej

zostały

inwestycji

w ustalonej kwocie oraz wykorzystane i rozliczone w sposób

określony

przekazane

w zawartej umowie.

3.4.7.2.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Uchwałą
szczegółowy

nr XLIX/382/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rada Miejska w Lubsku określiła

sposób

lub organizacjami

konsultowania

pozarządowymi

24 kwietnia 2003 roku o

formę

dotyczących działalności

nr 118/Z12020 z dnia 12

pozarządowymi

października

oraz podmiotami

publicznego na rok 2021". Termin
16.10.2020 r.,
Z

zaś

rozpoczęcia

treści protokołu sporządzonego
Społecznych

zarządzeniu.

do projektu

z organizacjami
publicznego

publicznego

statutowej tych organizacji.
2020 r. Burmistrz Lubska
współpracy

prowadzącymi

Gminy Lubsko

działalność
został

konsultacji ustalony

ustalił

pożytku

na

dzień

ich zakończenia przypadał w dniu 30.10.2020 r.

Edukacji i Spraw
w ww.

pożytku

publicznego i o wolontariacie projektów aktów

i termin przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu

z organizacj ami

uwagę

działalności

radami

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

działalności pożytku

prawa miejscowego, w dziedzinach
Zarządzeniem

z

że

wynika,

konsultacje

odbyły się

w terminie

W terminie konsultacji tylko jedno stowarzyszenie
uchwały

w sprawie Rocznego programu

pozarządowymi

na

w dniu 04.11.2020 r. przez Naczelnika

rok

2021,

oraz podmiotami

którą

uwzględniono

w

z przeprowadzonych konsultacji wywieszono na tablicy

projekcie
ogłoszeń

określonym

wniosło pisemną

współpracy

prowadzącymi

Wydziału

Gminy Lubsko

działalność

pożytku

uchwały.

Protokół

w budynku

Urzędu

Miejskiego w Lubsku w dniach od 4.11.2020 r. do 10.11.2020 r.
Uchwałą
uchwaliła

oraz

nr XXV/19412020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Miejska w Lubsku

Roczny program

podmiotami

współpracy

prowadzącymi

pozarządowymi

Gminy Lubsko z organizacjami

działalność

pożytku

publicznego

na

Na realizację programu współpracy zaplanowana została kwota 963.000,00 zł.

rok

2021.

tC!.! ....
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Uchwalony

roczny

program

współpracy

z

zawierał

oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 na rok 2021
określone

pozarządowymi

organizacjami

wszystkie elementy

działalności pożytku

w art. Sa ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

publicznego i o wolontariacie (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późno zm).
ustaleń

Z

z organizacjami

kontrolujących

pozarządowymi

wynika,

został

w terminie

działalności pożytku

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

współpracy

Program

oraz innymi podmiotami

publicznego na rok 2021 uchwalony

Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z

iż

późno

współpracy

Gminy

Lubsko

prowadzącymi działalność pożytku

wynikającym

z art. Sa ust. 1 ustawy

publicznego i o wolontariacie (tekst jedno

zm). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu roczny program

jest uchwalany do dnia 30 listopada roku

poprzedzającego

dzień

upłynął

okres

obowiązywania

programu.
Na
i

przedłożenia

2021 rok, w
ustalili,

że

kontroli, tj. 15.03.2022 r. me

jeszcze termin

Radzie Miejskiej w Lubsku sprawozdania z realizacji programu
związku

z czym kontroli poddano sprawozdanie za 2020 rok.

w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Burmistrz Lubska

przedłożył

sporządzenia
współpracy

za

Kontrolujący

Radzie Miejskiej

w Lubsku sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, zgodnie z art. Sa
ust. 3 ustawy.
Na przestrzeni 2021 r. wydatkowane

zostały środki

w kwocie 261.000,00

zł (rozdział

92605 § 2360) w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w trybie

określonym

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

o sporcie (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późno zm.).
Uchwałą
działając

m XXXVIII1194/16 z dnia 23 listopada 2016 r. Rada Miejska w Lubsku,

na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedno

Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z

późno

zm.)

określiła

warunki i tryb finansowania rozwoju sportu

na terenie Gminy Lubsko. Zgodnie z § 2 niniejszej

uchwały

Gmina Lubsko

realizując

cel

publiczny z zakresu sportu udziela wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na rzecz
klubów sportowych
się

podmioty

działających

nienależące

na terenie Gminy Lubsko. O

do sektora finansów publicznych i

dotację celową mogą ubiegać

niedziałające

zysku, które na terenie Gminy Lubsko

prowadzą działalność sportową.

służyć

może być

realizacji celu publicznego i

szkolenia sportowego, zakup

sprzętu

przeznaczona na

w celu

osiągnięcia

Dotacja celowa ma

realizację

programów

sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów

sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkoleni sportowego, pokrycie kosztów

szkoleń

w tym koszty dojazdu na szkolenia i kursy, pokrycie kosztów
105

i kursów trenerskich,

związanych

z

obsługą

Akta kontroli str..
administracyjno-księgową,

pokrycie kosztów badan lekarskich
jeżeli wpłynie

klubu w rozgrywkach ligowych przez

członków

społeczności

to na

poprawę

działalności

Lubska, w którym

określa

wysokość środków

składania

Urzędu

naJmn1eJ

Ogłoszenie

ogłoszenia

wniosków w drodze

zarządzenia.

Burmistrz Lubska zawiera

umowę

przeznaczonych na

o

dotację celową

W uzasadnionych przypadkach w umowie
przesunięć

kosztorysu. Podmiot

otrzymujący

dotację

potwierdzoną kopią

dotacji, niewykorzystana
realizacji

część

wybrany

pomiędzy

realizację przedsięwzięcia

dotacji podlega zwrotowi w

w umowie.

postanowienia dopuszczaj ące

finansowanymi

zobowiązany

może wykorzystać

niż określone

na cele inne

można zawrzeć

nie

jest do

dotacją

przedłożenia

zakończeniu

części

tylko
ciągu

pozycjami
rocznego

realizacji zadania
księgowych.

przekazanej kwoty

15 dni od dnia zakończenia

przedsięwzięcia.

Zarządzeniem

konkurs ofert na

m 24/Z12021 z dnia 26 lutego 2021 r. Burmistrz Lubska ogłosił otwarty

realizację zadań

w zakresie tworzenia warunków

sportu na terenie Gminy Lubsko w 2021 roku. Zgodnie z
w trybie ww.
Lubsko".

złożonych

został

poniesionych wydatków postaci dokumentów

W przypadku wykorzystania na

z co

wzór wniosku

w celu oceny

otrzymujący dotację

sprawozdania z realizacji projektu w terminie do 30 dni po
wraz z

się

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27

realizację przedsięwzięcia

dokonanie przez beneficjenta

się

Z beneficjentem, którego wniosek

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podmiot
środków

dołącza

powołuje Komisję Konkursową

umieszcza

ogłoszeń Urzędu

Miejskiego w Lubsku i na tablicy

i sprawozdania. Burmistrz Lubska

dotację celową,

wniosków, wzór umowy o

14 dniowym wyprzedzeniem. Do

Burmistrz

finansowych przeznaczonych

terminy i warunki realizacji zadania, termin wyboru wniosków.
w BlP, na stronie www

dostępność

ogłasza

w drodze otwartego konkursu, który

rodzaj zadania,

na realizacje tego zadania, termin

zwiększy

lub

sportowej prowadzonej przez ten klub.

się

Udzielenie dotacji odbywa

z uczestnictwem

warunków uprawiania sportu

dotację

klubu sportowego, który otrzyma

lokalnej do

związanych

t!?,!......

uchwały,

sprzyjających

treścią ogłoszenia,

rozwojowi

realizacja nastąpi

poprzez wykonanie zadania pn.: "Rozwój sportu na terenie Gminy

Ogłoszenie określało szczegółowe

zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki

realizacji zadania, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru
ofert.
Termin
ustalony

został

później niż

w

składania

ofert

upływał

do dnia 31.10.2021 r.,
ciągu

30 dni od daty

umowy i sprawozdania poprzez

w dniu 29.03.2021 r., termin realizacji zadania
zaś rozstrzygnięcie

złożenia

ofert.

stronę internetową

konkursu winno

Dotujący udostępnił

lub w

Urzędzie

nastąpić

nie

wzory wniosku,

Miejskim w Lubsku.

11Y?.... .
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Ogłoszenie

zostało

wyWIeszone na tablicy

opublikowane

ogłoszeń

w

Biuletynie
Urzędu

W siedzibie

Informacji

Publicznej

oraz

Miejskiego W Lubsku w dniu

26.02.2021 r.
Zarządzeniem
konkursową

nr 25/z/2021 z dnia 26.02.2021 r. Burmistrz Lubska

do przeprowadzenia

postępowania

powołał komisję

konkursowego o udzielenie dotacji celowej

na wsparcie klubów sportowych z terenu Gminy Lubsko w 2021 r. W
do niniejszego
Z

zarządzenia

treści

Komisja

zawarty został regulamin pracy komisji konkursowej.

protokołu

23.04.2021 r. wynika,
dokonała

że

z posiedzenia komisji konkursowej

sporządzonego

Propozycję

pozytywnie wszystkie oferty.

dotacji wszystkim oferentom, na
Protokół

złożonych

ofert oraz

zaopiniowała

komisji konkursowej w przedmiocie przyznania

łączną kwotę

200.000,00

zł, zatwierdził

Burmistrz Lubska

opiniującej podział środków

z posiedzenia komisji

na wsparcie

klubów sportowych z dnia 23.04.2021 r. oraz informacja o ostatecznym przydziale
dla klubów sportowych na wsparcie
tablicy

ogłoszeń

w dniu

w wymaganym terminie wpłynęło 9 ofert na realizację w/w zadania.

formalnej i merytorycznej oceny

w dniu 23.04.2021 r.

załączniku

zadań

na 2021 r.

ogłoszono

środków

w BlP oraz wywieszono na

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku w dniu 23.04.2021 r.

W wyniku

ogłoszonego

konkursu

dotację

przyznano dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego "ZST" przy Zespole

Szkół

Technicznych w Lubsku

w kwocie 23.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Olimpia w kwocie 22.000,00
- Klubu LZS "KADO Górzyn" w kwocie 31.000,00

zł,

zł,

- Klubu Piłkarskiego "Sparta" w kwocie 8000 zł,
- CAISSA Lubski Klub Szachowy w kwocie 6000

zł

- Uczniowskiej Siatkarskiej Asocjacji "BEACH VOLLEY LUBSKO" w kwocie 21.000,00 zł,
- MUKS HAT-TRICK Lubsko w kwocie 6000 zł,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego "Budowlani" w kwocie 75.000,00
- LKS OYAMA KARA TE w kwocie 8000
Wnioski
warunków
złożone

w

stowarzyszeń

sprzyjających

zł,

realizację

zadania publicznego w zakresie tworzenia

rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2021 roku,

w terminie i na

załączniku

na

zł,

właściwym

formularzu, zgodnym ze wzorem

zostały

określonym

nr l do ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań

w zakresie tworzenia warunków
w 2021 r. Wnioski należało

sprzyjających

składać

rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko

w terminie do dnia 29 marca 2021 r.
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spełniały

Oferty

wymagama

i zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję
zatwierdził

Bunnistrz Lubska
sporządzonym

w dniu 23.04.2021 r.
znalazły

odzwierciedlenie odpowiednio w umOWIe
pomiędzy Gminą

Szkół

Klubem Sportowym "ZST" przy Zespole

pomiędzy Gminą

kwotę

OLIMPIA Lubsko na

Technicznych w Lubsku na

pomiędzy Gminą

Lubsko a Klubem

22.000,00

zł,

umowie nr WE.426.4.2021 z dnia 12.05.2021 r.

Lubsko a LKS KADO Górzyn w Górzynie na

Piłkarskim

z dnia 20.05.2021 r. zawartej
"Caissa" na

kwotę

Lubsko a Uczniowskim Klubem Sportowym

kwotę

umowie nr WE.426.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. na
Gminą

Lubsko a Uczniowskim

umowie nr WE.426.3.2021 z dnia 05.05.2021 r., zmienionej aneksem z dnia

10.11.2021 r., zawartej

zawartej

dokumenty

konkursową.

nr WE.426.2.2021 z dnia 05.05.2021 r., zawartej

zł,

wymagane

propozycje komisji konkursowej zawarte w protokole

Kwoty przyznanych dotacji

23.000,00

zawierały

fonnalne,

kwotę

pomiędzy Gminą

6000

zł,

8.000,00

umowie nr

WE.426.7.2021

WE.426.8.2021 z dnia 5.05.2021 r. zawartej

WE.426.9.2021 z dnia 12.05.2021 r. zawartej

i rozliczenia. Dotacje

kwotę

pomiędzy Gminą
zł.

zostały

pomiędzy

z dnia 5.05.2021 r. zawartej
kwotę

pomiędzy Gminą

Uczniowskim Klubem Sportowym "Hat-Trick" Lubsko na

"OYAMA" na kwotę 8000

zawartej

zł,

Lubsko a Lubskim Klubem Szachowym

Lubsko a USA Beach Volley Lubsko na

21.05.2021 r. zawartej

zł,

31.000,00

"SPARTA" w Mierkowie, umowie nr WE.426.6.2021

pomiędzy Gminą

Sportowym Budowlani Lubsko na

kwotę

Umowy

zł,

Lubsko a

kwotę

pomiędzy Gminą

75.000

21.000,00

zł,

umowie nr

Międzyszkolnym

6000

zł,

umowie nr

Lubsko a Miejskim Klubem

umowie nr WE.426.10.2021

z dnia

Lubsko a Lubskim Klubem Sportowym Karate

określały wysokość

dotacji, warunki jej wykorzystania

przekazane dotowanym, zgodnie z postanowieniami zawartych

umów.
Umowy zawarte
umowy

określonym

realizację zadań

w

były

z podmiotem wybranym w konkursie, z

załączniku

nr 2 do

ogłoszenia

w zakresie tworzenia warunków

uwzględnieniem

w sprawie otwartego konkursu ofert na

sprzyjających

rozwojowi sportu na terenie

Gminy Lubsko w 2021 r. Zadania były realizowane przez podmiot będący
Z

realizacji

zadania

publicznego

na fonnularzu zgodnym ze wzorem
otwartego konkursu ofert na

podmioty

określonym

realizację zadań

w

złożyły

załączniku

stroną
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umowy.

sprawozdanie

końcowe

ogłoszenia

w sprawie

nr 3 do

w zakresie tworzenia warunków

rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2021 r.

wzoru

sprzyjających

/I.?z. ...
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zostały

Przyznane dotacje
zaakceptował

wykorzystane w

całości.

Burmistrz w dniu 2.12.2021 r.

rozliczenia dotacji, zawarte w sprawozdaniach

końcowych

z realizacji zadania

publicznego.
zarządzeniem

Kolejnym
ogłosił

otwarty konkurs ofert na

sprzyjających
ogłoszenia,

września

nr 94/Z/2021 z dnia 21
realizację

zadań

2021 r. Burmistrz Lubska

w zakresie tworzenia warunków

rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2021 roku. Zgodnie z

realizacja

nastąpi

w trybie ww.

uchwały,

poprzez wykonanie zadania pn.:

Ogłoszenie określało

"Rozwój sportu na terenie Gminy Lubsko".

treścią

szczegółowe

zasady

przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, tryb i kryteria stosowane przy
wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Termin składania ofert upływał w dniu 22.10.2021 r., termin realizacji zadania ustalony
do dnia 31.12.2021 r.,
w

C1ągU

zaś rozstrzygnięcie
złożenia

30 dni od daty

i sprawozdania poprzez stronę
Ogłoszenie zostało

tablicy

ogłoszeń

Zarządzeniem

konkursową

ofert.

internetową

nastąpić

konkursu winno

Dotujący udostępnił

lub w

Urzędzie

później

nie

wzory wniosku, umowy

Miejskim w Lubsku.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku w dniu 21.09.2021 r.
nr 95/z/2021 z dnia 21.09.2021 r. Burmistrz Lubska
postępowania

powołał komisję

konkursowego o udzielenie dotacji celowej

na wsparcie klubów sportowych z terenu Gminy Lubsko w 2021 r. W

Z

zarządzenia

treści

dokonała

że

z posiedzenia komisji konkursowej

w wymaganym terminie

wpłynęło

formalnej i merytorycznej oceny
Propozycję

pozytywnie wszystkie oferty.

dotacji wszystkim oferentom, na
w dniu 05.11.2021 r.

załączniku

zawarty został regulamin pracy komisji konkursowej.

protokołu

05.11.2021 r. wynika,
Komisja

Protokół

sporządzonego

złożonych

ofert oraz

zaopiniowała

komisji konkursowej w przedmiocie przyznania

łączną kwotę

61.000,00

z posiedzenia komisji

dla klubów sportowych na wsparcie
ogłoszeń

zadań

w dniu

9 ofert na realizację w/w zadania.

zł, zatwierdził

Burmistrz Lubska

opiniującej podział środków

na wsparcie

klubów sportowych z dnia 05.11.2021 r. oraz informacja o ostatecznym przydziale

tablicy

niż

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na

do przeprowadzenia

do niniejszego

został

na 2021 r.

ogłoszono

środków

w BlP oraz wywieszono na

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku w dniu 05.11.2021 r.

W wyniku

ogłoszonego

konkursu dotację przyznano dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego "ZST" przy Zespole
w kwocie 7.000,00

Szkół

Technicznych w Lubsku

zł,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Olimpia w kwocie 7.000,00 zł,
- Klubu LZS "KADO Górzy n" 7
wc
\e 9.000,00 zł,
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- Klubu Piłkarskiego "Sparta" w kwocie 3000

zł,
zł

- CAISSA Lubski Klub Szachowy w kwocie 2000

- Uczniowskiej Siatkarskiej Asocjacji "BEACH VOLLEY LUBSKO" w kwocie 6.000,00
- MUKS HAT -TRICK Lubsko w kwocie 2000

zł,

- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego "Budowlani" w kwocie 22.000,00
- LKS OYAMA KARA TE w kwocie 3000
stowarzyszeń

Wnioski
warunków
złożone

w

sprzyjających

właściwym

ogłoszenia

nr 1 do

w zakresie tworzenia warunków
w 2021 r. Wnioski należało

sprzyjających

formalne,

i zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję
Burmistrz Lubska
sporządzonym

zatwierdził

zawierały

2021 r.

wymagane

dokumenty

konkursową.

propozycje komisji konkursowej zawarte w protokole

znalazły

odzwierciedlenie odpowiednio w umowie

nr WE.426.12.2021 z dnia 15.11.2021 r., zawartej
Klubem Sportowym "ZST" przy Zespole

Szkół

pomiędzy Gminą

Lubsko a Uczniowskim

Technicznych w Lubsku na

kwotę

7.000,00

umowie nr WE.426.15.2021 z dnia 15.11.2021 r., zmienionej aneksem z dnia 30.12.2021

r., zawartej
na

października

w dniu 05.11.2021 r.

Kwoty przyznanych dotacji

zł,

realizację zadań

rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko

w terminie do dnia 22

wymagarua

zostały

określonym

formularzu, zgodnym ze wzorem

w sprawie otwartego konkursu ofert na

składać

spełniały

Wnioski

zadania publicznego w zakresie tworzenia

rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2021 roku,

w terminie i na

załączniku

zł,

zł,

realizację

na

zł,

kwotę

Gminą

pomiędzy Gminą

7.000,00

zł,

Lubsko a Uczniowskim Klubem Sportowym OLIMPIA Lubsko

umowie nr WE.426.19.2021 z dnia 10.11.2021 r. zawartej

Lubsko a LKS KADO Górzyn w Górzynie na

WE.426.18.2021

z dnia 15.11.2021 r. na

Lubsko a Klubem

Piłkarskim

10.11.2021 r. zawartej
kwotę

2000

zł,

kwotę

3.000,00

zł,

9.000,00

zawartej

pomiędzy Gminą

z dnia 10.11.2021 r. zawartej

kwotę

pomiędzy Gminą

Klubem Sportowym "Hat-Trick" Lubsko na
z dnia 22.11.2021 r. zawartej
kwotę

pomiędzy Gminą

umowie nr

pomiędzy Gminą

Lubsko a Lubskim Klubem Szachowym "Caissa" na

umowie nr WE.426.16.2021 z dnia 10.11.2021 r. zawartej

Budowlani Lubsko na

zł,

"SPARTA" w Mierkowie, umowie nr WE.426.17.2021 z dnia

Lubsko a USA Beach Volley Lubsko na

zawartej

kwotę

pomiędzy

zł,

Lubsko a

kwotę

pomiędzy Gminą

22.000

6.000,00

2000

zł,

pomiędzy Gminą

umowie nr WE.426.14.2021

Międzyszkolnym
zł,

Uczniowskim

umowie nr WE.426.20.2021

Lubsko a Miejskim Klubem Sportowym

umowie nr WE.426.13.2021

z dnia 22.11.2021 r.

Lubsko a Lubskim Klubem Sportowym Karate "OYAMA" na
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kwotę

3.000

zł.

Umowy

określały wysokość

...

dotacji, warunki jej wykorzystania i rozliczenia.

Dotacje zostały przekazane dotowanym, zgodnie z postanowieniami zawartych umów.
Umowy zawarte
określonym

umowy
na

realizację zadań

w

były

z podmiotem wybranym w konkursie, z

załączniku

nr 2 do

ogłoszenia

były

wzoru

w sprawie otwartego konkursu ofert
sprzyjających

w zakresie tworzenia warunków

terenie Gminy Lubsko w 2021 r. Zadania

uwzględnieniem

rozwojowi sportu na

realizowane przez podmiot

będący stroną

umowy.
Z realizacji

zadania publicznego

na formularzu zgodnym ze wzorem
otwartego konkursu ofert na

podmioty

określonym

realizację zadań

w

złożyły

załączniku

sprawozdanie

końcowe

ogłoszenia

w sprawie

nr 3 do

w zakresie tworzenia warunków

sprzyjających

rozwojowi sportu na terenie Gminy Lubsko w 2021 r.
zostały

Przyznane dotacje
zaakceptował

wykorzystane w

całości.

rozliczenia dotacji, zawarte w sprawozdaniach

Burmistrz w dniu 3.02.2022 r.
końcowych

z realizacji zadania

publicznego.

IV. Gospodarka mieniem
4.1. Gospodarka

nieruchomościami

jednostki samorządu terytorialnego

Dochody Gminy Lubsko w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005
"Gospodarka gruntami i
wykonane
założonej

zostały

nieruchomościami",

w tym dochody ze

w 2021 r. w kwocie 4.894.829,94

zł,

co

sprzedaży nieruchomości,

stanowiło

planem. Plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach

70005 przedstawia poniższe zestawienie:

I
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(Zł)
9.000,00

8.543,00

0550

156.000,00

144.361,86

0640

10.000,00

8.544,81

0750

235.000,00

239.288,26

0760

54.700,00

55.679,92

0770

4.320.259,00

4.352.675,52

0830

54.300,00

57.160,35

(\
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100,55 %
działu

700

wielkości
rozdziału
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Uchwałą

0920

9.200,00

9.282,81

0970

19.200,00

19.293,41

Razem

4.867.659,00

4.894.829,94

uchwałą

nr XXVIII/158/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej

nr XLIV/232/17 z dnia 29 marca 2017 r., Rada Miejska w Lubsku

ustaliła

zasady

gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Lubsko.
Uchwałą

nr XLVIII/368/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rada Miejska w Lubsku

warunki udzielania i

stawek procentowych bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego

sprzedaży jego

wyznaczonego do

4.1.1.

wysokość

określiła

dotychczasowemu najemcy.

Sprzedaż nieruchomości

Wpływy

wieczystego

tytułu odpłatnego

z

nieruchomości

w 2021 r.

50 transakcji zbycia, w tym 27

własności

nabycia prawa
wyniosły

nieruchomości

4.352.675,52

zł.

oraz prawa

użytkowania

Przeprowadzonych

zostało

niezabudowanych oraz 23 lokali mieszkalnych.

Kontroli poddano 18 transakcji zbycia nieruchomości, w tym:
a) 10 transakcji

.

sprzedaży nieruchomości

niezabudowanych w trybie przetargu ustnego

.

meogranlczonego:
- działki nr 1601/7 obręb Górzyn o pow. 8761 m2 za cenę 151.500,00 zł,
- działki nr 1601/8

obręb

Górzyn o pow. 8603 rn2 za cenę 148.600,00 zł,

- działki nr 1601/9

obręb

Górzyn o pow. 16.482 m2 za

cenę

284.820,00

- działki nr 1601/11

obręb

Górzyn o pow. 17.480 m2 za

- działki nr 1601/12

obręb

Górzyn o pow. 3694 2 za cenę 63.900,00

- działki nr 1601/13

obręb

Górzyn o pow. 18.845 m2 za cenę 325.500,00

zł,

- działki nr 1601/14

obręb

Górzyn o pow. 18.093 m2 za cenę 312.500,00

zł,

- działki nr 1775/2
-

działki

obręb

nr 365/10,

za cenę 214.000,00
-

działki

302.000,00
zł,

Górzyn o pow. 4884 rn2 za cenę 84.400,00
położonej

zł,

zł,

w Lubsku przy ul. Bohaterów o pow. 0,2921 ha

zł

nr 365/6,

za cenę 302.000,00

cenę

zł,

położonej

w Lubsku przy ul. Bohaterów o pow. 0,2518 ha

zł
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b)

nieograniczonego -

działki

o pow. 0,0614 ha za cenę 757.500,00
sześć

c)

transakcji

sprzedaży

zabudowanej w trybie przetargu ustnego

położonej

nr 231/11,

.t!tf? ....

w Lubsku przy ul. Bohaterów 2,

zł

w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz

dotychczasowych najemców:
-

położonego

Przedmieście

w Lubsku przy ul. Krakowskie

10/3 za

cenę

41.472,00

zł

zł);

(pierwsza rata w kwocie 5.472,00

- położonego w Lubsku przy ul. Krakowskie

Przedmieście

32/2 za cenę 23.210,00

zł;

- położonego w Lubsku przy ul. Śródmiejskiej 7/2 za cenę 27.027,00 zł (pierwsza rata
w kwocie 4.527,00
-

położonego

zł);

Przedmieście

w Lubsku przy ul. Krakowskie

14/1 za

cenę

30.159,00

zł

(pierwsza rata w kwocie 4.059,00 zł);
- położonego w Lubsku przy ul. Bohaterów 12/2 za cenę 25.424,00 zł
- położonego w Lubsku przy ul. L. Staffa 23/7 za
3.825,00
d)

cenę

26.325,00

zł

(pierwsza rata w kwocie

zł)

jedną transakcję sprzedaży

lokalu o innym przeznaczemu

przetargu ustnego nieograniczonego
0,0748 ha za

cenę

337.997,00

w wysokości 4.494,35

zł

położonego

niż

w Lubsku przy ul.

(w tym pierwsza

opłata

za

mieszkalny w trybie

Wrocławskiej

użytkowanie

8/3 o pow.

wieczyste gruntu

zł)

Kontroli poddano

prawidłowość

sprzedaży

stosowania procedur

wymienionych

powyżej nieruchomości.

Na podstawie okazanych

kontrolującym

do zbycia, dot. wszystkich zbywanych

zweryfikowanie

nieruchomości

zdjęcia

daty wywieszenia i faktycznego

Zgodnie z

powołanym

publicznej

wiadomości

wykaz

lub oddania w

użytkowanie,

się

najem,

na okres 21 dni w siedzibie

nieruchomości
że

ustalono,

urzędu,

co

umożliwia

z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce

przepisem

właściwy

nieruchomości

dzierżawę

przeznaczonych

na wykazach oznaczano

wykazów w siedzibie

spełnienia obowiązku wynikającego

nieruchomościami.

do

wykazów

a

sporządza

przeznaczonych

użyczenie.

lub

właściwego urzędu,

organ

także

do

podaje
zbycia

Wykaz ten wywiesza

zamieszcza

się

na stronach

internetowych właściwego urzędu (... ).
Na podstawie okazanych

kontrolującym

wszystkich poddanych kontroli transakcji zbycia
oznaczano daty wywieszenia i faktycznego
co

umożliwia

zweryfikowanie

ogłoszeń

nieruchomości

zdjęcia

o przetargach
ustalono,

ogłoszeń

spełnienia obowiązku wynikającego
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że

na

dotyczących
ogłoszeniach

w siedzibie

urzędu,

z art. 38 ust. 2 ustawy
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nieruchomościami

z dnia 21 SIerpma 1997 r. o gospodarce
poz. 1899 z

późno

się

w siedzibie

się

do publicznej

zm.). Zgodnie z

powołanym

właściwego urzędu,

wiadomości

a ponadto

Cena wszystkich zbywanych
określonej

przez

ogłoszenie

informację

w sposób zwyczajowo

na stronach internetowych właściwego

wartości

przepisem

(tekst jedno Dz. U. z 2021 r.

o

przyjęty

o przetargu wywiesza

ogłoszeniu

w danej

przetargu podaje

miejscowości,

a

także

urzędu.
nieruchomości

rzeczoznawcę

szacunkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1, w

została

majątkowego

związku

ustalona na podstawie ich

w formie aktualnego operatu

z art. 150 ust. 1 i 5 oraz art. 156 ust. 1 i 3

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1899 z późno zm.).
Sporządzano

wykazy

nieruchomości

ust. 1 ustawy, w których ujęto informacje
Właściwy

zasięgu

lokalnej, o
jest

organ

nieruchomość,

podawał

określone

w siedzibie a

zgodnie z art. 35

w art. 35 ust. 2 ustawy.
wiadomości

ogłoszenie

w praSIe

co najmniej powiat, na terenie którego

położona

do publicznej

obejmującym

sprzedaży,

przeznaczonych do

także

przez

na stronach internetowych

urzędu

informacje

o wywieszeniu wykazów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy.
Ogłoszenia
niż

a

po

o przetargu podane

upływie

właściwy

zostały

wiadomości

do publicznej

nie

wcześniej

terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy,

organ

podał

w nich informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce

i warunki przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy.
Właściwy

organ

podawał

wiadomości

do publicznej

ogłoszenie

o przetargu co

najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku
nieruchomości,

której cena

naJ mm eJ na okres 2
zabudowanej

działki

rozporządzenia

wywoławcza

miesięcy

jest

wyższa niż równowartość

100 000 euro, co

przed wyznaczonym terminem przetargu (w przypadku

nr 231111 przy ul. Bohaterów 2 w Lubsku), zgodnie z § 6

Rady Ministrów z dnia 14

przeprowadzania przetargów oraz

rokowań

września

na zbycie

2004 r. w sprawie sposobu i trybu
nieruchomości

(tekst jedno w Dz. U.

z 2021 r poz. 2213 z poźn. zm.).
W przypadku przetargu na zbycie

nieruchomości,

100.000 euro,

nąjmniej

przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej

miesiące

ogólnokrajowej, zgodnie z
zabudowanej

działki

§ 6 ust. 5

z

ogłoszenia

wywoławcza była

wyższa niż równowartość

na 2

wyciąg

której cena

rozporządzenia

o przetargu zamieszczono co

Rady Ministrów (w przypadku

nr 231111 przy ul. Bohaterów 2 w Lubsku).

1 CSruV
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Infonnację

ogłoszeniu

o

zwyczajowo

przyjęty

wynikającym

z art. 38 ust. 2 ustawy.

Organ
me

ustalał kwotę

wyższej niż

z dnia 14
rokowań

także

a

wadium w

zgodnie z

obowiązkiem

nie

niższej niż

5 % ceny

wywoławczej

rozporządzenia

Rady Ministrów

2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

nieruchomości

na zbycie

z fonn wniesienia wadium,
rozporządzenia

wysokości

w sposób

urzędu,

na stronach internetowych

20 % tej ceny, zgodnie z § 4 ust. 2

września

wiadomości

przetargu podano do publicznej

oraz

określoną

wskazał

w

ogłoszeniu

w § 4 ust. 3

o przetargu przynajmniej jedną

rozporządzenia,

zgodnie z § 4 ust. 4

Rady Ministrów.

Tennin wniesienia wadium

został

później

przetargowej stwierdzenie, nie

umożliwiał

ustalony w taki sposób, aby
niż

że

3 dni przed przetargiem,

komisji

dokonano

jego wniesienia, zgodnie z art. § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów.
Z przeprowadzonych przetargów
przetargu

dopełnił

nieruchomościami

obowiązku

zostały

określonego

i tenninie zawarcia umowy

sprzedaży,

nie

protokoły.

Organizator

wart. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce

zawiadomił osobę ustaloną

i

sporządzone

jako nabywca

później niż

w

ciągu

nieruchomości

21 dni od dnia

o miejscu

rozstrzygnięcia

przetargu.
Organ

podawał

do publicznej

wiadomości, zamieszczając

urzędu

Publicznej na stronie podmiotowej

siedzibie, na okres co najmniej 7 dni,
rozporządzenia
Zapłata
sprzedaży,

go

obsługującego

infonnację

w Biuletynie Infonnacji

oraz

wywieszając

w swojej

o wyniku przetargu, zgodnie z § 12

Rady Ministrów
ceny nabycia

nieruchomości nastąpiła

nie

później niż

zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce

sprzedaży zostały

do dnia zawarcia umów

nieruchomościami.

Umowy

zawarte w fonnie aktu notarialnego, zgodnie z art. 27 ww. ustawy.

Przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców zastosowane
zostały

określone każdorazowo

bonifikaty,

wyrażenia

w uchwale Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie

zgody na udzielenie bonifikaty od ceny

sprzedaży

lokali mieszkalnych zbywanych

na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.
Sporządzano

wykazy

nieruchomości

przeznaczonych do

sprzedaży,

zgodnie z art. 35

ust. 1 ustawy, w których ujęto infonnacje określone w art. 35 ust. 2 ustawy.
Właściwy

lokalnej, o
jest

organ

zasięgu

nieruchomość,

podawał

obejmującym

w siedzibie a

o wywieszeniu wykazów, zgodnie z

ogłoszenie

w praSIe

co najmniej powiat, na terenie którego

położona

do publicznej

także

wiadomości

przez

na stronach internetowych

obowiązkiem wynikającym
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urzędu

infonnacje

z art. 35 ust. 1 ustawy.
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Warunki zbycia
przeprowadzanych z

nieruchomości
nabywcą,

w drodze bezprzetargowej ustalano w uzgodnieniach

zgodnie

z art.

28

ust.

2 ustawy

o

gospodarce

nieruchomościami.

Zapłata
sprzedaży,

ceny nabycia

nieruchomości nastąpiła

nie

później niż

zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce

sprzedaży zostały

Osoby

do dnia zawarcia umów

nieruchomościami.

Umowy

zawarte w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 27 ww. ustawy.

korzystające

że wyrażają zgodę

z

pierwszeństwa

w nabyciu

na cenę ustaloną w sposób

określony

nieruchomości złożyły oświadczenia,

w ustawie, stosownie do art. 34 ust. 5

ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4.1.2. Najem i dzierżawa

W 2021 r. dochody w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i
"Wpływy

§ 0750

w

wysokości

z

nąjmu

235.000,00

i

dzierżawy składników majątkowych

zł

i wykonane

zostały

( ... )"

nieruchomościami"

zostały

w kwocie 239.288,26

zaplanowane

zł,

co stanowi

101,82 % założonego planu po zmianach.
Kontroli poddano

realizację

w oparciu o 10 umów najmu i
1000

zł

dochodów z

dzierżawy,

tytułu

w których

najmu i

wysokość

dzierżawy nieruchomości,

czynszu przekracza

kwotę

(numery kontrahentów: 243, 364,452, 490,497, 581, 712, 1097, 1200, 1221, 1272)

w łącznej

wysokości

Kontrola

88.653,20 zł co stanowi 37,04 % dochodów wykonanych z tego

wykazała, że

w badanej próbie 5 kontrahentów

nieprzekraczającym

należne

terminowo

dokonywało opłat

po terminie,

odsetki, z czego trzech kontrahentów z

opóźnieniem

a 5 kontrahentów o numerach 243, 452, 497, 581, 712
uiszczając jednocześnie

wniosło opłaty

tytułu.

14 dni. Organ na

zaległości kierował

wezwania do

zapłaty

(kontrahent

o numerze 452).
W poddanej kontroli próbie stwierdzono,

że

z dwoma kontrahentami oznaczonymi

numerami kartotek 452 i 490, zawarto umowy najmu
odpowiednio

działki

nr 512/34 (B) o pow. 61.74 m2 oraz

nieruchomości

część działki

gruntowych,

nr 12/98 o pow. 210

m2, na czas nieoznaczony, bez zachowania trybu przewidzianego w art. 37 ust. 4 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami

(tekst. jedno w Dz. U. z 2021 poz.

1899 z późno zm.). Zgodnie z powołanym przepisem zawarcie umów
dzierżawy

na czas oznaczony

dłuższy niż

3 lata lub na czas nie oznaczony

przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik
od

obowiązku

nieruchomości

użytkowania.

następuje

mogą wyrazić zgodę

przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Przyczynę

najmu lub

na

w drodze

odstąpienie

zawarcia umów najmu

gruntowych z dwoma kontrahentami oznaczonymi numerami kartotek 452

1\
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Akta kontroli str.
i 490, odpowiednio

działki

nr 512/34 (B) o pow. 61.74 m2 oraz część

działki

,f.~.....

nr 12/98 o pow.

210 m2, na czas nieoznaczony, bez zachowania trybu przewidzianego wart. 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
późno

1899 z

nieruchomościami

(tekst. jedno w Dz. U. z 2021 poz.

zm.) wskazuje Burmistrz Lubska. Burmistrz

wyjaśnił, iż

umowy

zostały

przygotowane przez pracownika, który obecnie jest na emeryturze, dlatego nie potrafi
wyjaśnić

przyczyn zawarcia przedmiotowej umowy bez zachowania trybu przewidzianego

w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
[Dowód:

załącznik

nr 1 do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienie

Burmistrza Lubska - akta kontroli

str. 133 - 153].

4.1.3.

Trwały zarząd

Burmistrz Lubska
działalność statutową

ustanowił

trwały

Szkoła

prowadzi:

zarząd

na

nieruchomościach,

Podstawowa nr 1, nr 2, nr 3 w Lubsku,

Szkoła

Ośrodek

Sportu

Podstawowa w Górzynie, Przedszkole nr 1, nr 2, nr 5 w Lubsku,
Ośrodek

i Rekreacji w Lubsku, Miejsko - Gminny
wnoszenia

opłat

z

tytułu trwałego zarządu

opis zawarty

został

w

tym

nr 2, nr 3 i nr 5 w Lubsku,

Ośrodek

Pomocy

części protokołu

byli

w Lubsku. Do
Ośrodek

Społecznej

Sportu

w Lubsku.

władania nieruchomościami

kontroli.

nieruchomościami

dzień

Na terenie Gminy Lubsko na
organizacyjnych,

Społecznej

zobowiązani

w punkcie 4.1.4. Prawne formy

przez gminne jednostki organizacyjne, w dalszej

4.1.4. Prawne formy władania

Pomocy

w 2021 roku

i Rekreacji w Lubsku oraz Miejsko - Gminny
Szczegółowy

w których

8
Szkoła

31.12.2021 r.

jednostek

funkcjonowało

oświatowych:

13 jednostek

Przedszkola

Podstawowa nr 1, nr 2 i nr 3 w Lubsku,

nr

1,

Szkoła

Podstawowa w Górzynie, Żłobek nr 1 w Lubsku, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

w Lubsku,

Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Lubsku,

Zakład

Gospodarowania

Mieniem Komunalnym w Lubski oraz 1 instytucja kultury - Biblioteka - Centrum Kultury
im. Jana Raka w Lubsku (dotychczas Lubski Dom Kultury i Biblioteka Miasta i Gminy
Lubsko).
Decyzją

prawo
o

nr GR.7232-l/09 z dnia 28.12.2009 r. Lubski Dom Kultury w Lubsku

użytkowania

łącznej

wieczystego gruntów oznaczonych

pow. 18002 m2 oraz prawo

działkami

nr: 353/6, 353/11 i 353/9

własności znajdujących się

i innych urządzeń, z przeznaczeniem na działalność kulturalną,
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nabył

na gruncie budynków

oświatową

i wychowawczą.

Akta kontroli str..
Decyzją

nr GR.7232-1I10 z dnia 10.09.2010 r. Biblioteka Miasta i Gminy Lubsko

nabyła

w Lubsku

użytkowania

prawo

o pow. 599 m2 oraz prawo
urządzeń,

1...2.1 .. ...

wieczystego gruntu oznaczonego

własności znajdujących się

z przeznaczeniem na działalność kulturalną,

Uchwałą

działką

nr 408/1

na gruncie budynków i innych

oświatową

i wychowawczą.

nr XXXIl252/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie

połączenia samorządowych

instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.

Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w
instytucję

kultury, utworzono

nową, samorządową instytucję

Bibliotekę

kultury -

jedną

- Centrum

Kultury im. Jana Raka w Lubsku.
uchwały

Zgodnie z brzmieniem § 4 w/w

z dniem

wpISU

instytucji kultury "Biblioteka - Centrum Kultury im. Jana Raka"
obowiązki połączonych

prawa i

instytucji kultury, przejmuje
wierzytelności

instytucji kultury oraz przejmuje wszelkie
w tym w

szczególności

i

do rejestru gminnych
wstępuje

całe

połączonych

mienie

zobowiązania

w zakresie projektów realizowanych przez

we wszystkie

łączone

tych instytucji,

instytucje kultury

i utrzymania ich trwałości.
Odrębnymi
nieruchomościach

decyzjami

Burmistrz

zajmowanych przez

Lubska

Ośrodek

ustanowił

trwały

zarząd

na

Sportu i Rekreacji w Lubsku (zwany dalej

OSIR).
Decyzją

znak RN.6844.1.2016 z dnia 23.09.2016 r. Burmistrz Lubska

na wniosek i na rzecz OSIR w Lubsku w
w

obrębie Białków, stanowiącą działki

z przeznaczeniem na realizacje
propagowania

aktywności

zarządu według

bonifikaty w
został

stawki 0,3% ceny

wysokości

trwały zarząd nieruchomość gruntową położoną

nr 934 o pow. 0,95 ha oraz nr 935 o pow. 0,18 ha

zadań

z zakresu kultury fizycznej i turystyki w celu

mieszkańców

fizycznej

gminy.

Opłata

nieruchomości wynoszącej

90% od tej

oddał

opłaty

wynosi 311,18

roczna z

tytułu trwałego

1.037.282,29

zł

zł. Trwały zarząd

na czas nieoznaczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie

się

i udzieleniu
ustanowiony

ostateczna, na

wniosek jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 44 i 45 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Decyzja w sprawie ustanowienia

wymienione wart. 45 ust. 2 ustawy. Z

treści

trwałego zarządu zawierała

decyzji wynika,

elementy

iż wartość nieruchomości

ustalona została na podstawie operatu szacunkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 156
ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Decyzją

znak RN.6844.1.2016 z dnia 21.04.2016 r. Burmistrz Lubska

na wniosek i na rzecz OSIR w Lubsku w
w

obrębie

Lubska,

stanowiącą działkę

oddał

trwały zarząd nieruchomość gruntową położoną

nr 537/1 o pow. 0,2584 ha z przeznaczeniem na
118

~

~1 ~
I

1l..t ...

Akta kontroli str.. .
zadań

realizacje

mieszkańców

fizycznej
ceny
tej

gminy.

Opłata

nieruchomości wynoszącej

opłaty

wynosi 44,40

tytułu trwałego zarządu według

roczna z

148.000,00

zł. Trwały zarząd

się

w którym niniejsza decyzja stanie

zł

i udzieleniu bonifikaty w

ustanowiony

treści

trwałego zarządu zawierała

decyzji wynika,

został

stawki 0,3%

wysokości

90% od

na czas nieoznaczony od dnia,

ostateczna, na wniosek jednostki organizacyjnej,
nieruchomościami.

zgodnie z art. 44 i 45 ust. 1 ustawy o gospodarce
ustanowienia

aktywności

z zakresu kultury fizycznej i turystyki w celu propagowania

Decyzja w sprawie

elementy wymienione w art. 45 ust. 2 ustawy. Z

iż wartość nieruchomości

ustalona

została

na podstawie operatu

szacunkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 156 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Decyzją

na rzecz OSIR w Lubsku w
i budynkami

trwały zarząd nieruchomość zabudowaną

użytkowymi, stanowiącą działki

z przeznaczeniem na realizacje
propagowania

aktywności

zarządu według

bonifikaty w
został

oddał

znak RN.6844.2.2014 z dnia 31.07.2014 r. Burmistrz Lubska

zadań

wysokości

gminy.

Opłata

nieruchomości wynoszącej

90% od tej

łącznej

pow. 58.007 m2

z zakresu kultury fizycznej i turystyki w celu

mieszkańców

fizycznej

stawki 0,3% ceny

nr 466/5 i 537/2 o

stadionem sportowym

opłaty

wynosi 569,40

roczna z

tytułu trwałego

1.898.002,14

zł

zł. Trwały zarząd

na czas nieoznaczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie

się

i udzieleniu
ustanowiony

ostateczna, na

wniosek jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 44 i 45 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Decyzja w sprawie ustanowienia

wymienione wart. 45 ust. 2 ustawy. Z
ustalona

została

treści

trwałego zarządu zawierała

decyzji wynika,

elementy

iż wartość nieruchomości

na podstawie operatu szacunkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 156

ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Decyzją

na rzecz OSIR w Lubsku w
kąpielowy

i teren

trwały zarząd nieruchomość stanowiącą

przyległy, oznaczoną działkami

i turystyki w celu propagowania
turystyki lokalnej.

Opłata

nieruchomości wynoszącej

wynosi 801,74

aktywności

roczna z

zadań

z zakresu kultury fizycznej

tytułu trwałego zarządu według

stawki 0,3% ceny

zł

fizycznej

i udzieleniu bonifikaty w

ustanowiony

został

wysokości

90% od tej

na czas nieoznaczony od dnia, w

ostateczna, na wniosek jednostki organizacyjnej, zgodnie z

art. 44 i 45 ust. 1 ustawy o gospodarce
trwałego zarządu zawierała

basen

gminy i promocji

zł. Trwały zarząd

się

"Karaś",

mieszkańców

2.672.475,00

którym niniejsza decyzja stanie

zalew

nr 14/6, 14/10, 14/19, 14/22, 14/23

o łącznej pow. 214.931 m2 z przeznaczeniem na realizacje

opłaty

oddał

znak RN.6844.4.2011 z dnia 30.12.2011 r. Burmistrz Lubska

nieruchomościami.

Decyzja w sprawie ustanowienia

elementy wymienione w art. 45 ust. 2 ustawy. Z

treści

decyzji

Akta kontroli str..
wynika,

iż wartość nieruchomości

została

ustalona

/..!).....

na podstawie operatu szacunkowego,

zgodnie z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 156 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Decyzją

znak RN.6844.7.2011 z dnia 30.12.2011 r. Burmistrz Lubska

na rzecz OSIR w Lubsku w

trwały zarząd nieruchomość gruntową zabudowaną

boisk sportowych - "Moje boisko - ORLIK 2012",
m2

wraz

infrastrukturą

z

techniczną
zadań

z przeznaczeniem na realizacje
aktywności

propagowania

zarządu według

bonifikaty w
został

wysokości

budynkiem

nr 160/7 o pow. 4.528

szatniowo

gminy.

Opłata

nieruchomości wynoszącej

90% od tej

kompleksem

-

magazynowym,

z zakresu kultury fizycznej i turystyki w celu

mieszkańców

fizycznej

stawki 0,3% ceny

i

stanowiącą działkę

oddał

opłaty

wynosi 428,59

roczna z

tytułu trwałego
zł

1.428.623,20

zł. Trwały zarząd

na czas nieoznaczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie

się

i udzieleniu
ustanowiony

ostateczna, na

wniosek jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 44 i 45 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Decyzja w sprawie ustanowienia

wymienione wart. 45 ust. 2 ustawy.

treści

Z

trwałego zarządu zawierała

decyzji wynika,

elementy

iż wartość nieruchomości

ustalona została na podstawie operatu szacunkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 156
ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce
Decyzją

znak IGN.6844.3.2021 z dnia 01.09.2021 r. Burmistrz Lubska

na rzecz OSIR w Lubsku w
sportowej i

nieruchomościami.

trwały zarząd nieruchomość gruntową zabudowaną

kręgielni, stanowiącą działki

z przeznaczemem na realizacje
propagowania

aktywności

ustanowiony

został

łącznej

stawki 0,3% ceny
wysokości

obiektem hali

pow. 1,5092 ha,

z zakresu kultury fizycznej i turystyki w celu

fizycznej i promocji turystyki lokalnej.

trwałego zarządu według

i udzieleniu bonifikaty w

zadań

nr 365/8 i 364/6 o

oddał

Opłata

nieruchomości wynoszącej

90% od tej

opłaty

wynosi 4.587,48

roczna z

tytułu

15.291.610,80

zł

zł. Trwały zarząd

na czas nieoznaczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie

się

ostateczna, na wniosek jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 44 i 45 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego
elementy wymienione wart. 45 ust. 2 ustawy.
nieruchomości

ustalona

została

Z

treści

zarządu zawierała

decyzji wynika,

iż wartość

na podstawie operatu szacunkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1

w zw. z art. 156 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Miejsko - Gminny
działalność statutową

Ośrodek

Społecznej

Społecznej

przy ul. 3 Maja l w Lubsku.

17.12.2013 r. Burmistrz Lubska
Pomocy

Pomocy

oddał

w Lubsku w

w Lubsku w 2021 roku

Decyzją

prowadził

znak GR.6844.1.2013 z dnia

na wniosek i na rzecz Miejsko - Gminnego

trwały zarząd nieruchomość oznaczoną

jako

Ośrodka

działka

nr

122/1 o pow. 0,3445 ha, ~~SkU przy ul. 3 Maja l, zabU~

Akta kontroli str... 1~!;

....

trzykondygnacyjnym

budynkiem
siedzibę

z przeznaczeniem na
Trwały zarząd
zarządu

ustanowiony

realizującego

MGOPS ,

został

użytkowej

o powierzchni

589,90

społecznej.

zadania z zakresu opieki

na czas nieoznaczony.

Opłata

m2,

tytułu trwałego

roczna z

zł.

wynosi 1.829,10

Odrębnymi

biurowym

decyzjami nr GR.6844.1.2012 z dnia 19.09.2012 r., nr RN.6844.1.2017

z dnia 31.08.2017 r., nr GR.7224-9/08 z dnia 04.11.2008 r., nr GR. 7224-3120 l O z dnia
17.12.2010 r. Burmistrz Lubska
działalność statutową prowadziły

nr 2 i nr 3 w Lubsku oraz
trwałego zarządu

o systemie

jednostki

Szkoła

oświatowe

na

nieruchomościach,

odpowiednio

Szkoła

w których

Podstawowa nr l,
opłat

Podstawowa w Górzynie, zwolnione z

obowiązującego

na mocy

oświaty

ustanowił trwały zarząd

z

tytułu

wówczas art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

(tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z

późno

zm.).

Trwały zarząd

ustanowiony został na czas nieoznaczony .
Odrębnymi

decyzjami nr GR.7224-7/10 z dnia 31.12.2010 r., nr GR.7224-5110 z dnia

31.12.2010 r., nr GR.7224-4110 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrz Lubska
zarząd

nieruchomościach,

na

oświatowe

działalność

obowiązującego

na mocy

oświaty

ustanowiony

prowadziły

został

że wartość nieruchomości,

późno

zm.).

z

tytułu

Trwały zarząd

Szkołę Podstawową

podstawie ewidencji

księgowej,

ustawy o gospodarce

w Górzynie, ponadto przez Przedszkole

ustala

się

majątkowego.

Rzeczoznawca

Zgodnie z

na podstawie jej
majątkowy

wartości

był trwały zarząd,

ustawy o gospodarce

nieruchomościami wyjaśnia

nr 1 do

na

Przyczynę

na której ustanawiany

powołanymi
określonej

sporządza

w formie operatu szacunkowego.

wartości nieruchomości były

był trwały zarząd,

ustalana

piśmie

przepisami

nie

na

opinię

ustalania wartości

cenę

rzeczoznawcę

przez

o

wartości

nieruchomości,

niezgodnie z art. 67 ust. l w zw. z art. 156 ust. 1 i 3
Burmistrz Lubska. Burmistrz

wyjaśnił, iż

ustalone na podstawie dokumentów księgowych.

protokołu

kontroli:

wyjaśnienia

Burmistrza Lubska - akta kontroli

str. 153 - 153].
Złożone wyjaśnienia

była

co jest niezgodne z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 156 ust. 1 i 3

nieruchomościami.

nieruchomości

Szkołę Podstawową

zajmowanych przez

nr 1, nr 2 i nr 5 w Lubsku, na których ustanawiany

załącznik

opłat

na czas nieoznaczony.

nr 1, nr 2, nr 3 w Lubsku oraz

nieruchomości

jednostki

wówczas art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

(tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z

Kontrola wykazała,

[Dowód:

statutową

odpowiednio Przedszkole nr l, nr 2 i nr 5 w Lubsku, zwolnione z

trwałego zarządu

o systemie

w których

ustanowił trwały

zmieniają ustaleń kontrolujących

w powyższym zakresie.

Akta kontroli str..
Kontrola wykazała,

że Zakład

I.d. f. ....

Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku oraz

Żłobek m 1 w Lubsku nie zostały wyposażone w mienie niezbędne do ich działalności,
określonych

na zasadach

nieruchomościami.

w art. 51 ust. 1 i 2, w

związku

z art. 56 ustawy o gospodarce

Zgodnie z art. 51 ust.1 i 2, w

związku

z art. 56 ustawy o gospodarce

nieruchomościami, państwowa

są wyposażane

z dniem ich utworzenia,

odpowiednio przez ministra
przez

właściwego

nadzorujący,

organ

przy

na rzecz państwowej osoby prawnej
gruntowej w

użytkowanie

nieruchomości

nieruchomościami,

lub

jednostek
że

art. 51 oraz art. 53-55, z tym,

na

Państwa,

do spraw Skarbu

wyposażenie

czym

do ich

organ

polega

własności nieruchomości

założycielski

na

lub

przeniesieniu
nieruchomości

albo oddaniu jej

państwowej

działalności

jednostce organizacyjnej

Stosownie do przepisu art. 56 ustawy o gospodarce

przy tworzeniu lub

samorządowych

jednostka organizacyjna,

nieruchomości niezbędne

w

wieczyste lub na oddaniu

trwały zarząd.

w

państwowa

osoba prawna oraz

powoływaniu

organizacyjnych
wyposażenie

gminy, powiatu lub województwa przeznacza

samorządowych

stosuje

Slę

osób prawnych

odpowiednio

przepisy

tych osób lub jednostek organ wykonawczy
nieruchomości

odpowiednio z gminnego,

powiatowego lub wojewódzkiego zasobu nieruchomości. Przyczyny niewyposażenia

Zakładu

Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku i Żłobka m 1 w Lubsku w mienie
niezbędne

do ich

działalności,

56 ustawy o gospodarce
wyjaśnień

wydzielenie
[Dowód:

iż

wynika,
części

określonych

w art. 51 ust. 1 i 2, w

nieruchomościami wyjaśnia

m 1 do

byłoby

dla Gminy

protokołu

kontroli:

związku

Burmistrz Lubska. Ze

ponoszenie dodatkowych kosztów m.in. na

obiektów,

załącznik

na zasadach

sporządzenie

z art.

złożonych

operatów na

dużym obciążeniem.

wyjaśnienia

Burmistrza Lubska- akta kontroli

str. 133 - 153].
Złożone wyjaśnienie

me zwalnia Burmistrza Lubska z

jednostek organizacyjnych Gminy Lubsko w mienie
na zasadach

określonych

nieruchomościami.

wart. art. 51 ust. 1 i 2, w

szczególności

Przedszkole

m

związku

3

nieruchomościami, ponieważ

w

Szkoły

w Lubsku. Zgodnie z

umową

m 3 w Lubsku 11

Lubsku

zostało

działalności,

z art. 56 ustawy o gospodarce

samorządzie

gminnym do

zadań

wyposażone

w

nieruchomości,

niezgodnie z przepisami ustawy o gospodarce

na podstawie umowy

dyrektorem

do ich

gospodarowanie mieniem komunalnym.

działalność statutową

w których prowadzi

pomiędzy

niezbędne

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o

Burmistrza należy w

obowiązku wyposażenia

użyczenia

zawartej w dniu 02.09.2019 r.,

Podstawowej m 3 w Lubsku a dyrektorem Przedszkola m 3
dyrektor

pomieszczeń

Szkoły oddał

.

w

bezpłatne użyczenie

budynku
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w Lubsku, z przeznaczeniem na sale przedszkolne oraz pomieszczenia administracji,

obsługi

gospodarczej i sanitarne.
Ponadto
wyposażony

Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Lubsku, w

nieruchomości

w

niezgodnie

z

poniższym

przepIsamI

także został

zakresie,

ustawy

o gospodarce

nieruchomościami.

Na podstawie umowy
pomiędzy Gminą

w

Lubsko a dyrektorem

bezpłatne użyczenie

szczegółowo

użyczenia

nr IGN.6850.2.2020 zawartej w dniu 30.06.2020 r.,

Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Lubsku, Gmina

dla OSiR grunty, na których zlokalizowane

wymienione w § 1 umowy, przeznaczeniem na

są

oddała

place zabaw,

działalność statutową Ośrodka,

w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Na podstawie umowy z dnia 21 marca 2017 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia
31.01.2020 r. Gmina Lubsko
używania

grunt oznaczony

7,3 ha i

częścią działki

oświatowy,

oddała Ośrodkowi

działkami

Sportu i Rekreacji w Lubsku do

nr: 89914, 899/3 oraz

częścią działki

bezpłatnego

nr 899/5 o pow.

nr 899/6 o pow. 0,4 ha z przeznaczeniem na cel kulturalny,

sportowy i rekreacyjny.

Instytucja użyczenia uregulowana jest w przepisach prawa cywilnego (art. 710 - 719)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i wynika z nich,
na podstawie której

użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu

albo nieoznaczony - na
instytucji

bezpłatne używanie

powstałego

sytuacji mamy do

użyczenia pomiędzy

stronami umowy,
osobowości

osobowość prawną, tworzących

Ośrodek

sektora finansów publicznych
umowy

nieposiadającą osobowości

dyrektorami

są formą organizacyjną

Szkoły

w

co najmniej

dwie strony. W
(jednostką

Sportu i Rekreacji w Lubsku jest

powyższej
samorządu

formą organizacyjną

prawnej. W przypadku natomiast

i Przedszkola oba podmioty,

będące

nieposiadającą

sektora finansów publicznych

prawnej.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce
oraz

występowanie,

czynienia z jednym podmiotem prawa

terytorialnego), natomiast

- przez czas oznaczony

jednym z koniecznych elementów stosunku

na skutek zawarcia umowy jest

dwóch podmiotów posiadających

jest umową,

oddanej mu w tym celu rzeczy. W odniesieniu do

użyczenia należy stwierdzić, że

cywilnoprawnego

że użyczenie

państwowa

osoba prawna

są

wyposażane

jednostka organizacyjna, z dniem ich utworzenia,

nieruchomości niezbędne

do spraw Skarbu

nieruchomościami państwowa

Państwa,

do ich

organ

polega na przeniesieniu na rzecz

działalności

założycielski

państwowej

odpowiednio przez ministra

lub przez organ
osoby prawnej

nadzorujący,

a

właściwego
wyposażenie

własności nieruchomości

albo

oddaniu jej nieruchomości grun
7
owe'
\w llżytkowanie wieczyste lub na oddaniu państwowej
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jednostce organizacyjnej
przy tworzeniu lub

nieruchomości

zasobu

się

r...

Z art. 56 ww. ustawy wynika,

osób prawnych lub

że

samorządowych

odpowiednio przepisy art. 51 i art. 53-55, z tym

że

na

tych osób lub jednostek organ wykonawczy gminy, powiatu lub województwa

nieruchomości

przeznacza

trwały zarząd.

powoływaniu samorządowych

jednostek organizacyjnych stosuje
wyposażenie

w

fol.

nieruchomości.

odpowiednio z gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego

Przyczyny

niezbędne

Sportu i Rekreacji w mienie
związku

ust. 1 i 2, w

odpowiedzialna

-

niewyposażenia

do ich

działalności,

z art. 56 ustawy o gospodarce

Burmistrz

Lub ska.

Ośrodka

Przedszkola nr 3 w Lubsku oraz
określonych

na zasadach

nieruchomościami,

Burmistrz

wyjaśnił:

w art. 51

wskazuje osoba

"Porozumienie

numer

RN.6845.25.2017 z dnia 21 marca 2017 r. , aneksowane w dniu 31.01.2020 r. (dotyczy
gruntów gminnych oznaczonych
działki

nr 899/6

położonych

stanowią

grunty

w

działkami

obrębie Białków,

kąpieliska

obszar

udzielił

Białków- mała

jako inwestor ww. inwestycji nie
także wziąć

po

uwagę

finansowej, czego
Dodatkowo

gmina Lubsko o

fakt,

iż

informuję,

że

retencja". W

oddała

realizacją
związku

z

od

łącznej

września

częścią

pow. 7,7 ha). Ww.

"Białków-

Stara Woda".
decyzją

inwestycji pn. "Rozbudowa
powyższym

przedmiotowych gruntów w

w tym okresie Gmina Lubko

konsekwencją był

dz. nr 899/5 i

w dniu 26.05.2017 r. Wojewoda Lubuski

Gminie Lubsko pozwolenia na

zbiornika retencyjnego

częścią

zbiornika retencyjnego

Jednocześnie pragnę poinformować, że

Nr 2/2016

nr 899/4, 899/3 oraz

była

Gmina Lubsko

trwały zarząd. Należy
już

w

złej

kondycji

2018 program postepowania naprawczego.
został ujęta

Gmina Lubsko nie

w planach inwestycyjnych

w zakresie melioracji wodnych podstawowych w województwie lubuskim w latach 20142020. Porozumienie w przedmiocie oddania gruntów do
Sportu i Rekreacji w Lubsku w celu utrzymania
całego

zbiornika. Umowa

zawarta pomiędzy
gruntów

Gminą

użyczenia

stanowiących własność

Przedmiotowe grunty

zostały

kąpieliska

Sportu i Rekreacji w Lubsku dotyczy

Gminy Lubsko, na których usytuowane
przeznaczone na

finansowych nie

pozwolił

była

Ośrodka

do czasu realizacji rozbudowy

działalność

statutową

i Rekreacji w Lubsku w tym: utrzymania terenów rekreacyjnych i
W tym okresie Gmina Lubsko

dla

numer IGN.6850.2.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Ośrodkiem

Lubsko, a

bezpłatnego używania

w programie

postępowania

na dokonanie oszacowania

są

place zabaw.

Ośrodka

urządzeń

aż

26

Sportu

sportowych.

naprawczego. Brak

wartości

części

środków

nieruchomości

gruntowych.
[Dowód:

załącznik

str. 133-153].

nr l do

protokołu

kontroli:

wyjaśnienie

Burmistrza Lubska - akta kontroli

Złożone wyjaśnienie

organizacyjnych
na zasadach

Gminy

określonych

nieruchomościami.

o

nie zwalnia Burmistrza Lubska z

samorządzie

Lubsko

w

Wójta

należy

obowiązku wyposażenia

jednostek

związku

w

do

działalności,

ich

z art. 56 ustawy o gospodarce

związku

z art. lla ust. 3 ustawy

szczególności

gospodarowanie mieniem

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3, w
zadań

.1! .!.....

niezbędne

mIeme

wart. 51 ust. l i 2, w

gminnym do

Akta kontroli str.

komunalnym.

4.2. Informacja o stanie mienia
Informacj a o stanie mienia Gminy Lubsko wg stanu na

dzień

31.12.2021 r. zaWIera

wszystkie dane, o których mowa wart. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
zostały

W informacji o stanie mienia wykazane
i innych

niż własność

praw

rzeczowych - hipoteka,

majątkowych,

udziały

w tym w

spółkach,

w

m. in. dane

dotyczące

szczególności

praw

o ograniczonych prawach

informacje o dochodach uzyskiwanych

z wykonania prawa własności i innych praw majątkowych, dane i zdarzenia mające
zmiany w stanie mienia. Na
przedłożenia

dzień czynności

kontrolnych nie

informacji o stanie mienia Gminy Lubsko,

określony

upłynął

rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie

określenia

w zakresie

sporządzenia,

jednostki lub organu,
przepisów wynika,

Terminy

sprawozdań

iż zarząd

dnia 31 marca roku
samorządu

zatwierdzenia,

udostępnienia

jeszcze termin

związku

z § 1 pkt

w zakresie ewidencji oraz

i przekazania do

właściwego

rejestru,

lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561). Z brzmienia

jednostki

następującego

samorządu

po roku

terytorialnego przedstawia, w terminie do

budżetowym,

organowi

terytorialnego informacj ę o stanie mienia jednostki

określone

na

zmieniającego rozporządzenie

wypełniania obowiązków

innych terminów

wpływ

wart. 267 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późno zm.) w
3

własności

stanowiącemu

samorządu

jednostki

terytorialnego ( ... ).

wart. 267 ust. 1 i 3 ( ... ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, przypadające w 2022 roku,

przedłuża się

o 30 dni.

v. Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi
Informacje
przez

podległe

niezbędne

do opracowania projektów planów finansowych na 2021 r.
następnie

jednostki Gminy Lubsko, a

dochodów i wydatków przekazane

zostały

informacje o ostatecznych kwotach

tym jednostkom w terminach

określonych

odpowiednio wart. 248 ust. l oraz wart. 249 ust. l pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

~
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5.1. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi

Na terenie Gminy

według

stanu na

dzień

funkcjonowało

31.12.2021 r.

13 jednostek

organizacyjnych, w tym 9 jednostek oświatowych: Żłobek nr l w Lubsku, Przedszkola nr l,
nr 2, nr 3 i nr 5 w Lubsku,

Szkoła

Podstawowa nr l, nr 2 i nr 3 w Lubsku,

Podstawowa w Górzynie, Miejsko - Gminny
Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Lubsku,

Ośrodek

Zakład

Pomocy

Społecznej

Szkoła

w Lubsku,

Gospodarowania Mieniem Komunalnym

w Lubsku oraz l instytucja kultury - Biblioteka - Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku
(dotychczas Lubski Dom Kultury i Biblioteka Miasta i Gminy Lubsko). Kontroli poddano
rozliczenia finansowe wszystkich jednostek budżetowych.
Podstawą

gospodarki finansowej wszystkich jednostek

budżetowych

w badanym

okresie były opracowane w terminie plany finansowe, zatwierdzone przez kierowników.
Kontrola

wykazała, że

wszystkie jednostki

sporządziły

i

przekazały

sprawozdania Rb-27S i Rb-28S, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. b)
Rozwoju i Finansów w sprawie
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2

sprawozdawczości budżetowej

rozporządzenia

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie

terminowo roczne

rozporządzenia

Ministra

oraz Rb-N, Rb-Z, o których

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

sprawozdań

jednostek sektora fmansów publicznych

w zakresie operacji finansowych (tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 2396) wg stanu na koniec
IV

kwartału

2021 r. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych

znalazły

odzwierciedlenie w sprawozdaniach zbiorczych.
Na

dzień

31.12.2021 r.

sporządzone

zostały

bilanse jednostek

budżetowych,

rachunki zysków i strat w wariancie porównawczym oraz Zestawienie zmian w funduszu
jednostek.

5.2. Rozliczenia z

samorządowymi zakładami budżetowymi

Na terenie Gminy Lubsko wg stanu na
samorządowy zakład budżetowy.

f\
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dzień

31.12.2021 r. nie

funkcjonował

Akta kontroli str.

5.3.

Samorządowe

osoby prawne
dzień

Na terenie Gminy Lubsko wg stanu na
jedna

samorządowa

31.12.2021 r.

funkcjonowała

instytucja kultury: Biblioteka - Centrum Kultury im. Jana Raka

w Lubsku, wpisana do rejestru prowadzonego przez organizatora, zgodnie z
wynikającym
działalności

f'?:? .....

z art. 14 ustawy z dnia 25

października

obowiązkiem

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

kulturalnej (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z

późno

kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej, zgodnie z § 2

zm.). Rejestr instytucji

rozporządzenia

Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Biblioteka
- Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku powstała w wyniku połączenia dotychczasowych
samorządowych

instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji

Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w
dokonanego na mocy
2021 r. w sprawie

uchwały

jedną instytucję

kultury,

nr XXXI/252/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja

połączenia samorządowych

instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta

i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku
w jedną instytucj ę kultury.
Plany finansowe instytucji kultury

sporządzone zostały

z zachowaniem

wysokości

dotacji organizatora, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
Z

budżetu

Gminy Lubsko w 2021 r. przekazane

zostały

dotacje podmiotowe

dla instytucji kultury w wysokości:
- 985.100,00

zł (rozdział

92109 § 248) dla Lubskiego Domu Kultury w Lubsku,

- 824.440,00

zł (rozdział

92116 § 248) dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji

Edukacji Narodowej w Lubsku.
Kwoty przekazanych przez organizatora dotacji

znalazły

rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków

odzwierciedlenie w Rb-28S

budżetowych

Gminy Lubsko

za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r.
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej
w Lubsku

przekazał

sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2021,

z uwzględnieniem wykorzystanych dotacji organizatora w kwocie odpowiednio 985.100,00
i 824.440,00 zł. Obie dotacje

zostały

zł

wykorzystane w całości .

Kierownik instytucji kultury

sporządził

i

przekazał

w terminie wymagane

sprawozdania Rb - N i Rb - Z, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5

rozporządzenia

Ministra

Akta kontroli str..
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie

(1:?1. ....

sprawozdań

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Na

dzień czynności

wynikającego

kontrolnych nie

upłynął

jeszcze termin

dopełnienia obowiązku

z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie

załączników

do protokołu kontroli:

-

załącznik

nr 1 - wyjaśnienia Burmistrza,

-

załącznik

nr 2 - wyjaśnienia

-

załącznik

nr 3 - wyj aśnienia Skarbnika,

-

złącznik

nr 4 -

Zastępcy

wyjaśnienia

Burmistrza,

Naczelnika

Wydziału

Gospodarki Komunalnej

Naczelnika

Wydziału

Spraw Obywatelskich i

Ochrony

Środowiska- M.W.,

-

załącznik

nr 5 -

wyjaśnienia

Zarządzania

Kryzysowego - H.D.,
-

załącznik

nr 6 -

Nieruchomościami

-

o

załącznik

wyjaśnienia

Wydziału

Infrastruktury

1

Gospodarki

- K.Z.,

nr 7 -

protokół

Burmistrz,

Janusz

przysługującym

Naczelnika

kontroli stanu kasy w

Dudojć

oraz

Urzędzie

Skarbnik

im prawie odmowy podpisania

Miejskim w Lubsku.

Gminy

protokołu

poinformowani

kontroli i

złożenia

od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy.

w

zostali

ciągu

3 dni

t/J ;0

Akta kontroli str. . .. .... ... . .
Protokół sporządzono

w dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach i po odczytaniu

podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Burmistrzowi.
O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli pod poz. nr
9/2022.

Lubsko, dnia 29 kwietnia 2022 r.
Janusz Dudojć

Anna Górska

Marcin Królikowski

Skarbnik Gminy
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