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e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pi

Warszawa, dnia^O lutego 2023 r.

Pani
Kinga Anna Sosińska 
Wójt Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32 
05-304 Stanisławów

W ystąpienie pokontrolne

dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. 
w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej 
organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) 
przeprowadzona została w okresie od 19.10.2022 r. do 15.12.2022 r. kontrola kompleksowa gospodarki 
finansowej.
Kontrola objęła okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wybrane zagadnienia z 2020 r. oraz 2022 r. 
i przeprowadzona została zgodnie z ramowym zakresem kontroli kompleksowej gospodarki finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego.
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki, 
na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy, kieruję następujące wystąpienie pokontrolne:

Księgowość i sprawozdawczość

1. Stwierdzono:
na koncie 140 -  „Krótkoterminowe aktywa finansowe”, w korespondencji z kontem 101 -  „Kasa”, 
ewidencjonowano:
-  operacje wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych - dokonane gotówką w kasie,
-  operacje przekazania środków pieniężnych z kasy na rachunek bankowy, czym naruszono zasady 

ewidencji środków pieniężnych w drodze między kasą a bankiem, określone w „Zakładowym planie 
kont dla Urzędu Gminy Stanisławów”, stanowiącym załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 45/2018 Wójta 
Gminy Stanisławów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, 
zgodnie z którymi do ewidencji środków pieniężnych w drodze między kasą a bankiem służy konto 
141 -  „Środki pieniężne w drodze”

(str. 5, 6 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
-  operacje wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych - dokonane gotówką 

w kasie - ewidencjonować na koncie 221 -  „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 
w korespondencji z kontem 101 -  „Kasa”,

-  operacje przekazania środków pieniężnych z kasy na rachunek bankowy ewidencjonować na koncie 
141 -  „Środki pieniężne w drodze”, w korespondencji z kontem 101 -  „Kasa”,

stosownie do zasad funkcjonowania konta 101, 141 i 221 określonych w „Planie kont dla jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”, stanowiącym załącznik Nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) w związku z zasadami funkcjonowania konta 141 ustalonymi
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w zakładowym planie kont na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120) i § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia.

2. Stwierdzono:
-  nie zachowano zgodności obrotów konta 133 - „Rachunek budżetu” z wyciągami bankowymi (str. 7 

protokołu kontroli);
-  na koncie 134 -  „Kredyty bankowe” nie ewidencjonowano odsetek od kredytów bankowych (str. 68, 

69 protokołu kontroli);
-  należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, których obowiązek zapłaty przypadał na lata 

następne (wg wydanych decyzji), nie zostały zaewidencjonowane na koncie 226 - „Długoterminowe 
należności budżetowe” (str. 42 protokołu kontroli).

Wnioskuję:
-  zapisów na koncie 133 dokonywać na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi 

zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem,
-  na koncie 134 ujmować odsetki od kredytów bankowych,
-  należności długoterminowe z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego ewidencjonować na koncie 

226,
stosownie do zasad funkcjonowania konta 133, 134 i 226 określonych odpowiednio w „Planie kont dla 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej i w „Planie kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych”, stanowiącym załącznik Nr 3 do ww. rozporządzenia.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

3. Stwierdzono:
-dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaklasyfikowano do działu 600 - „Transport 

i łączność” rozdziału 60016 -  „Drogi publiczne gminne” zamiast do działu 756 -  „Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem” rozdziału 75618 -  „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (str. 42 protokołu kontroli);

-  wydatki z tytułu zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych zaklasyfikowano do 
paragrafu 4170 -  „Wynagrodzenia bezosobowe” zamiast do paragrafu 4300 -  „Zakup usług 
pozostałych” (str. 49 protokołu kontroli);

-  wydatki z tytułu podróży służbowych, które odbyły się w celu uczestnictwa w szkoleniu, 
zaklasyfikowano do paragrafu 4410 -  „Podróże służbowe krajowe” zamiast do paragrafu 
4700 -  „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (str. 50 protokołu 
kontroli).

Wnioskuję:
dochody klasyfikować do właściwego działu i rozdziału, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - „Klasyfikacja 
działów” i Nr 2 - „Klasyfikacja rozdziałów” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.). W zakresie wydatków 
stosować właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 - „Klasyfikacja 
paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)” do ww. rozporządzenia.

4. Stwierdzono:
przekroczono zakres upoważnienia do dokonywania wydatków (str. 56, 57 protokołu kontroli). 
Wnioskuje:
wydatków publicznych dokonywać w granicach kwot określonych w uchwale budżetowej jednostki 
samorządu terytorialnego, planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych, stosownie do 
art. 44 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Gospodarka mieniem

5. Stwierdzono:
nie sporządzono wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (str. 72 
protokołu kontroli).
Wnioskuje:
sporządzać i podawać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej, w myśl przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
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nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zważywszy, że przewidziany w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami wyjątek od obowiązku sporządzania i podawania do publicznej 
wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, 
dzierżawę lub użyczenie nie dotyczy nieruchomości, które przeznaczone są do sprzedaży (zbycia), 
stosownie do art. 35 ust. 1b zdanie pierwsze ww. ustawy.

6. Stwierdzono;
nie dokonano waloryzacji czynszu najmu i czynszu dzierżawnego, wbrew postanowieniom § 7 ust. 2 
umowy najmu i § 13 ust. 2 umowy dzierżawy (str. 74, 76 protokołu kontroli).
Wnioskuje:
zgodnie z postanowieniami umów najmu i umów dzierżawy dokonywać waloryzacji czynszu, mając na 
uwadze obowiązek ustalania należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, 
wynikający z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialnym jest:
-  Wójt Gminy Stanisławów,
-  Skarbnik Gminy Stanisławów.

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków z wystąpienia 
pokontrolnego lub o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Wójtowi prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby 
w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. 
Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego 
wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Przekazanie informacji niezgodnej z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych podlega karze 
określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Otrzymują:
1) Adresat
2) WK a/a
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