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PROTOKOŁ

kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, przez inspektorów Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy: Ireneusza Włodarskiego, Klaudię Brusikowską, Marka
Wawrzyniaka, na podstawie upoważnienia Prezesa Izby nr RIO-KF-4102-45/2018 z dnia
24 sierpnia 2018 roku, w okresie od dnia 3 września 2018 roku do 31 października
2018 roku, z uzasadnionymi przerwami w dniach: 06 - 07.09.2018 r., 19.10.2018 r.,
24-26.10.2018 r.

Jednostka kontrolowana:

Powiat Sępoleński
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Przedmiot kontroli:
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
zakresem następujące tematy:

Powiatu Sępoleńskiego, obejmująca swoim"

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE
1. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego.
2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.
3. Dane ogólne o jednostce samorządu terytorialnego.
II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. Gospodarka pieniężna i kontrola kasy.
2. Księgi rachunkowe budżetu i urzędu.
3. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna.
4. Inwentaryzacja.
III. BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Dochody budżetowe.
1.1. Subwencje i dotacje.
1.2. Dochody z tytułu opłat.
1.3. Dochody z majątku.
1.4. Inne dochody.

2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
2.1. Wydatki bieżące.
2.2. Wydatki majątkowe.
2.3. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji.
3. Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu.
IV. GOSPODARKA MIENIEM
1. Gospodarka mieniem komunalnym.
2. Gospodarka mieniem Skarbu Państwa.
V. ROZLICZENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z JEJ
JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
1. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi.
2. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budżetowymi.

Okres objęty kontrola:

od 01.07.2016 r. do dnia 30.03.2018 r.

Osoby udzielające wyjaśnień:

Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Władysław Rembelski
Anna Deja-Dobrowolska
Karolina Górna

Starosta Sępoleński
Wicestarosta Sępoleński
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Zastępca Głównego Księgowego
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I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE.
1. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego.
Starosta Powiatu Pan Jarosław Tadych, wybrany na Starostę Sępoleńskiego w dniu 28.11.2014
Sepoleńskieso
roku, co stwierdzone zostało uchwałą Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Nr 1/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
Wicestarosta:

Pan Andrzej Marach, wybrany na Wicestarostę Sępoleńskiego w dniu
28.11.2014 r, co stwierdzone zostało uchwałą Rady Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim Nr 1/4/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

Członkowie
Zarządu Powiatu:

Starosta i Wicestarosta oraz 3 członków Zarządu:
Pani Katarzyna Kolasa (uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Nr 1/7/2014 z dnia 28.11.2014 roku),
Pan Kazimierz Fiałkowski (uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Nr 1/5/2014 z dnia 28.11.2014 roku),
Pani Danuta Zalewska (uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Nr 1/6/2014 z dnia 28.11.2014 roku),

Skarbnik:

Pan Władysław Rembelski, powołany na stanowisko na mocy uchwały Rady
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr XLIV/295/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
Skarbnik pełni funkcję od dnia powołania.

Sekretarz:

Pani Anna Deja-Dobrowolska, której Starosta powierzył
stanowisko
Sekretarza
Powiatu dnia 25 października 2010 r., w ramach awansu
pionowego. Z Sekretarzem stosunek pracy został nawiązany na podstawie
umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony.

Przewodniczący
Rady Powiatu:

Pan Marek Chart, wybrany na stanowisko uchwałą Nr 1/1/2014 Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2014 r. Przewodniczący Rady
Powiatu pełni funkcję od dnia wyboru.

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.
Kontrolę w zakresie regulacji organizacyjno-prawnych przeprowadzono w oparciu
o przepisy:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1868),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902 ze zm.).
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2.1. Statut Powiatu.
W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Powiatu Sępoleńskiego, przyjęty
uchwałą nr XXV/174/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2012
roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z 2012 roku poz. 3319. Do powyższego Statutu w badanym okresie nie wprowadzano zmian.
W Statucie określono:
- organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady, Komisji Rewizyjnej (rozdział III, IV),
- tryb pracy zarządu (Rozdział VI),
- jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe inspekcje, służby i straże (Rozdział IX).
2.2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego.
W okresie objętym kontrolą w jednostce obowiązywał Regulamin Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, wprowadzony uchwałą 91/222/2018
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 maja 2018 roku, w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego.
W rozdziale IV Regulaminu Organizacyjnego zostały określone zadania i podział
kompetencji w odniesieniu do kierownictwa powiatu.
Regulamin Organizacyjny zawiera graficzny schemat struktury organizacyjnej
Starostwa. Zgodnie z zapisami Regulaminu, służba finansowa zorganizowana jest w formie
Wydziału Finansowego. Skarbnik sprawuje nadzór nad pracą ww. Wydziału i pełni
równocześnie funkcję Głównego Księgowego. Utworzono stanowisko Zastępcy Głównego
Księgowego Powiatu, które pełni Pani Karolina Górna. W rozdziale VIII Regulaminu
określono zadania i organizację systemu kontroli wewnętrznej. W rozdziale X Regulaminu
Organizacyjnego szczegółowo określono zadania Wydziału Finansowego. W sprawach
inwestycji i zamówień publicznych właściwy jest Wydział Architektury, Budownictwa
i Rozwoju, który podlega bezpośrednio Wicestaroście Powiatu.
2.3. Zakresy czynności i uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego.
Podczas kontroli sprawdzono czy:
a) osoba pełniąca funkcję Głównego Księgowego spełniała jeden z warunków określonych
w art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
b) Starosta powierzył Panu Władysławowi Rembelskiemu - Skarbnikowi Powiatu, obowiązki
Głównego Księgowego, w tym obowiązki i odpowiedzialność w zakresie wynikającym,
z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, określone zostały na piśmie zakresy
czynności dla Pana Władysława Rembelskiego - Skarbnika (Głównego Księgowego), oraz
dla pracowników Wydziału Finansowego,
c) powierzenie obowiązków pracownikom Wydziału Finansowego.

Ad. a). Skarbnik Powiatu, Pan Władysław Rembelski pełniący również funkcję Głównego
Księgowego Budżetu, spełnia wymogi określone w art. 54 ust. 2 pkt 5 lit. „a" ustawy
o finansach publicznych.
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Ad. b). Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej, wynikające
z pełnienia funkcji Głównego Księgowego budżetu, w zakresie wskazanym w art. 54 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, powierzone zostały w zakresie czynności Panu
Władysławowi Rembelskiemu (zakres czynności z dnia 25.06.2014 r.), przez Starostę
Powiatu Sępoleńskiego, które przyjęte zostały przez wyżej wymienioną osobę w wyniku
złożenia podpisu. Ponadto zadania Skarbnika określono także w zapisach rozdziału II
Regulaminu Organizacyjnego.
Ad. c). Pracownikom Wydziału Finansowego zostały powierzone w formie pisemnej zakresy
czynności, których przyjęcie do wiadomości i stosowania zostało potwierdzone
własnoręcznym podpisem pracownika. W teczkach akt osobowych pracowników, w tym
Skarbnika znajdują się pisma skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego
Rejestru Karnego - zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzające niekaralność.
Ponadto Pani Karolinie Górnej - Zastępcy Głównego Księgowego zakres obowiązków
określono w dniu 01.10.2015 roku co zostało potwierdzone stosownym podpisem. Zastępca
Głównego Księgowego, zgodnie z zakresem czynności, ponosi odpowiedzialność m.in..
z tytułu sporządzania planu budżetu, jego zmian, nadzór nad poprawnością sprawozdań
składanych przez jednostki organizacyjne. Ponadto w aktach osobowych znajduje się
upoważnienie udzielone przez Skarbnika Powiatu do składania kontrasygnaty w imieniu
Skarbnika Powiatu.
2.4. Przepisy, instrukcje wewnętrzne.
2.4.1. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości.
W kontrolowanej jednostce w okresie objętym kontrolą obowiązywały zasady
(polityka) rachunkowości wprowadzone zarządzeniem nr 55/2014 Starosty Sępoleńskiego
z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości. Do powyższej
polityki wprowadzono zmianę, Zarządzeniem nr 39/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia
29.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zarządzeniem
nr 6/2018 z dnia 29.03.2018 roku.
Kontrolą objęto przestrzeganie przez badaną jednostkę przepisów art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.),
w zakresie spełnienia obowiązku opracowania i wprowadzenia do stosowania dokumentacji
przyjętych zasad rachunkowości, zwanych także polityką rachunkowości oraz czy
uregulowania w powyższym zakresie zawierały obligatoryjne elementy.
Ustalono, że opracowana i stosowana w kontrolowanej jednostce polityka zasad
rachunkowości zawierała obligatoryjne elementy wymagane ww. przepisami i normowała:
1) ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym określenie miejsca prowadzenia
ksiąg rachunkowych, określenie roku obrotowego i wchodzące w jego skład okresy
sprawozdawcze, technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody i terminy
inwentaryzowania składników majątkowych, określone w załączniku nr 1 do
ww. zarządzenia,
2) obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
określone w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia,
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, określone w załączniku nr 3 do
ww. zarządzenia,
4) Zakładowy Plan Kont dla Starostwa i Powiatu, określony w załączniku nr 3a do polityki
rachunkowości,
5) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe prowadzone na elektronicznych
nośnikach danych, określony w załączniku nr 3b do polityki rachunkowości,

5

6) system służący do ochrony danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, określone
w załączniku nr 4 do polityki rachunkowości,
2.4.2. Instrukcja kasowa.
W kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona gospodarka kasowa.
2.4.3. Instrukcja inwentaryzacyjna.
W kontrolowanej jednostce uregulowania w zakresie inwentaryzacji uregulowano
w zarządzeniu nr 26/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie
Instrukcji inwentaryzacyjnej. W poprzednim okresie obowiązywało zarządzenie nr 48/2013
Starosty Sępoleńskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej.
W ww. instrukcji zawarto uregulowania dotyczące:
- zakresu, rodzajów i sposobów inwentaryzacji,
- zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury,
- zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald, weryfikacji sald,
- obiegu dokumentów dotyczących inwentaryzacji i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
- częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
Zapisy w instrukcji są zgodne z zasadami przeprowadzania inwentaryzacji wynikające
z ustawy o rachunkowości.
Szczegółowe ustalenia dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji opisano w rozdziale
II protokołu „Księgowość i sprawozdawczość".
2.4.4. Instrukcja w sprawie obiegu dowodów księgowych.
W kontrolowanej jednostce obowiązuje zarządzenie nr 19/2018 Starosty Sępoleńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu
i kontroli oraz archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym
w Sępólnie Krajeńskim. W poprzednim okresie obowiązywało zarządzenie nr 1/01 Starosty
Sępoleńskiego z dnia 4 stycznia 2001 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcja sporządzania,
obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Sępólnie
Krajeńskim. W powyższej instrukcji określono m.in. ogólne zasady wystawiania
dokumentów, sprawdzania ich i zatwierdzania do wypłaty, zasady ewidencji, obiegu
dowodów.
Realizacja obowiązku przeprowadzania kontroli merytorycznej i formalno rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych, została zweryfikowana w trakcie badania
zagadnień merytorycznych.
2.4.5. Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania.
Ustalono, że w Zarządzeniu nr 1/01 Starosty Sępoleńskiego z dnia 04.01.2001 roku
zawarto uregulowania w zakresie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
W treści powyższej instrukcji wymieniono rodzaje druków ścisłego zarachowania (ogółem
wymieniono 7 rodzajów druków ścisłego zarachowania). Określono również szczególne
zasady gospodarowania drukami.
W dniu 29.06.2018 roku Starosta Sępoleński wydał zarządzenie nr 19/2018 w sprawie
wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli oraz archiwizowania dokumentów
księgowych w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. Załącznikiem nr 1 do ww.
zarządzenia jest Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie
Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim (ogółem wymieniono 7 rodzajów druków ścisłego
zarachowania).

Powyższa instrukcja, reguluje zasady ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania.
Przestrzeganie postanowień obowiązującej instrukcji opisano w Rozdziale II „Księgowość
i sprawozdawczość".
2.5. Audyt wewnętrzny.
W związku z faktem ujęcia w uchwale budżetowej Powiatu Sępoleńskiego na 2017r.
kwot dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przekraczających 40.000.000 zł,
kontrolowana jednostka była zobowiązana do przeprowadzania audytu wewnętrznego.
Obowiązek przeprowadzenia audytu za 2017 rok, wynika z obowiązujących w tym
zakresie przepisów art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). Skontrolowano przestrzeganie przepisów ustawy
o finansach publicznych dotyczących audytu.
Kontroli poddano przestrzeganie przez badaną jednostkę regulacji dotyczących audytu
wewnętrznego określonych w poniższych przepisach:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1870 ze zm.),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu,
wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1480 ze zm.),
- Komunikacie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów
audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF
z 2013 r., poz. 15).
Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
- czy audyt prowadzi osoba uprawniona (art. 275, 286 uofp.),
- czy określono szczegółowe zasady, sposób i tryb przeprowadzania audytu,
- czy zapewniono organizacyjną odrębność audytora wewnętrznego,
- czy opracowano plan audytu wewnętrznego.
Ustalenia:
-

-

-

w dniu 14 grudnia 2016 roku Starosta podpisał umowę na świadczenie usług audytu
jednostki samorządu terytorialnego. Umowa została podpisana z Panem Tomaszem
Niedźwiedziem na okres od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. Wartość
wynagrodzenia ustalono na 24.000 zł rocznie,
w dniu 27 grudnia 2017 roku Starosta podpisał umowę o pracę na świadczenie usług
audytu jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o pracę została podpisana z Panem
Tomaszem Niedźwiedziem na okres od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku."
Wartość wynagrodzenia ustalono na 24.000 zł rocznie,
powyższe umowy zgodnie z art. 279 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zostały
zawarta na okres co najmniej roku,
audyt przeprowadzał Pan Tomasz Niedźwiedź, legitymujący się zdanym egzaminem na
audytora wewnętrznego - zaświadczenie Ministra Finansów nr 494/2004 z dnia
16 sierpnia 2004 r.,
ponadto Pan Audytor posiada dyplom ukończenia UMK w Toruniu w specjalności
zarządzania finansami i rachunkowości, świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów
nr 31077/02 z dnia 27.05.2002 roku uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie rachunkowości,
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-

Audytor sporządził i przekazał tzw. plan audytu na 2017 rok (w dniu 23.12.2016 r'.),
wprowadzony do stosowania na mocy Zarządzenia nr 19/2016 Starosty Sępoleńskiego
z dnia 23.12.2016 roku, plan audytu na 2018 rok (w dniu 29.12.2017 r.), wprowadzony
do stosowania na mocy Zarządzenia nr 38/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 29.12.2016
roku, co jest zgodnie z art. 283 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. W planie
audytu zostały wskazane wyniki analizy obszarów ryzyka - są to obszary zdefiniowane
przez audytora wewnętrznego z określeniem poziomu ryzyka w danym obszarze.
Sprawozdanie z realizacji audytu za 2016 rok zostało złożone w dniu 31.01.2017 roku
natomiast za 2017 rok w dniu 31.01.2018 roku. Z treści złożonych sprawozdań wynika,
że system kontroli zarządczej funkcjonuje prawidłowo.

2.6. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
ze zm.),
- Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów
publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r.,
nr 15, poz. 84).
Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
- zapewnienia przez kierownika jednostki funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej,
- procedur wewnętrznych funkcjonujących w jednostce w zakresie kontroli zarządczej,
- stosowania standardów kontroli zarządczej zgodnie ze wskazówkami ww. komunikatu.
Ustalenia:
Kontrolujący ustalili, że w badanym okresie w Starostwie Powiatowym w Sępólnie
Krajeńskim obowiązywały nw. regulacje wewnętrzne:
a) zarządzenie Starosty Sępoleńskiego Nr 13/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie
Krajeńskim,
b) zarządzenie Starosty Sępoleńskiego Nr 32/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego Powiatu Sępoleńskiego" oraz
Książki procedur audytu wewnętrznego Powiatu Sępoleńskiego",
c) uchwała nr 72/290/2010 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10.09.2010
roku w sprawie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w Powiecie Sępoleńskim.
W powyższych regulacjach wewnętrznych określono m.in.:
- cele kontroli zarządczej,
- rodzaje kontroli zarządczej,
- osoby uprawnione do prowadzenia kontroli zarządczej.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem, koordynacją czynności w ramach kontroli
zarządczej koordynuje Sekretarz Powiatu.
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że funkcjonowanie kontroli zarządczej polegało
również na bieżącym monitorowaniu pracy na poszczególnych stanowiskach.
Z tych czynności sporządzano protokoły. Ponadto protokoły sporządzano z czynności
prowadzonych w ramach audytu, do którego prowadzenia zgodnie z planem audytu jednostka
była zobowiązana.
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Ponadto kontrolującym przedłożono protokoły z przeprowadzonych kontroli
w jednostkach podległych: Powiatowym Urzędzie Pracy (w okresie 12-13.06.2017 roku,),
w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim (w okresie 21-22.04.2016 roku) oraz
w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim (w okresie 02-03.02.2016 roku).
Na podstawie
informacji dotyczących planu kontroli na 2016 rok ustalono, że
zaplanowano i zrealizowano łącznie 40 kontroli, które swoim zakresem obejmowały
stowarzyszenia (m.in. rozliczenie udzielonych dotacji, gospodarki finansowej, przestrzegania
prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami). W podobnym zakresie na 2017
zaplanowano i przeprowadzono 21 kontroli.
Kierownicy jednostek organizacyjnych przedłożyli Staroście Sępoleńskiemu informacje
o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu, za 2016 rok i 2017 rok,
zgodnie z treścią art. 70 ust. 5 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.). Przez Wicestarostę
Powiatu został sporządzony raport o stanie kontroli zarządczej, z wyników samooceny
kontroli zarządczej wraz z oceną systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym
w Sępólnie Krajeńskim, za 2016 i 2017 rok.
3. Dane ogólne o jednostce samorządu terytorialnego.
3.1. Jednostki pomocnicze.
Przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2017 roku poz. 1868) nie przewidują tworzenia przez powiaty jednostek pomocniczych.
Czynności kontrolne w tym zakresie wykazały, że Rada Powiatu nie utworzyła jednostek
pomocniczych, co jest zgodne z cyt. przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
3.2. Jednostki organizacyjne Powiatu.
Na podstawie przedłożonego kontrolującym wykazu gminnych jednostek
organizacyjnych i samorządowych osób prawnych utworzonych przez Powiat Sępoleński
ustalono, że w kontrolowanej jednostce (na dzień 31.12.2017 roku) funkcjonowało
17 jednostek budżetowych, które wymieniono w aktach kontroli nr 43/18/1/1.
3.3.

Samorządowe osoby prawne.

Na podstawie przedłożonego kontrolującym wykazu jednostek organizacyjnych,
stanowiącego akta kontroli Nr 43/18/1/1 ustalono, że na dzień 31.12.2017 r.
w kontrolowanej jednostce funkcjonował jeden zakład opieki zdrowotnej „NOVUM-MED"
spółka z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Więcborku. Na mocy uchwały nr XXII/108/04
Rady Powiatu w Sępólnie z dnia 08.09.2004 roku została utworzona spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością „NOVUM - MED" celem prowadzenia niepublicznego zakładu opieki
zdrowotnej. Wszystkie udziały w powołanej spółce objął Powiat Sępoleński. Spółce został
nadany statut na mocy Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.10.2004 roku
oraz regulamin Organizacyjny na mocy Zarządzenia nr 48/2007 Prezesa Zarządu spółki z dnia
19.09.2007 roku. Prezes Zarządu jest jednocześnie Kierownikiem NZOZ. Na podstawie
aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wartość kapitału zakładowego wynosi
1.540.000 zł. co stanowi 3.080 udziałów. Wszystkie udziału są w objęciu Powiatu
Sępoleńskiego. Obecnie (na dzień 04.09.2018 roku) Prezesem Zarządu jest Pani Maria Jolanta
Kiełbasińska.
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3.4.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na podstawie przedłożonego kontrolującym wykazu jednostek organizacyjnych,
stanowiącego akta kontroli Nr 43/18/1/1 ustalono, że na dzień 31.12.2017 r.
w kontrolowanej jednostce nie funkcjonuje SP ZOZ.
3.5. Przynależność do stowarzyszeń i związków powiatów.
Powiat Sępoleński przystąpił do następujących związków i stowarzyszeń:
a) Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
W dniu 29 czerwca 2011 roku Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę
Nr IX/56/2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Sępoleńskiego do związku o nazwie
„Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego". Do udziału w pracach
związku oraz reprezentowania Powiatu Sępoleńskiego w jego organach, na mocy uchwały
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr 11/19/2015 z dnia 18.03.2015 roku, wskazano
Wicestarostę Sępoleńskiego oraz Geodetę Powiatowego. Ww. związek działa na podstawie
Statutu. Celem działalności związku jest utworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów
i budynków, przekształcenie analogowej mapy obiektowej, założenie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Z tytułu przynależności do ww. organizacji, Powiat Sępoleński wniósł
w 2016 roku składki członkowskie w łącznej wysokości 8.308 zł. (klasyfikacja budżetowa
710/71002/2900), natomiast w 2017 roku w wysokości 8.300 zł. (klasyfikacja budżetowa
710/71012/2900). Wysokość składki wynosi 0,20 zł/mieszkańca i wynika z uchwały
nr XI/57/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 21 grudnia 2015 roku.
b) Związek Powiatów Polskich.
W dniu 20 stycznia 1999 roku Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę
Nr IV/19/99 w sprawie przystąpienia Powiatu Sępoleńskiego do związku o nazwie „Związek
Powiatów Polskich". Do udziału w pracach związku oraz reprezentowania Powiatu
Sępoleńskiego w jego organach wskazano Pana Jarosława Tadycha - Starostę Sępoleńskiego.
Celem działalności związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, inspirowanie
i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie
inicjatyw na rzecz rozwoju powiatów. Z tytułu przynależności do ww. organizacji, Powiat
Sępoleński wniósł w 2016 roku składki członkowskie w łącznej wysokości 5.807,76 zł."
(klasyfikacja budżetowa 750/75095/4430), natomiast w 2017 roku w wysokości 5.802,44 zł.
(klasyfikacja budżetowa 750/75095/4430). Wysokość składki wynosi 0,14 zł/mieszkańca
i wynika z uchwały nr XIX/2/15 przyjętej na XIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku
Powiatów Polskich z dnia 5 marca 2015 roku.
c) stowarzyszenie LGD „Nasza Krajna".
W dniu 25 czerwca 2008 roku, Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę
Nr XX/112/08 w sprawie przystąpienia Powiatu Sępoleńskiego do stowarzyszenia „Nasza
Krajna". Do udziału w pracach stowarzyszenia oraz reprezentowania Powiatu Sępoleńskiego
w jego organach wyznaczono Starostę Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha, na mocy
uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr 111/28/2015 z dnia 30.01.2015. Z tytułu
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przynależności do ww. stowarzyszenia, Powiat Sępoleński wniósł w 2016 roku składki
członkowskie w łącznej wysokości 8.327 zł. (klasyfikacja budżetowa 750/75095/4430).
Również w 2017 roku wysokość składki wyniosła 8.327 zł. (klasyfikacja budżetowa
750/75095/4430).
d) stowarzyszenie „Chojnicki Bank Żywności" w Chojnicach.
W dniu 17 kwietnia 2000 roku, Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę
Nr XV/102/2000 w sprawie przystąpienia Powiatu Sępoleńskiego do ww. stowarzyszenia.
Do udziału w pracach stowarzyszenia oraz reprezentowania Powiatu Sępoleńskiego w jego
organach upoważniono Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Celem
stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządności, obrona wspólnych interesów,
zapobieganie marnotrawstwu żywności, pomoc osobom najbiedniejszym i potrzebującym.
Z tytułu przynależności do ww. stowarzyszenia, Powiat Sępoleński wniósł w 2016 roku
składki członkowskie w łącznej wysokości 8.964 zł. (klasyfikacja budżetowa
750/75095/4430), w 2017 roku w wysokości 8.964 zł. (klasyfikacja budżetowa
750/75095/4430).
e) stowarzyszenie „Salutaris".
W dniu 23 lutego 2018 roku, Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę
Nr XLII/215/2018 w sprawie przystąpienia przez Powiat Sępoleński do tworzonego
Stowarzyszenia „Salutaris". Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu. Do udziału pracach
stowarzyszenia Starosta Sępoleński upoważnił Panią Annę Deja - Dobrowolską (Sekretarza
Powiatu Sępoleńskiego). Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu
terytorialnego, pielęgnowanie i umacnianie więzi solidarnościowych w zakresie udzielania
sobie pomocy w zakresie likwidowania skutków kryzysowych. Z tytułu przynależności do
ww. stowarzyszenia, Powiat Sępoleński wniósł w 2018 roku składki członkowskie w łącznej
wysokości 2.068,65 zł. (klasyfikacja budżetowa 750/75095/4430). Składka została wg wzoru:
liczba mieszkańców x 0,20 groszy (liczba mieszkańców wyniosła 41.360 osób).
3.6. Instytucje kultury.
Na podstawie przedłożonego kontrolującym wykazu jednostek organizacyjnych
i samorządowych oraz Rejestru Instytucji Kultury ustalono, że w kontrolowana jednostka
samodzielnie nie prowadzi instytucji kultury, natomiast współfinansuje Miejską Bibliotekę
prowadzoną przez Gminę Sępólno Krajeńskie. W dniu 31.10.2007 roku zostało zawarte
Porozumienie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu ,
Sępoleńskiego, a Gminą Sępólno Krajeńskie reprezentowaną przez Burmistrza Sępólna,
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Bibliotece
Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, Powiat powierza
Gminie Sępólno Krajeńskie zadania wynikające z treści ustawy o bibliotekach, w tym
sprawowanie nadzoru nad biblioteką. Z treści zawartego Porozumienia wynika, że na
realizację zadań powierzonych, Powiat Sępoleński będzie przekazywał Gminie Sępólno
środki finansowe w formie dotacji. Zgodnie z treścią porozumienia, wysokość dotacji
podmiotowej dla biblioteki na 2017 rok wynosi 15.000 zł. Opisany sposób realizacji przez
Powiat Sępoleński obowiązku wynikającego z treści przepisu art. 19 ust. 3 i 20a ustawy z dnia
27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r poz. 642 ze zm.) jest zgodny
z przepisami cyt. ustawy oraz przepisami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
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0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 ze zm.) oraz przepisem art. 218
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze
zm.).
3.7. Organizacja wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
(Samorządowe Centrum Usług Wspólnych) w Powiecie Sępołeńskim.

i organizacyjnej

Rada Powiatu Sępoleńskiego podjęła uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej
obsługi finansowej placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Sępoleński.
W dniu 23 czerwca 2016 roku Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę
nr XXI/108/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sępoleński. Jako jednostkę obsługującą wskazano Biuro ds.
Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych. W ww. uchwale wymieniono
jednostki obsługiwane. Szczegółowo wymieniono zakres obowiązków jednostki obsługującej.
Czynności kontrolne wykazały, że w kontrolowanej jednostce funkcjonuje Biuro ds.
Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych. Biuro prowadzi obsługę finansową
jednostek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym, w zakresie
wskazanym w ww. uchwale Rady Powiatu. Biuro funkcjonuje w strukturach Starostwa,
powiatowego, w strukturze Wydziału Finansów i podlega bezpośrednio Skarbnikowi Powiatu.
Biurem kieruje Główny Księgowy Biura Pani Lucyna Rach. W Biurze są sporządzane
wszystkie niezbędne sprawozdania finansowe i budżetowe. W poprzednim okresie regulacje
w
zakresie
prowadzenia
obsługi
jednostek
oświatowych
przez
Biuro
ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych jako jednostkę obsługującą,
regulowały uchwały Rady Powiatu Sępoleńskiego nr 111/33/2015 z dnia 30.01.2015 roku oraz
nr YI/41/2015 z dnia 27.03.2015 roku.
3.8. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w badanym okresie.
Na podstawie prowadzonej w Urzędzie książki kontroli zewnętrznych ustalono, że
w okresie 2016 - 2017 roku, w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
została przeprowadzona kontrola przez ZUS oddział w Bydgoszczy, w zakresie
prawidłowości naliczania składek ZUS, za okres całego 2017 roku. Kontrolę przeprowadzono
w terminie 11.04.2018. - 17.04.2018 r. Okres objęty kontrolą: 2016 rok. Kontrola nie
wykazała nieprawidłowości.
3.9. Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Starostwie
Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim ostatnią kontrolę kompleksową gospodarki finansowej»
1 zamówień publicznych w okresie od dnia 27 czerwca 2014 roku do 29 sierpnia 2014 roku.
Kontrolę udokumentowano protokołem kontroli Nr RIO/KF/38/2014 z dnia 29 sierpnia
2014 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej, pismem nr RIO-KF-410438/2014 z dnia 8 października 2014 r., zostały wydane zalecenia pokontrolne.
Kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych przeprowadzono w 2016
roku. Stwierdzono wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych, o czym poinformowano
Starostę pismem nr RIO-KF-4104-41/2016 z dnia 12 września 2016 roku.
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II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. Gospodarka pieniężna.
Kontrolę gospodarki pieniężnej przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy prawa:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 1870 ze
zm., aktualnie Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
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 2013 r., poz. 289 ze zm.,
aktualnie uchylone),
- rozporządzenie 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 2017 r., poz. 1911),
- ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047
ze zm., aktualnie t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm., aktualnie t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
1.1. Gospodarka środkami pieniężnymi
1.1.1. Organizacja obsługi kasowej.
W Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim nie jest prowadzona gospodarka kasowa,
całość obrotu środkami pieniężnymi objęta jest obsługą bankową.
1.1.2. Obsługa bankowa oraz stan rachunków bankowych.
Kontrolą objęto:
- przestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę przepisów art. 264 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie spełnienia obowiązku wyboru
banku prowadzącego bankową obsługę budżetu na zasadach określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych,
- zgodność stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wykazanych
w dokumentacji bankowej, tj. w potwierdzeniach sald na dzień 31.12.2016 r.,
31.12.2017 r. oraz wyciągach bankowych z ewidencją księgową,
- prawidłowość wykazania stanu środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia „
2016r., 31 grudnia 2017 r. w sprawozdaniu Rb-ST rocznym o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2016 i 2017 roku ^
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Badanie przeprowadzone zostało na podstawie następujących dokumentów:
- umowa o prowadzenie rachunków bankowych z dnia 27.12.2016 r.,
- umowa o usługi bankowości elektronicznej z dnia 27.12.2016 r.,
- umowa o obsługę home bankingu z dnia 27.12.2016 r.,
- potwierdzenia otwarcia rachunków bieżących i pomocniczych z dnia 27.12.2016 r.,
- wydruk komputerowy „wykaz stanów i sald" konto 130 za okres od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r., wg. podziału klasyfikacji budżetowej,
- wydruki komputerowe „Zestawienie stanów kont - syntetyczne" zbiorczo konta organu
i urzędu oraz konta 139 i 135,
- Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego na koniec 2016 i 2017 roku.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych posiadanych przez Powiat
Sępoleński na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:
Konto budżetu Powiatu Sępoleńskiego (organu) i Konta Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (jednostka)
Stan wg
Saldo wg ewidencji
zawiadomienia na
na 31.12.2016 r.
31.12.2016 r.

Nr rachunku

Konto/
ewidencja

Rachunek budżetubieżący - organ

40 8162 0003 0000 0114 2000 0010

133

3.905.892,04

3.905.892,04

CKZiU Projekt
„ERAZMUS" od 2015

19 8162 0003 0000 3782 2000 0100

130

7.971,09

7.971,09

3.913.863,13

3.913.863,13

135

4.503,30

4.503,30

130

0,00

0,00

91 8162 0003 0000 0114 2000 0450

139

82.333,40

82.333,40

28 8162 0003 0000 0114 2000 0420

131

0,00

0,00

135

0,00

0,00

135

0,00

0,00

Nazwa

Powiat Sępoleński
(Organ)
Rachunek bankowy pomocniczy ZFŚS
Rachunek bankowy pomocniczy " Starostwo
Powiatowe w Sępólnie
Krajeńskim"- jednostka
Rachunek bankowy pomocniczy „depozyty"
Rachunek pomocniczy
„wydatki budżetowe"
Rachunek bankowy pomocniczy „ Fundusz
ARIMR za wypłatę
ekwiwalentów"
Rachunek bankowy pomocniczy „Fundusz
gospodarki gruntami
Starostwo Powiatowe

Razem:

56 8162 0003 0000 0114 2000 0110

07 8162 0003 0000 0114 2000 0410

27 8162 0003 0000 0114 2000 0050

48 8162 00003 0000 0114 2000 0060

Razem:
Ogółem:

86.836,70
86.836,70
4 000 699,83 4 000 699,83
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Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych posiadanych przez Powiat Sępoleński
na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela:
Konto budżetu Powiatu Sępoleńskiego (organu) i Konta Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (jednostka)
Stan wg
Saldo wg ewidencji
zawiadomienia na
na 31.12.2017 r.
31.12.2017 r. •

Nr rachunku

Konto/
ewidencja

Rachunek budżetubieżący - organ

40 8162 0003 0000 0114 2000 0010

133

3.587.445,38

3.587.445,38

CKZiU Projekt
„ERAZMUS" od 2015

19 8162 0003 0000 3782 2000 0100

130

351.576,41

351.576,51

3.939.021,79

3.939.021,79

135

5.010,48

5.010,48

130

0,00

0,00

91 8162 0003 0000 0114 2000 0450

139

149.018,40

149.018,40

28 8162 0003 0000 0114 2000 0420

131

0,00

0,00

135

0,00

0,00

135

0,00

0,00

Nazwa

Powiat Sępoleński
(Organ)
Rachunek bankowy pomocniczy ZFSS
Rachunek bankowy pomocniczy "
Starostwo Powiatowe w
Sępólnie Krajeńskim"jednostka
Rachunek bankowy pomocniczy „depozyty"
Rachunek pomocniczy
„wydatki budżetowe"
Rachunek bankowy pomocniczy „ Fundusz
ARIMR za wypłatę
ekwiwalentów"
Rachunek bankowy pomocniczy „Fundusz
gospodarki gruntami
Starostwo Powiatowe

Razem:

56 8162 0003 0000 0114 2000 0110

07 8162 0003 0000 0114 2000 0410

27 8162 0003 0000 0114 2000 0050

48 8162 00003 0000 0114 2000 0060

Razem:
Ogółem:

154.028,88
154.028,88
4.093.050 ,67 4.093.050,67

Ustalenia:
1. W badanym okresie bankowa obsługa budżetu i Starostwa Powiatowego w Sępólnie
Krajeńskim prowadzona była przez Bank Spółdzielczy w Więcborku, na podstawie
następujących umów o prowadzenie rachunków bankowych z dnia 27.12.2016 r.:
- umowa o prowadzenie rachunków bankowych, zawarta pomiędzy Powiatem
Sępoleńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 11, reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu w osobach Jarosława Tadycha - Starosty i Andrzeja Maracha Wicestarosty przy kontrasygnacie Władysława Rembelskiego - Skarbnika Powiatu,
zawarta na czas określony od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r., (okres 5 łat),
- umowa o usługi bankowości elektronicznej z dnia 27.12.2016 r., zawarta pomiędzy
Powiatem Sępoleńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 11,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Jarosława Tadycha - Starostę
i Andrzeja Maracha - Wicestarostę przy kontrasygnacie Władysława Rembelskiego Skarbnika Powiatu, zawarta na czas określony od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r., (okres
5 lat)
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- umowa o usługę home bankingu z dnia 27.12.2016 r., zawarta pomiędzy Powiatem
Sępoleńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 11, reprezentowaną
przez Zarząd Powiatu w osobach Jarosława Tadycha - Starostę i Andrzeja Maracha Wicestarostę przy kontrasygnacie Władysława Rembelskiego - Skarbnika Powiatu,"
zawarta na czas określony od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r., (okres 5 lat),
2. Zgodnie z zapisami umów posiadacz rachunku otrzymuje potwierdzenie otwarcia
rachunku (dokument potwierdzający zawarcie umowy o prowadzenie danego rachunku).
3. Do umów o prowadzenie rachunków wystawione zostały potwierdzenia otwarcia
rachunków wymienionych w tabeli.
4. Kontrolowana jednostka posiadała odrębne rachunki bankowe, oddzielnie dla budżetu
Powiatu Sępoleńskiego (organu finansowego) i oddzielnie dla wydatków i dochodów
budżetowych Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (jednostki).
5. Konto 133 „Rachunek budżetu" służyło do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych
na rachunkach bankowych budżetu Powiatu Sępoleńskiego, konto 130 „Rachunek bieżący
jednostki" w Starostwie (jednostce) służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz
obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych
objętych planem finansowym.
6. W drodze porównania nie stwierdzono różnic pomiędzy wielkością środków pieniężnych
wynikającą z zawiadomienia o stanie środków na rachunkach bankowych nadesłanym
przez ww. Bank, a stanem środków wynikającym z ewidencji księgowej jednostki według
stanu na dzień 31.12.2016 i na dzień 31.12.2017 r. W związku z powyższymi ustaleniami
stwierdzono, że spełniony został obowiązek zinwentaryzowania
tych środków
wynikający z przepisów art. 26 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.,
o rachunkowości.
7. Stwierdzono zgodność kwot wykazanych w potwierdzeniu sald rachunków bankowych
oraz
sald
z
ewidencji
księgowej
jednostki
z
danymi
wykazanymi
w sprawozdaniu Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych j.s.t. na koniec 2016 roku (z dnia 20.02.2017 r. 1087D34DE4D865CC0) i na
koniec 2017 roku (z dnia 13.03.2018 r. A0DCC0D931060FB6) oraz ze stanem środków
pieniężnych wykazanych w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2016 i na dzień
31.12.2017r r.
8. Kontrolą objęto przestrzeganie przez jednostkę przepisów art. 264 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)
w zakresie spełnienia obowiązku wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Procedurę wyboru banku prowadzącego obsługę Powiatu poprzedziło przeprowadzenie
analizy w celu określenia szacunkowej wartości zamówienia. Szacunek przeprowadzono
na podstawie poniesionych na cel wydatków w roku 2016 oraz zastosowano współczynnik
inflacji. Na tej podstawie ustalono kwoty za prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków
pomocniczych. Niniejszym spełniono wymóg art. 32 ust.l ustawy prawo zamówień
publicznych. Oszacowana wartość wyniosła 400.000,00 zł. i stanowiła ona równowartość
kwoty 95.810,68 euro. W kontrolowanym okresie bankową obsługę budżetu Powiatu"
Sępoleńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych prowadził Bank Spółdzielczy
w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim na podstawie umowy o prowadzenie
rachunków bankowych zawartej w dniu 27.12.2016r. na czas określony od 01.01.2017 r.
do 31.12.2021 r. (5 lat), w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na „bankową obsługę budżetu Powiatu Sępoleńskiego w latach 2017-2021"
z dnia 08.12.2016 r. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego,
z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
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stosownie do ww. przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych. Umowa zawarta
została pomiędzy wyżej wymienionym Bankiem a
Powiatem Sępoleńskim
reprezentowanym przez Starostę Pana Jarosława Tadycha oraz Wicestarostę
Pana Andrzeja Maracha przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Władysława.
Rembelskiego. Z treści zapisów § 1 przedmiotowej umowy stwierdzono, że zawarta
została na otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Sępoleńskiego i jego
jednostek organizacyjnych:
- rachunku bieżącego Powiatu i rachunków bieżących jednostek organizacyjnych
Powiatu,
- rachunków pomocniczych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych,
- rachunków lokat terminowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych
zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ przetargu na „bankową obsługę budżetu Powiatu
Sępoleńskiego w latach 2017-2021Zapisy w zakresie pobierania opłat i prowizji za
czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków zawarto w § 7
przedmiotowej umowy.
9. Na podstawie przedłożonej ewidencji księgowej konta 130 w podziałkach klasyfikacji
750-75020-4300-02 ustalono, że opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków
bankowych wyniosły w 2016 r. łącznie 3.610,00 zł i odpowiednio w 2017 roku
9.535,50 zł.
10. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości konto 130 wykazuje saldo Wn, które oznacza
stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta
130 jest równe sumie sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla
poszczególnych kont. Analityka do konta 130 prowadzona była w szczegółowości planu
finansowego dochodów i wydatków budżetowych, według podziałek klasyfikacji
budżetowej, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, co stwierdzono na podstawie kontroli
obrotów na koncie 130 opisanej w poszczególnych punktach protokołu. Zapisy na koncie
dokonywane były na podstawie wyciągów bankowych oraz dowodów PK.
11. Stwierdzono prawidłowe prowadzenie w księgach organu konta 133 „Rachunek budżetu",
służącego do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunku budżetu. Zapisy
na tym koncie dokonywane były na podstawie dowodów bankowych. Na koniec 2016 r.
konto 133 wykazywało saldo 3 905 892,04 zł, na koniec 2017 r. 3 587 445,38 i było
zgodne z saldem podstawowego rachunku budżetu w Banku Spółdzielczym.
1.1.3. Karty płatnicze.
Kontrolowana jednostka w okresie objętym kontrolą nie korzystała ze służbowych kart
płatniczych przy dokonywaniu wydatków. Oświadczenie o niekorzystaniu z kart płatniczych
przez pracowników Starostwa Powiatowego złożyli Starosta Powiatu Pan Jarosław Tadych.
oraz Skarbnik Gminy Pan Władysław Rembelski. Oświadczenie stanowi akta kontroli,,,
Nr 43/18/II/1.
M
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1.2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
W badanym okresie obowiązywało Zarządzenie Nr 1/01 Starosty Sępoleńskiego
z dnia 4 stycznia 2001 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu
i kontroli dokumentów księgowych. Powyższym zarządzeniem w załączniku
nr 1 wymieniono przyjęte do stosowania w jednostce druki jako podlegające ścisłemu
zarachowaniu i ewidencji w księdze druków ścisłego zarachowania do których zaliczono:
kwitariusze przychodowe, czeki rozrachunkowe i gotówkowe, dowody Pz, Rw, Zw, arkusze
spisu z natury po nadaniu numeracji i zaparafowaniu przez osobę odpowiedzialną.
Prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania zostało
powierzone zakresem obowiązków Panu Jerzemu Biskupskiemu pracującemu na stanowisku
inspektor który wykonuje zadania na rzecz Wydziału Finansów i Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich.
Kontrola stanu druków ścisłego zarachowania.
W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że kontrolowana jednostka dokonała spisu
z natury druków ścisłego zarachowania i porównała z prowadzoną ewidencją druków ścisłego
zarachowania w trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej
na podstawie Zarządzenia
Nr 27/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 3 października 2017 r., w której zgodnie
z zapisem § 3 powołano komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych
na rachunkach bankowych oraz dokonania weryfikacji stanu księgowego kont oraz druków
ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2018 r. Komisja stwierdziła zgodność stanu druków
ścisłego zarachowania ze stanem ewidencyjnym wynikającym z księgi druków ścisłego
zarachowania, co udokumentowano protokołem z dnia 02.01.2018 roku z przeprowadzonego"
spisu podpisanym
przez wszystkich członków komisji spisowej. Nieprawidłowości
w badanym obszarze nie stwierdzono.
2. Księgi rachunkowe budżetu i urzędu.
Kontrolę ksiąg rachunkowych budżetu i urzędu przeprowadzono w oparciu
o następujące przepisy prawa:
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 1870 ze
zm., aktualnie Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
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 2013 r., poz. 289 ze zm.,
aktualnie uchylone),
- rozporządzenie 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 2017 r., poz. 1911),
- ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047
ze zm., aktualnie t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),
- ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1888 ze zm., aktualnie Dz.U. z 2018 r. poz. 1036),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (Dz.U z 2016 r. poz. 1864).
^
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2.1.

Stan i kompletność urządzeń księgowych.

Badając stan i kompletność urządzeń księgowych, skontrolowano dopełnienie przez jednostkę
następujących obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości:
- opracowania zasad (polityki) rachunkowości (art. 10 ustawy o rachunkowości),
- prowadzenia wszystkich zbiorów zapisów księgowych, tworzących księgi rachunkowe,
tj. dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawienia obrotów i sald (art. 13
ustawy),
- zachowania zasady ciągłości bilansowej (art. 5 ustawy o rachunkowości),
- opracowania i wdrożenia systemu zabezpieczenia ksiąg rachunkowych oraz dowodów
księgowych.
W powyższym zakresie kontrolą objęto następujące dokumenty:
zarządzenie Nr 55/2014 Starosty Sępoleńskiego za dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym
w Sępólnie Krajeńskim,
wydruk komputerowy pn. „Zestawienie obrotów i sald" kont księgi głównej Starostwa
Powiatowego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016,
wydruk komputerowy pn. „Klasyfikacje wg kont" kont księgi głównej Starostwa
Powiatowego za okres od 01.01.2017 do 30.12.2017,
wydruk komputerowy pn. „Zestawienie obrotów i sald" kont księgi głównej budżetu za
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016,
wydruk komputerowy pn. „Klasyfikacje wg kont" kont księgi głównej budżetu za okres
od 01.01.2017 do 30.12.2017,
wydruki komputerowe pn. „Obroty na Klasyfikacjach Dochodów" z dnia 31.12.2017 r.,
organ i urząd.
Ustalenia:
1. W Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim w 2016 r. obowiązywały zasady
rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Nr 55/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia
22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. Ustalenia
w zakresie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości zostały zawarte
w rozdziale I pkt 2.4 „Przepisy i instrukcje wewnętrzne" niniejszego protokołu kontroli oraz
rozdziale Dochody budżetowe punkt 1.2.1 „Ewidencja dochodów budżetowych".
2. W kontrolowanej jednostce prowadzone są wszystkie obligatoryjne elementy ksiąg
rachunkowych, zgodnie z art. 13 ustawy o rachunkowości. W systemie informatycznym
prowadzone są następujące zbiory zapisów księgowych:
dziennik,
- konta księgi głównej dla Urzędu, Powiatu i dla ZFŚS,
- konta ksiąg pomocniczych,
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
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3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Urzędu jako jednostki budżetowej oraz Powiatu
jako Organu odbywa się techniką komputerową z wykorzystaniem oprogramowania
komputerowego zakupionego w firmie INFO-SYSTEM R.T. Groszek s.j. w Legionowie.
Na oprogramowanie składają się następujące moduły:
- FK- księga główna
- Środki trwałe,
- Obrót materiałowy,
- Rozrachunki,
- Środki pieniężne,
- Sprzedaż,
- Kalkulacje,
- Kadry,
- Płace,
- Analizy.
Natomiast dodatkowa ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie danych do przeprowadzenia inwentaryzacji
środków trwałych i pozostałych środków trwałych realizowanej w drodze spisu z natury
prowadzona jest z wykorzystaniem programu komputerowego „Usługi Informatyczne
Włodzimierz Wruk".
4. Kontrolujący sprawdzili przestrzeganie przez jednostkę zasady ciągłości bilansowej,
tj. zgodność bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2016 r., 31.12.2017 r. z bilansem otwarcia
odpowiednio na dzień 01.01.2017 r., oraz dzień 31.01.2018 r. W wyniku porównania sald
końcowych kont księgi głównej organu i Urzędu na dzień 31.12.2016 i 31.12.2017 roku.
z saldami początkowymi na dzień 01.01.2017 r. i na dzień 01.01.2018 r. na podstawie
wydruków komputerowych zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej dla budżetu
Powiatu oraz Starostwa (jednostki), różnic nie stwierdzono.
5. Zasady ochrony danych zostały określone w Zarządzeniu Nr 55/2014 Starosty
Sępoleńskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. W załączniku nr 4 do
niniejszego Zarządzenia określono system ochrony danych w jednostce:
ochronę zbiorów ksiąg rachunkowych, w tym: zabezpieczenia, co podlega
ochronie, stosowane sposoby ochrony,
- przechowywanie zbiorów,
- udostępnianie danych i dokumentów.
2.2.

Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej.

Kontrolę w zakresie prawidłowości i terminowości zapisów w ewidencji księgowej dokonano
w oparciu o Zarządzenie Nr 55/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.,
Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości,
a także na podstawie Zarządzenia nr 1/01 Starosty Sępoleńskiego z dnia 4 stycznia 200 lr.
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych
i innych dokumentów opisanych w poszczególnych punktach protokołu.
Ustalenia w tym zakresie opisano w oparciu o próby dowodów księgowych przyjętych
do badania przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
i wymienionych w poszczególnych punktach protokołu kontroli.
Nie stwierdzono uchybień w zakresie prawidłowości i terminowości zapisów
w ewidencji księgowej.
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2.3.

Rozrachunki i roszczenia.

W zakresie rozrachunków
i szczegółową kont zespołu 2.

i

roszczeń

kontrolą

objęto

ewidencję

syntetyczną

Analizy ksiąg i zapisów w nich zawartych dokonano pod kątem:
a) prawidłowego i terminowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach
rachunkowych,
b) prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań,
c) realności wykazanych sald należności i zobowiązań na koniec roku 2017 r. na koncie
201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
d) zgodności ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną,
e) zgodności danych wynikających z ewidencji księgowej z danymi wykazanymi
w sprawozdawczości finansowej.
2.3.1 Konta rozrachunkowe Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (jednostka).
Kontrolą objęto ewidencję księgową prowadzoną na kontach Zespołu 2 księgi rachunkowej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (jednostki):
- 201 „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
- 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych", ustalenia w zakresie funkcjonowania
tego konta opisano szczegółowo w rozdziale Dochody budżetowe w punkcie III.1.2.1
„Ewidencja dochodów budżetowych"
- 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych", ustalenia w zakresie funkcjonowania konta
opisano w Rozdziale V. Powiązania jst. z jednostkami organizacyjnymi.
Ponadto badaniu w ramach poszczególnych zagadnień podlegały konta: 225 „Rozrachunki
z budżetami", 229 „pozostałe rozrachunki publicznoprawne", 231 „rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń", 234 „pozostałe rozrachunki z pracownikami"- opisano w poszczególnych
częściach protokołu kontroli.
Ustaleń dokonano na podstawie wydruku z księgi rachunkowej Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim pn. Zestawienie obrotów i sald oraz Księga główna (obroty kont)
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. oraz za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. kont
księgi głównej i kont analitycznych.
1. Konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Stan obrotów i sald przedstawiał się następująco:
na dzień 31.12.2016 r.
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

na dzień 31.12.2017 r.
BO Wn
0,00 zł
BO Ma 7.653.542,30 zł
Obroty Wn 2.246.825,09 zł
Obroty Ma 1.461.901,94 zł

0,00 zł
8.522.574,58 zł
2.357.111,63 zł
1.488.079,35 zł
0,00 zł
7.653.542,30 zł
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Ustalenia:
1) Na podstawie zapisów ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej ustalono, że na
koncie 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" ewidencjonowano rozrachunki
i roszczenia krajowe i zagraniczne z tytułu dostaw, robót i usług, w tym zaliczek na poczet
dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów
finansowych i należności zaliczanych do dochodów budżetowych zgodnie z przyjętymi
zasadami ujmowania zdarzeń w Zakładowym Planie Kont dla Starostwa (jednostki)
ujętych w Załączniku Nr 3a do obowiązujących zasad (polityki) rachunkowości
wprowadzonej zarządzeniem Nr 55/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 22 grudnia 2014
r. Saldo konta 201 może wykazywać po stronie Wn stan należności i roszczeń natomiast
po stronie Ma - stan zobowiązań.
2) Ewidencję szczegółową do konta 201 prowadzono według poszczególnych kontrahentów
i podziałek klasyfikacji budżetowej, która zapewniała ustalenie należności i zobowiązań
wobec poszczególnych kontrahentów.
3) Stwierdzono zgodność ewidencji syntetycznej z prowadzoną do badanego konta
ewidencją analityczną, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Na podstawie zapisów ewidencji księgowej na koncie 201 ustalono, że na dzień 31.12.2016
i 31.12.2017 r.:
a) saldo Wn konta 201 w wysokości 0.00 zł wykazuje brak należności z tytułu dochodów
budżetowych, Weryfikacji ww. salda dokonano w oparciu o ewidencję analityczną kont,
które nie wykazywały salda Wn na dzień 31.12.2016 r., 31.12.2017 r. Dla należności
z tytułu dochodów budżetowych, prowadzono ewidencję szczegółową z podziałem
według dłużników i tytułów należności oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych
sporządzonego
za
okres
od
początku
roku
do
dnia
31
grudnia
2017 r. (B324E453979CFE62) dla Starostwa (jednostki) i wydruku z ewidencji księgowej
pn. klasyfikacja wg kont data od: 01.01.2017 do: 31.12.2017 r. dla konta 201 stwierdzono,
że wszystkie należności i zobowiązania zaewidencjonowane na koncie 201 wykazane
zostały w ww. sprawozdaniu prawidłowo.
b) saldo Ma konta 201 nadzień 31.12.2016 r. w wysokości 7.653.542,30 zł
stanowiło stan zobowiązań:
27.082,60 zł - wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług,
58.185,00 zł - z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek od obligacji BGK,
- 7.568.274,70 zł - z tytułu zobowiązań długoterminowych wobec Banku Zachodniego
WBK w związku z zawartymi umowami sprzedaży wierzytelności: Nr M0003371
z dnia 10.01.2011 r. i Nr K00669/13 z dnia 07.10.2013 r.
saldo Ma konta 201 na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 6.868.619,15 zł
stanowiło stan zobowiązań:
21.781,45 zł - wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług,
29.139,00 zł - z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek od obligacji BGK,
- 6.817.698,70 zł - z tytułu zobowiązań długoterminowych wobec Banku Zachodniego*
WBK w związku z zawartymi umowami sprzedaży wierzytelności: Nr M0003371
z dnia 10.01.2011 r. i Nr K00669/13 z dnia 07.10.2013 r.
/
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Weryfikację zobowiązań ujętych na saldzie Ma konta 201 na dzień 31.12.2017 r. i na dzień
28.02.2018 r. oraz terminowość ich regulowania dokonano w oparciu o:
- ewidencję analityczną kont, które wykazywały saldo Ma i stanowiły zestawienie
zobowiązań według poszczególnych kontrahentów (wydruk pn. Zestawienie obrotów
i sald oraz Księga główna (obroty kont) za 2017 r. i I pół. 2018 r.),
- dowody źródłowe, za okres od 01.12.2017 do 28.02.2018r tj. faktury oraz umowy
sprzedaży wierzytelności (wraz z harmonogramem spłat) dokumentujące stan zobowiązań
na badanych kontach analitycznych 201,
- wyciągi bankowe do rachunku bieżącego wydatków, w tym ewidencję konta
130 „Rachunek bieżący wydatki" za 2017 r. i I półrocze 2018 r.
Zestawienie zobowiązań składających się na saldo Ma konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami
i dostawcami" według stanu na dzień 31.12.2017 r. w którym wyszczególniono dowody
źródłowe wraz datą ich wystawienia, terminem i kwotą zapłaty oraz terminem i sposobem ich
uregulowania przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Faktura/inny tytuł
zobowiązania
Konto 201-000-00000-0000-00
konto 201/1
Faktura F39745P1217SFAKBMB

Kwota w zł

Termin płatności

WB z dnia
(zaplata)

Kwota w
zł

6.288,60

18.01.2018r.

WB 007/2018
10.01.2018r.

6.288,60

90,22

01.02.2018r.

90,22

Faktrura VAT nr K12PF14849

616,97

21.01.2018r.

WB 008/2018
11.01.2018r.
WB 008/2018
05.01.2018

konto 201/80
Faktura VAT nr TCE 390/2017

4.754,77

14.01.2018r.

Faktura VAT nr W/32512/2017

185,90

21.01.2018r.

Faktura VAT nr W/32512/2017

83,84

21.01.2018r.

Faktura VAT nr W/32512/2017

10,41

21.01.2018r.

WB 007/2018
10.01.2018r.

10,41

konto 201/89
Faktura nr 5805470208/22/0

332,57

18.01.2018r.

WB012/2018
17.01.2018r.

332,57

konto 201/113
Faktura VAT nr FY/PA28795/12.2017

234,98

16.01.2018r.

234,98

Faktura VAT nr FV/PA/20397/12.2017

1.121,11

14.01.2018r.

WB008/2018
11.01.2018r.
WB008/2018
11.01.2018

konto 201/164
Faktura VAT nr 12/PS/2017

2.000,00

08.02.2018r.

WB015/2018
22.01.2018

2.000,00

konto 201/390
Faktura VAT nr 166/12/2017/FYS

184,50

12.01.2018r.

WB 005/2018
08.01.2018

184,50

konto 201/493
Faktura nr 08/12/17

184,57

06.01.2018r.

Faktura nr 08/1/17

30,63

06.01.2018r.

WB 004/2018
05.01.2018
WB 004/2018
05.01.2018

konto 201/2
Faktura VAT nr K12PF15144
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WB 001/2018
02.01.2018r.
WB 007/2018
10.01.2018r.
WB 007/2018 z
10.01.2018r.

616,97

4.754,77
185,90
83,44

1.121,11

215,20

konto 201/1039
Faktura nr 61/2017
konto 201/2452
Rachunek 40/12/2017
konto 201/2740
Rachunek FV 134/2017
konto 201/4232
Faktura VAT 1674/R/2017

50,00

20.01.2018r.

WB 004/2018
05.01.2018

50,00

164,00

12.01.2018r.

WB001/2018
02.01.2018

164,00

4.550,00

28.01.2018r.

WB019/2018
26-01-2018

4.550,00

315,58

10.01.2018r.

WB 007/2018
10.01.2018

315,58

WB 045/2018
22.03.2018

26,00

konto 201/4926
Faktura nr TOUG0001/15/KOM00103
Polisa
konto 201/4954
Faktura nr FYI/00266/12/17

187,80

konto 201/6003
Faktura nr 13/12/17

369,00

Łącznie

26,00

21.781,45

31.03.2018r.

30.01.2018

07.01.2018r

WB012/2018
17.01.2018
WB004/2018
05-01-2018

187,80

369,00
21.781,45

W wyniku kontroli ustalono, że:
- zobowiązania składające się na saldo Ma konta 201 zostały uregulowane przez dokonanie
płatności na wskazany w dowodach źródłowych numer rachunku bankowego, w kwotach
wyznaczonych przez kontrahenta, co stwierdzono na podstawie zrealizowanych
przelewów ujętych w wyciągach bankowych do rachunku bieżącego wydatków Starostwa,
wymienionych w sporządzonym powyżej zestawieniu. Płatności zobowiązań dokonano „
w 2018 r., w terminach wyznaczonych na fakturach i harmonogramach spłat zawartych
w umowie sprzedaży wierzytelności,
- kwoty zobowiązań wynikające z dokumentacji źródłowej były zgodne z kwotami
wykazanymi w ewidencji księgowej badanych kont analitycznych,
- wszystkie faktury i rachunki podlegające kontroli zawierały adnotację o poddaniu ich
kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz zatwierdzeniu przez Głównego
Księgowego i Kierownika jednostki oraz szczegółowo opisane,
- na podstawie skontrolowanych dowodów źródłowych ustalono, że na dzień 31.12.2017 r.
kontrolowana jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
- w 4 przypadkach badając zobowiązania wobec kontrahentów na podstawie próby
wszystkich dokumentów źródłowych za okres od 01.12.2017r. do 28.02.2018r.
stwierdzono zapłatę zobowiązania po terminie, co jest naruszeniem przepisu art. 44 ust. 3
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określającego, że wydatki
publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Powyższa nieprawidłowość dotyczy:
• Faktura VAT 0464/01/2018/BY/MO na kwotę 66,42 zł. (akta kontroli
Nr 43/18/II/2), termin płatności 08.01.2018r., zapłacona w dniu 10.01.2018r.
WB nr 008/2018 (akta kontroli Nr 43/18/II/3).
• Faktura Vat 0466/01/2018/BY/KW na kwotę 149,45 zł. (akta kontroli Nr 43/18/II/4),
termin płatności 08.01.2018r., zapłacona w dniu 10.01.20418r. WB nr 008/2018
(akta kontroli Nr 43/18/II/3).
• Rachunek nr 90/2018 na kwotę 380,00 zł. (akta kontroli Nr 43/18/II/5), termin
płatności 08.02.2018r., zapłacony 15.02.2018r. WB nr 32/2018 (akta kontroli
Nr 43/18/11/6).
J
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•

Faktura Vat 303/MST/2018 na kwotę 701,86 zł. (akta kontroli Nr 43/18/II/7), termin
płatności 05.02.2018r., zapłacona w dniu 06.02.2018r. WB nr 025/2018 (akta„
kontroli Nr 43/18/II/8).
W toku czynności kontrolnych w dniu 25.09.2018 r. przedłożono kontrolującemu zgody
kontrahentów na przedłużenie terminu płatności do następujących faktur: FV Faktura VAT
0464/01/2018/BY/MO, Faktura Vat 0466/01/2018/BY/KW zgoda na przesunięcie terminu
płatności z dnia 08.01.2018 r. (akta kontroli Nr 43/18/II/9) i Faktura Vat 303/MST/2018
zgoda na przesunięcie terminu płatności z dnia 05.02.2018 r. (akta kontroli
Nr 43/18/11/10). W związku z wystąpieniem jednej nieprawidłowości w badanej próbie,
udzielono instruktażu Pani Karolinie Górnej - Zastępcy Głównego Księgowego. Od
nieuiszczonych w terminie zobowiązań żaden z kontrahentów nie zwrócił się o wypłatę
odsetek.
- na podstawie sprawozdania Rb-28S rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych
sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.
(6D26DB8AB52D32E7 z dnia 05.03.2018 r.) dla Starostwa (jednostki) i zapisów
ewidencji księgowej (wydruk pn. Klasyfikacja wg kont data od: 01.01.2017 do:
31.12.2017 r. dla konta 201) stwierdzono, że zobowiązania zaewidencjonowane na koncie
201 wykazane zostały w ww. sprawozdaniach prawidłowo w zakresie wielkości
i klasyfikacji budżetowej, zgodnie z prowadzaną ewidencją księgową jednostki,
- na podstawie ewidencji prowadzonej do konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami
i dostawcami" w oparciu o skontrolowane dowody źródłowe, jak również w oparciu
o sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz °
gwarancji i poręczeń za 2017 r. i I kwartał 2018 r. kontrolujący ustalili, że na dzień
31.12.2017 r. w kontrolowanej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu
dostaw towarów i usług.
Szczegółowe ustalenia w zakresie zobowiązań długoterminowych wobec Banku Zachodniego
WBK w kwocie 6.817.698,70 w związku z zawartymi umowami sprzedaży wierzytelności:
NrM0003371 z dnia 10.01.2011 r. iNrK00669/13 z dnia 07.10.2013 r. ujętych w ewidencji
konta 201 stanowiących 99,25 % salda wg. stanu na dzień 31.12.2017r. zawarto w części
dotyczącej długu publicznego, punkt 3.1.8. protokołu kontroli niniejszego protokołu kontroli.
W bilansie sporządzonym dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (jednostki)
na dzień 31.12.2017 r.:
- zobowiązania stanowiące saldo Ma konta 201 ujęto w części Pasywa poz.
C.I. „Zobowiązania długoterminowe"
w kwocie 6.817.698,70 poz. C.II.l.
„Zobowiązania z tytułu dostaw i usług" w kwocie 21.781,45 zł i w poz. C.II.5 „Pozostałe
zobowiązania" w kwocie 29.139,00 zł.
2.3.2 Konta budżetu Powiatu.
W celu zbadania wymienionych na wstępie punktu zagadnień, w ramach niniejszej kontroli
badaniem objęto ewidencję księgową następujących kont budżetu (organu):
222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych"
223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych"
Ustalenia w zakresie funkcjonowania powyższych kont opisano szczegółowo w rozdziale
V „Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjny:
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2.4. Ewidencja składników majątkowych.
Zakresem kontroli objęto:
a) zgodność prowadzonej ewidencji z zapisami obowiązującej w jednostce
w 2017 r. polityce rachunkowości oraz zarządzeniu sprawie wprowadzenia instrukcji
określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania
dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego w Sępólnie.
Krajeńskim,
b) kompletność i prawidłowość ujęcia składników majątku w ewidencji księgowej
syntetycznej i analitycznej,
c) terminowość ujęcia środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2017 r. w ewidencji
oraz prawidłowość udokumentowania przyjęcia środków trwałych,
d) prawidłowość zaszeregowania środków trwałych do poszczególnych grup klasyfikacji
środków trwałych,
e) zgodność
danych
dotyczących
składników
majątku
wykazanych
w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok (bilansie) z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej.
Na podstawie zestawienia pn. „zestawienie stanów kont - syntetyczne" kont zespołu
0 „majątek trwały" za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. stwierdzono następujące stany
majątku Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na dzień 31.12.2017 r.
Konto
011
013
020
030
071
072
080

Nazwa konta
Środki trwałe
Pozostałe środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
Środki trwałe w budowie (Inwestycje)
Razem

Saldo Wn
35.047.635,56
737.863,33
485.578,53
1.540.000,00

Saldo Ma
0,00
0,00
0,00
0,00

0

7.983.584,32

0,00

791.096,73

479.341,34
38.290.418,76

0,00
8.774.681,05

Kontroli poddano ewidencję składników majątkowych na koncie 011 „Środki trwałe".
Badaniem objęto następujące dokumenty:
- załączniki do zarządzenia Nr 55/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości:
Nr 1 - „ Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Nr 2 - „Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
Nr 3 - „Sposobuprowadzenia ksiąg rachunkowych",
Nr 3a - „ Zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych
- zarządzenie Nr 01/01 Starosty Sępoleńskiego z dnia 4 stycznia 200 lr. w sprawie
instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych .
- załącznik do sprawozdania z wykonania Budżetu Starostwa Powiatowego za rok 2017
pn. „Informacja o stanie mienia komunalnego w Starostwie Powiatowym w Sępólnie»
Krajeńskim
- bilans jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe na dzień 31.12.2017 r.,
- wydruk komputerowy pn. „Zestawienie obrotów i sald - roboczy" wszystkie konta
bilansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
A
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-

wydruk komputerowy pn. „zestawienie obrotów i sald"
2017-12-31 konta:
• 011-000-00000-0000-1
•
•

za okres od 2017-01-01 do

011-000-00000-0000-2-1
011-000-00000-0000-2-2

• 011-000-00000-0000-2-3
• 011-000-00000-0000-2-4
. 011-000-00000-0000-2-5
•

011-000-00000-0000-2-6

•

011-000-00000-0000-2-8,

- wydruki komputerowe pn. „zestawienie obrotów i sald" amortyzacja podatkowa od 201701-01 do 2017-12-31,
- dowody źródłowe potwierdzające dokonanie zakupu środka trwałego (faktury, umowy,
protokoły),
- dowody wewnętrzne OT nr 12/2017, 13/2017, 14/2017 23/2017, 22/2017 ujęte
w tabeli w pkt. 5 dokumentującej przyjęcie środków trwałych do ewidencji (konto 011),
- dowody wewnętrzne OT nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 4/2017, 5/2017 ujęte
w tabeli w pkt. 3 dokumentującej przyjęcie pozostałych środków trwałych do ewidencji
(konto 013).
Konto 011 „Środki trwałe".
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

35.076.014,90
0,00
3.113.318,14
3.141.697,57
35.047.635,56
0,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Ustalenia:
1. Konto 011 w kontrolowanej jednostce zgodnie z zapisami zawartymi w polityce
rachunkowości służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta umożliwia ustalenie wartości początkowej
poszczególnych obiektów środków trwałych i ich umorzenie.
2. Konto 011 wykazuje saldo Wn, które wskazuje początkową (aktualną) wartość środków
trwałych na dany dzień. Na łączne saldo Wn konta 011 na dzień 31.12.2017 r. w kwocie
35 047 635,56 zł.
3. W zakresie kompletności i prawidłowości ujęcia składników majątku w ewidencji
księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie wydruków komputerowych ustalono,
że stan środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynikający z ewidencji szczegółowej
zgodny jest z ewidencją syntetyczną.
Stan środków trwałych oraz ich zwiększenia i zmniejszenia w podziale na poszczególne
grupy rodzajowe przedstawia poniższa tabela.
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Konto 011 Obroty (w zł)

BO
Konto/ grupa
środków trwałych

BZ

na dzień

01.01.2017 r.
(w zł)

011-1 Grunty Starostwo Powiatowe
011-2-1 Grupa I
budynki, budowle, lokale
011-2-2 Grupa II
obiekty inżynierii lądowej i wodnej
011-2-3 Grupa III
Kotły i maszyny energet
011-2-4 Grupa IV
maszyny, urządzenia ogólnego
zastosowania
011-2-5 Grupa V
Specjalistyczne masz, i urządz.
011-2-6 Grupa VI
urządzenia techniczne
011-2-8 Grupa VIII
narzędzia, przyrządy i wyposażenie
011-2 ST-Starostwo Powiatowe
011-3-4 Grupa IV
maszyny, urządzenia ogólnego
zastosowania
011-3-8 Grupa VIII
narzędzia, przyrządy i wyposażenie
011-3 ŚT- Geodezja
Razem
stan środków trwałych
według ewidencji analitycznej

na dzień

Zwiększenia
(Wn)

Zmniejszenia
(Ma)

31.12.2017r.
(w zł)

8.923 614,04

65.985,86

48.037,35

8.941.562,55

23.063.398,58

3.029.365,98

3.029.365,98

23.063.398,58

597.645,69

0,00

0,00

597.645,69

110.331,00

0,00

0,00

110.331,00

270.938,51

17.966,30

26.152,53

262.752,28

5.458,00

0,00

0,00

5.458,00

430.364,56

0,00

0,00

430.364,56

1.464.890,25

0,00

24.900,20

1.439.990,05

25.943.026,59

3.047.332,28

3.080.418,71

25.909,940,16

20.261,10

0,00

4.197,65

16.063 45

189.113,26

0,00

9 43,86

180.069,40

209.374,36

0,00

13.241,86

196.132,85

35.076.014,99

3.113.318,14

3.141. 698,57

35.047.635,56

4. Kontrolujący, na podstawie zapisów na koncie 011 stwierdził, że po stronie Wn konta 011 .
w 2017 r. księgowano przychody nowych środków trwałych z inwestycji budowlanych
i z zakupu gotowych dóbr oraz wartość ulepszeń i nakładów zwiększających wartość
początkową środków trwałych w korespondencji z kontem Ma 080 oraz nieodpłatne
przyjęcie środków trwałych w korespondencji z kontem Ma 071.
5. Podczas kontroli sprawdzono terminowość ujęcia środków trwałych oraz prawidłowość
udokumentowania przyjęcia środków trwałych do ewidencji. Kontrolą objęto przyjęcie
wprowadzonych w 2017 r. do ewidencji pięciu niżej wymienionych środków trwałych,
o łącznej wartości 2.739.232,68 zł tj. 87,98 % ogółu wartości środków trwałych przyjętych
na stan majątku jednostki w 2017 r.
Lp
1.
2.
3.
4.
5

Przedmiot przejęcia
/nabycia
Grunt pod drogi
Droga-Sitno
Grunt pod drogi
Droga-Iłowo
Grunt pod drogi
Droga-Dąbrówka
Szkoła- budynek ul.
Kwiatowa Sypniewo
Internat- budynek ul.
Kwiatowa Sypniewo

Podstawa/Data
- Akt notarialnyRep. A NR 8447/2017
- Akt notarialnyRep. A NR 8447/2017
- Akt notarialnyRep. A NR 8447/2017
PT nr
ZSCKR/ŚT/I/1/167/6/2
PT nr
ZSCKR/ŚT/I/1/167/4/1
Razem

Dokument
wprowadzenia do
ewidencji/Data
OT 12/2017
11.07.2017r.
OT 13/2017
18.07.2017r.
OT 14/2017
11.07.2017r.
OT 23/2017
02.12.2017
OT 22/2017
20.12.2017

Wartość (zł)

Stopa %
umorzeni
a

1.497,25 7/036/2017

-

173,30 8/036/2017

-

46,15 9/036/2017

-

1.690.968,59 5/107/2017

2,5

1.046.547,39 1/110/2017

2,5

2.739.232,68
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Nr
inwenta
rzowy

-

Objęte kontrolą środki trwałe przyjęte zostały na stan majątku na podstawie dowodów
OT - przyjęcie środka trwałego, zgodnie z obowiązującymi w kontrolowanej jednostce
uregulowaniami, zawartymi w załączniku do zarządzenia Nr 1 Starosty Sępoleńskiego
z dnia 04.01.2001r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania,
obiegu i kontroli dokumentów księgowych Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.
Dokumenty na podstawie których środki trwałe ujmowane są w ewidencji
wymienione
zostały w części III ww. zarządzenia- pn. „ omówienie podstawowych dokumentów
księgowych obowiązujących w jednostce" w § 5:
,, Dokumentami stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania operacji dotyczących
zakończonych inwestycji i remontów są min :
1) Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku inwestycji lub dokonania
remontu,
2) Dokument OT,, Przyjęcie środka trwałego
3) Polecenie księgowania
4) protokół przejęcia środka trwałego,
5) inne dokumenty potwierdzające nabycie prawa własności łub współwłasności"
6. Ustalono, że dokumenty OT wystawiane były terminowo tj. w miesiącu przyjęcia środka
trwałego do użytkowania.
7. W zakresie prawidłowości zaszeregowania środków trwałych do poszczególnych grup
klasyfikacji środków trwałych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
(Dz. U z 2010 r. Nr 242 poz. 1622), nie stwierdzono nieprawidłowości.
8. W zakresie prawidłowości naliczania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych
stwierdzono, że zastosowane stawki amortyzacyjne zostały przyjęte w wartościach
zgodnych z Załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.
6. Ustalono, że dane wykazane w sprawozdaniu finansowym (bilansie jednostki budżetowej)
sporządzonym na dzień 31.12.2017 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji"
księgowej i w prawidłowy sposób przedstawiają sytuację majątkową jednostki.
Konto 013 „Pozostałe środki trwałe".
Na podstawie Zestawienie obrotów i sald (wydruk komputerowy) ustalono, że obroty
i salda dla konta 013 przedstawiały się następująco:
na dzień 31 grudzień 2017 r. (w zł):
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

754.820,25
0,00
38.159,83
55.116,75
737.863,33
0,00

Na podstawie obrotów na koncie, w postaci wydruku komputerowego za 2017 r., dla
konta 013 ustalono, że na ww. koncie ewidencjonowano zwiększenia i zmniejszenia stanu
pozostałych środków trwałych (o wartości poniżej 3.500,00 zł), które amortyzowano
jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania, zgodnie z przyjętymi w jednostce
zasadami rachunkowości.
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2. W kontrolowanej jednostce w 2017 r. księgi pomocnicze do konta 013 „Pozostałe środki
trwałe" prowadzone były przy wykorzystaniu programu "Środki Trwałe" firmy „ Usługi
informatyczne Włodzimierz Wruk". Ewidencja szczegółowa prowadzona jest zgodnie
z wymaganiami obowiązującej w jednostce instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
finansowo-księgowych, stwierdzono zgodność sald końcowych wynikających z ewidencji
prowadzonej w księdze głównej i księgach pomocniczych.
3. Podczas kontroli sprawdzono:
- terminowość przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych w 2017 r. o łącznej
wartości 17.966,30 zł, tj. 47,08 % dokonanych zwiększeń,
Próba poddana kontroli została przedstawiona w poniższym zestawieniu:
Przedmiot przejęcia
/nabycia

Podstawa/Data

1.

Zestaw komputerowy

- PT z dnia 27.04.2017r.

2.

Zestaw komputerowy

- PT z dnia 27.04.2017r.

3.

Zestaw komputerowy

- P T z dnia 27.04.2017r.

4.

Zestaw komputerowy

- PT z dnia 27.04.2017r.

5

Zestaw komputerowy

- P T z dnia 27.04.2017r.

Lp

Dokument
wprowadzenia do
ewidencji/Data
OT 1/2017
28.04.2017r.
OT 2/2017
28.04.2017r.
OT 3/2017
28.04.2017r.
OT 4/2017
28.04.2017r.
OT 5/2017
28.04.2017r.

Razem

Wartość (zł)

Nr

Stopa %

inwentarzowy

umorzenia

3.629,50 1/491/2017

30

3.569,10 2/491/2017

30

3.629,50 3/491/2017

30

3.569,10 4/491/2017

30

3.569,10 5/491/2017

30

17.966,30

-

1. Przyjęcie pozostałych środków trwałych następowało na podstawie dowodów
wewnętrznych sporządzonych zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z zasadami prowadzenia
ksiąg rachunkowych określonych zarządzeniem Nr 55/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku, w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Starostwie
Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.
2. Dowody księgowe spełniały kryteria określone w przepisie art. 21 ust. 1 ww. ustawy.
3. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że badana jednostka terminowo
dokonywała zapisów zmniejszeń i zwiększeń stanu pozostałych środków trwałych na
koncie 013.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych dokonywano w tabelach umorzeniowych
prowadzonych techniką komputerową na koncie 072 " Umorzenie pozostałych środków
trwałych oraz wartości niemateriałnych i prawnych" w terminach przyjęcia środka
trwałego na stan.
Konto 020 „Wartości niematerialne i prawne".
W kontrolowanej jednostce, zgodnie z zapisami zawartymi w polityce rachunkowości,
ustalono, że:
- konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
wartości niematerialnych i prawnych, na podstawie warunków zdefiniowanych w przepisie
art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.
- ewidencja syntetyczna i analityczna prowadzona jest w komórce finansowej komputerowo,
- wartości niematerialne i prawne nabyte ze środków na wydatki bieżące, o wartości poniżej
3.500,00 zł, umarzane i amortyzowane są jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do
użytkowania, zaś powyżej 3.500,00 zł stosuje się stawkę w wysokości 30% w skali roku..

30

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych
i prawnych w wartości początkowej. Na podstawie wydruku komputerowego pn.
„Zestawienie obrotów i sald" ustalono, że stan obrotów i sald na nw. okresy
sprawozdawcze przedstawiał się następująco:
Lp

Grupa

1

umarzane jednorazowo 020-2

2

umarzane stopniowo 020-1,020-3.020-4

BO Wn na dzień
01.01.2017

Razem

Obroty
Wn

BZ Wn na dzień
31.12.2017

Ma

405.435,13

8.610,00

0,00

414.045,13

71.533,40

0,00

0,00

71.533,40

476.968,53

8.610,00

0,00

485.578,53

Zakresem kontroli objęto:
1. Zgodność prowadzonej ewidencji z zapisami obowiązującej w jednostce polityce
rachunkowości,
2. Terminowość ujęcia zakupionych w 2017 r. wartości niematerialnych i prawnych
w ewidencji syntetycznej, prawidłowość udokumentowania przyjęcia wartości
niematerialnych i prawnych oraz naliczenia amortyzacji.
Ustalenia:
Ad 1 i Ad. 2. Kontrolowana jednostka, odpowiednimi zapisami w ZPK wprowadziła
ewidencję szczegółową wg tytułów oraz możliwości właściwego obliczenia umorzenia
wartości niematerialnych i prawnych wg systemu jednorazowego, na koniec roku.
Na ww. koncie ewidencjonowano zmniejszenia i zwiększenia stanu wartości
niematerialnych i prawnych: na koncie 020-1,020-3,020-4, umarzane o wartości
powyżej 3.500,00 zł liniowo raz na koniec roku, w powiązaniu z kontem
071 "Umarzanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych", a na
koncie 020-2 umarzane o wartości poniżej 3.500,00 zł jednorazowo w chwili nabycia,
w powiązaniu z kontem 072 "Umarzanie pozostałych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych". Na podstawie wydruku
komputerowego zestawienia obrotów i sald oraz analityki stwierdzono zgodność salda
konta 020 z saldami kont pomocniczych.
Konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe".
Na podstawie wydruku komputerowego pn. „Zestawienie obrotów i sald" ustalono, że obroty
i salda łączne dla konta 030 przedstawiały się następująco:
na dzień 30 czerwca 2017 r. (w zł):
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

1.540.000,00
0,00
0,00
0,00
1.540.000,00
0,00

Ustalenia:
1) na dzień 31 grudnia 2017 r. kontrolowana Jednostka posiadała długoterminowe
aktywa finansowe o wartości 1.540.000,00 zł. Składały się na nie następujące udziały:
• 1.540.000,00 zł ujęte na saldzie Wn konta 030-1 „ Długoterminowe aktywa finansowe
NOWM-MED" na dzień 31.12.2017 r., które stanowiło wartość objętych przez
Powiat Sępoleński 3.080 udziałów wNOVUM-MED Spółce z o.o. z siedzibą
w Więcborku o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, z czego:
- 1.200 udziałów o łącznej wartości 600.000,00 zł pokryte zostało wkładem
pieniężnym,
- 1.880 udziałów o łącznej wartości 940.000,00 zł pokryte w całości aportem w postaci
nieruchomości.
Powyższa Spółka utworzona została przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwałą
Nr XXII/108/04 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w celu prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Ustalenia w zakresie utworzenia ww. spółki opisano w rozdziale I Ustalenia ogólnoorganizacyjne
3. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna.
Kontrolę sprawozdań budżetu i urzędu przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy
prawa:
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 1870
ze zm., aktualnie Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
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 2013 r., poz. 289 ze zm.,
aktualnie uchylone),
rozporządzenie 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 2017 r., poz. 1911),
- ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2016 roku,
poz. 1047 ze zm., aktualnie t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm., aktualnie t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ze zm., aktualnie t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1015 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1773),
ustawę z dnia 8 marca 1990 o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868
ze zm.).
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3.1.

Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych.

Prawidłowość sporządzania sprawozdań badano w trakcie kontroli poszczególnych
zagadnień, objętych tematyką kontroli.
Badaniem objęto niżej wymienione sprawozdania:
- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2016 r., 31.12.2017 r.,
- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej
jednostki budżetowej, okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2016 r.
i 31.12.2017 r.,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r.,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych jednostki budżetowej wg stanu na koniec kwartału 2016 i 2017 r.,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec kwartału 2016
i 2017 r.,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec
31.12.2016 r. i 31.12.2017 r.,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy IV kwartał 2017 r. (dla KPUW i KBW),
- Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego na koniec 2017 r.
3.2. Sprawozdanie finansowe.
Zgodnie z dyspozycją § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca.
2010 roku w sprawie szczególnych zasad 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 jednostka (Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim) sporządziła na dzień
bilansowy tj. 31.12.2017 roku sprawozdanie finansowe, które obejmowało:
- bilans jednostki budżetowej,
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
Zgodnie z dyspozycją § 17 ust. 6 ww. rozporządzenia sporządzony został bilans z wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie jednostki sporządzone zostało
30.03.2018 r., z zachowaniem terminu wynikającego z § 24 wymieniowego rozporządzenia
przez Skarbnika Powiatu i zatwierdzone poprzez złożenie podpisu przez Starostę
Sępoleńskiego.
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3.3. Sprawozdania wynikające z odrębnych przepisów.
3.3.1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych.
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono czy zamawiający wywiązuje się
z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
który wynika z art. 98 ustawy prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie zostały zawarte w rozdziale III. Wydatki
budżetowe niniejszego protokołu kontroli.
3.3.2. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wywiązywanie się z obowiązku sporządzania
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie
Krajeńskim.
Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie zostały zawarte w rozdziale III. Wydatki
budżetowe niniejszego protokołu kontroli.
4. Inwentaryzacja.
Kontrolą objęto przestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę przepisów art. 4 ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z przepisami art. 18 ustawy
z dn. 17.12.2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 168 ze zm.), w zakresie spełnienia obowiązku przeprowadzenia
inwentaryzacji aktywów i pasywów.
Kontrolujący sprawdzili, czy w kontrolowanym 2017 roku, jednostka przeprowadziła oraz
rozliczyła inwentaryzację aktywów i pasywów w sposób zgodny z przepisami art. 26 e
i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Kontrolą objęto:
- terminowość i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
- sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
- wewnętrzne uregulowania w zakresie inwentaryzacji,
- udokumentowanie wyników inwentaryzacji,
- rozliczenie inwentaryzacji w księgach rachunkowych.
W kontrolowanym 2017 roku w jednostce obowiązywały zasady i tryb przeprowadzania
oraz rozliczania inwentaryzacji określone w załączniku do Zarządzenia Nr 26 Starosty
Sępoleńskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia
Instrukcji
inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. Wykonanie
zarządzenia Starosta powierzył Skarbnikowi Powiatu..
W instrukcji określono zgodnie z wymogami określonymi w art. 26 ustawy o rachunkowości:
- zasady ogólne (§2),
- odpowiedzialność za składniki mienia (§14),
- zasady inwentaryzacji (§5),
- tryb, częstotliwość, terminy i sposób przeprowadzania oraz rozliczania wyników
inwentaryzacji (§22,§23),
- wzory dokumentów z przeprowadzonej inwentaryzacji stanowiące załączniki nr 1
/
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Ponadto w § 11 dopuszczono możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych,
pozostałych środków trwałych, oraz składników majątkowych objętych ewidencją ilościową
za pomocą programu „Środki Trwałe", który w powiązaniu z kolektorem umożliwia
przeprowadzenie inwentaryzacji majątku przy użyciu kodów kreskowych.
Metodą uzgadniania sald inwentaryzuje się: środki pieniężne na rachunkach bankowych,
pożyczki i kredyty, należności i zobowiązania natomiast drogą porównania danych ksiąg
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników
majątku, w tym: gruntów i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi. Inwentaryzację
w Starostwie Powiatowym przeprowadzono na podstawie zarządzenia Nr 27/2017 Starosty
Sępoleńskiego z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji •
w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim określającego:
- w § 1.1 - Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji okresowej wg stanu na dzień
31.12.2017 r.
- w § 1.2 - Zakres pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów.
w § 2 - Termin przeprowadzenia inwentaryzacji. Rozpoczęcie spisu z natury w dniu
10.10.2017 r. natomiast zakończenie w dniu 15.01.2018 r.
- w § 3 - Powołanie trzyosobowego składu komisji inwentaryzacyjnej.
- w § 4 - Powołanie trzyosobowego zespołu spisowego.
- w § 8 - Nadzór i kontrola nad przebiegiem spisów sprawować będzie Komisja
Inwentaryzacyjna.
4.1. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
Sprawdzono, czy w okresie objętym kontrolą, w kontrolowanej jednostce przeprowadzono
oraz rozliczono inwentaryzację aktywów w sposób zgodny z przepisami art. 26 oraz art. 27
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustalenia :
1. Na podstawie przedłożonych kontrolującym dokumentów ustalono, że ostatnia"
inwentaryzacja w pełnym zakresie środków trwałych w Starostwie Powiatowym
została przeprowadzona na koniec roku obrotowego 2017 na podstawie Zarządzenia
nr 27/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 3 października 2017 r.
2. W dniu przeprowadzenia inwentaryzacji osoby odpowiedzialne materialnie za
powierzone składniki majątkowe złożyły oświadczenia wstępne, że wszystkie
inwentaryzowane składniki zostały poprawnie udokumentowane.
3. Na podstawie protokołów z przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono różnic
pomiędzy stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych, a stanem rzeczywistym.
4. Starosta Sępoleński podpisał protokoły z zakończonej inwentaryzacji.
5. Poprzednią pełną inwentaryzację w pełnym zakresie w Starostwie Powiatowym
w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzono w 2013 roku na podstawie zarządzenia
Nr 49/2013 Starosty Sępoleńskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku. Wobec powyższego
została zachowana częstotliwość inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z art. 26
ust. 3 ustawy o rachunkowości.

!/

35

4.2. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
Inwentaryzację środków pieniężnych w banku przeprowadzono poprzez uzyskanie na dzień
31.12.2017 roku potwierdzeń stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
Szczegółowe ustalenia zawarto w pkt. II 1.1.2. Obsługa bankowa oraz stan rachunków
bankowych, niniejszego protokołu.
4.3. Kontrola stanu druków ścisłego zarachowania przeprowadzona w trakcie
inwentaryzacji.
Przeprowadzenie kontroli stanu
druków ścisłego zarachowania przechowywanych
w Urzędzie Gminy Osie opisano w punkcie II 1.2. Gospodarka drukami ścisłego
zarachowania niniejszego protokołu.
4.4. Inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
a) Konto 011 „środki trwałe grupa 01-08" (z wyjątkiem gruntów).
Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji obejmującej arkusze spisu z natury
strony od nr 1 do nr 5, oraz protokołu rozliczenia wyników inwentaryzacji stwierdzono
zgodność wg stanu na dzień 31.12.2017 roku zinwentaryzowanych składników majątkowych
w Starostwie Powiatowym (26.106.074,01 zł) ze ewidencją na koncie. Przeprowadzenie
inwentaryzacji zostało udokumentowane protokołem spisu z natury, podpisanego przez
członków komisji inwentaryzacyjnej w dniu 5 stycznia 2018 r. - różnic nie stwierdzono.
b) Konto 011 „środki trwałe 0" (grunty).
Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji ustalono, że inwentaryzacja gruntów
została przeprowadzona metodą porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją poprzez
porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z rejestru ewidencji"
gruntów na koniec 2017 roku (8.941.562,55 zł). Przeprowadzenie inwentaryzacji zostało
udokumentowane na arkuszu spisowym nr 46 strona 1, arkusz nr 54 strony od 1 do 5 oraz
protokołem weryfikacji sald kont, podpisanego przez członków zespołu weryfikacyjnego
dniu 3 stycznia 2018 r. - różnic nie stwierdzono.
c) Konto 013 „pozostałe środki trwałe".
W kontrolowanej jednostce została przeprowadzona inwentaryzacja konta 013 - pozostałe
środki trwałe wg stanu na dzień 31.12.2017 roku w drodze spisu z natury w dniach od
11.10.2018r do 29.12.2018 r. ujęta na arkuszach spisowych od nr 1 do nr 45 i od nr 47 do
nr 53 oraz porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych na koncie 013
(737.863,33 zł). Stwierdzono, że wartość pozostałych środków trwałych jest zgodna
z ewidencją księgową.
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4.5. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
W kontrolowanej jednostce została przeprowadzona inwentaryzacja konta 020 wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31.12.2017 roku, na arkuszu
pn. „Stan wartości Niematerialnych i Prawnych 31.12.2017r. ", zawierającego strony od 1 do
3. Stan wartości niematerialnych i prawnych wykazany na arkuszu spisu był zgodny ze
stanem wynikającym z ewidencji księgowej (485.578,53 zł). Przeprowadzenie inwentaryzacji
zostało
udokumentowane
zestawieniem
podpisanym
przez
członków zespołu
weryfikacyjnego w dniu 3 stycznia 2018 r. - różnic nie stwierdzono.
4.6. Inwentaryzacja długoterminowych aktywów finansowych.
W jednostce w 2017 roku wystąpiły długoterminowe aktywa finansowe na kwotę
1.540.000,00. Przeprowadzono inwentaryzację konta 030-1 w drodze weryfikacji poprzez
porównanie danych ewidencyjnych z odpowiednią dokumentacją źródłową. Stwierdzono
zgodność ze stanem konta księgowego.
4.7. Inwentaryzacja należności i zobowiązań.
Inwentaryzacja należności i zobowiązań (konta rozrachunkowe zespołu „2" przeprowadzona
została metodą weryfikacji sald, ustalenia ich poprawności i realności poprzez porównanie
z ewidencją księgową. Ponadto stwierdzono, że Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
otrzymało potwierdzenia sald zobowiązań od 14 kontrahentów, ww. przypadkach
potwierdzono stan zgodny z ewidencją księgową.
Sporządzono protokół
z weryfikacji sald, do którego załączone zostały wydruki ewidencji księgowej. Protokół został
podpisany przez Skarbnika w dniu 31.12.2017r. Stwierdzono zgodność z ewidencją
księgową.
4.8. Zapasy. Materiały.
W dniu 29.12.2017 r. zinwentaryzowano metodą spisu z natury z ewidencją księgową
stan konta 310 - Materiały (25.332,32 zł) na arkuszach spisu z natury Nr 1/2018 tablicekonto 310- 3, druki komunikacyjne -konto 310-2, oraz pozostałe materiały - konto 310-1.
Różnic nie stwierdzono.
Z inwentaryzacji przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim
według stanu na dzień 31.12.2017r. sporządzone zostało sprawozdanie końcowe Stałej
Komisji Inwentaryzacyjnej, w którym wymieniono zarządzenia, na podstawie których
dokonano inwentaryzacji w okresie od 10.10.2017 r do 15.01.2018 r. Na podstawie spisu
z natury zweryfikowanego ze stanem ksiąg rachunkowych nie stwierdzono nadwyżek
i niedoborów, czyli różnic inwentaryzacyjnych. Protokół końcowy sporządzony w dniu
15.01.2018 r. podpisany został przez Przewodnicząco Komisji Inwentaryzacyjnej Panią Annę
Deja - Dobrowolską i zatwierdzony przez Starostę Pana Jarosława Tadycha. Wyniki
inwentaryzacji przeprowadzonej za 2017 r. zostały odpowiednio udokumentowane
i powiązane z zapisami ksiąg rachunkowych kontrolowanej jednostki.
,
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III. WYKONANIE BUDŻETU.
II polowa 2016 rok.
Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjął uchwałę nr 62/146/2017 z dnia 23 marca
2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za
2016 r. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Powiatu - wpływ do biura Rady dnia
30.03.2017 roku oraz przesłane do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy dnia
27.03.2017 roku (art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).
Zgodnie ze sprawozdaniem plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. dochody
i wydatki przedstawiały się następująco:
L.p.

Rodzaj

Plan na dzień
31.12.2016 r.

Wykonanie na
dzień 31.12.2016 r.

%
wykonania

1.

Dochody ogółem

48.043.196,46

47.671.272,33

99,23

2.

Wydatki ogółem

48.043.196,46

46.515.176,35

96,82

W planie finansowym jednostki przewidziano zrównoważony budżet. Wykonanie wydatków
w mniejszej wysokości niż planowano było główną przyczyną powstania nadwyżki
budżetowej w wysokości 1.156.095,98 zł.
Zaplanowane w uchwale budżetowej rezerwy ogólna i celowa były zgodne z normami
określonymi w art. 222 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
2017 rok.
Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim przygotował i uchwalił, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
art. 238 projekt budżetu na 2017 rok - uchwała nr 53/123/2016 z dnia 14 listopada
2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 r.,
art. 230 ust. 1 projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej- uchwała nr 53/122/2016
z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu WPF Powiatu
Sępoleńskiego na lata 2017-2027.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy zaopiniowała pozytywnie przedłożone
projekty:
- uchwałą nr 18/P/2016 Składu Orzekającego Nr 1 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego na 2017 r. - uwaga zawarta
w uchwale: Rada Powiatu powinna określić w uchwale budżetowej limit zobowiązań
zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, została zrealizowana zgodnie
z zaleceniem,
- uchwałą nr 18/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 1 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie
opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sępoleńskiego na lata 2017-2027.
W uzasadnieniu uchwały w sprawie WPF skład orzekający stwierdził, m.in. że:
- spełnia wymogi konstrukcyjne wynikające z przepisów,
- zawarto obligatoryjne elementy określone art. 226 ustawy o finansach publicznych,
- limit obsługi długu, określony relacja wskazaną w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych nie jest zachowany, przyczyną jest realizacja przez Powiat programu
naprawczego w latach 2015-2017.
,
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Ponadto uchwałą nr 12/Dpr/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. Skład Orzekający nr 1 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zaopiniował pozytywnie możliwość sfinansowania
planowanego deficytu.
Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwałą Nr XXVII/139/2016
z dnia 30 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet na 2017 r. Uchwała budżetowa zawierała
wszystkie elementy wymienione w art. 212 ww. ustawy.
Zaplanowane w budżecie dochody i wydatki na 2017 rok przedstawiały się następująco:
- dochody ogółem: 48.507.117,43 zł,
- wydatki ogółem: 48.991.083,97 zł,
- deficyt:
483.966,54 zł.
Sfinansowanie deficytu planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków
z lat ubiegłych w kwocie 483.966,54 zł.
Zaplanowane w uchwale budżetowej rezerwy ogólna (114.000,00 zł) i celowa (69.000,00 zł)
były zgodne z normami określonymi w art. 222 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
W ciągu 2017 roku budżet Powiatu Sępoleńskiego został zmieniony uchwałami:
- Rady Powiatu - 10,
- Zarządu Powiatu - 9.
Ostateczny plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiały się następująco:
- dochody ogółem: plan 52.233.190,86 zł, wykonanie 52.355.817,44 zł, tj. 100,23% planu,
- wydatki ogółem: plan 52.787.782,40 zł, wykonanie 51.319.216,76 zł, tj. 97,22% planu,
- deficyt:
plan
554.591,54 zł, wykonanie: nadwyżka 1.036.600,68,00 zł.
1. Dochody.
Wielkości dotyczące planowanych dochodów poddano kontroli w zakresie
prawidłowości wykazania danych wynikających z ewidencji księgowej w sprawozdaniu
Rb-27S za 2016 r. i za 2017 roku.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze
zm., t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.,
t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm., t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.),
- uchwały budżetowe na 2016 r. i 2017 r.
Kontroli poddano:
- ewidencję konta 901 "Dochody budżetu" (wydruk komputerowy),
- roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za okres od
początku roku do 31 grudnia 2016 r.,
- miesięczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za
okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
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2016 rok.
Struktura planowanych dochodów przedstawiała się w następujący sposób (w zł):
Plan na dzień
Wykonanie na dzień
%
L.p.
Rodzaj dochodów
31.12.2016 r.
31.12.2016 r.
wykonania
1.
Dochody własne
14.972.721,35
15.243.691,42
99,39
2.
Subwencja
22.779.933,00
22.779.933,00
100,00
3.
Dotacje na zadania
9.538.158,74
9.262.047,03
97,10
zlecone i własne
4.
Dochody majątkowe
752.383,37
385.600,88
51,21
RAZEM
48.043.196,46
47.671.272,33
99,23
Kontrolujący stwierdzili, że dane wynikające z ewidencji księgowej konta
901 „Dochody budżetu" są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania
planu dochodów budżetowych Rb- 27S za 2016 r.
2017 rok.
Struktura planowanych dochodów przedstawia a się w następujący sposób:
L.p. Rodzaj dochodów
Plan na dzień
Wykonanie na
%
31.12.2017 r.
dzień 31.12.2017 r. wykonania
1.
Dochody własne
12.906.637,61
13.123.241,72
101,17
2.
Subwencja
22.577.532,00
22.577.532,00
100,00
3.
Dotacje
dochodów
13.355.189,71
13.286.604,88
99,49
bieżących
4.
Dochody majątkowe
3.393.831,54
3.368.438,84
99,25
RAZEM
52.233.190,86
52.355.817,44
100,23
Kontrolujący stwierdzili, że dane wynikające z ewidencji księgowej konta
901 „Dochody budżetu" są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania
planu dochodów budżetowych Rb- 27S za 2017 r.
2018 rok.
Struktura planowanych dochodów przedstawia a się w następujący sposób:
L.p. Rodzaj dochodów
Plan na dzień
Wykonanie na
%
31.03.2018 r.
dzień 31.03.2018 r. wykonania
1.
Dochody własne
17.162.060,00
3.944.868,83
22,99
2.
Subwencja
21.400.246,00
7.000.195,00
32,71
3.
Dotacje
dochodów
14.650.826,78
3.187.489,42
21,76
bieżących
RAZEM
53.213.132,78
14.132.553,25
26,56
Kontrolujący stwierdzili, że dane wynikające z ewidencji księgowej konta
901 „Dochody budżetu" są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania
planu dochodów budżetowych Rb- 27 S za I kwartał 2018 r.
,
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1.1. Subwencje i dotacje.
1.1.1. Subwencje.
Wielkości dotyczące uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
w 2016 r. oraz 2017 r. subwencji poddano kontroli w zakresie:
a) prawidłowości ujęcia otrzymanych subwencji w ewidencji księgowej organu,
w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz w kwotach wynikających
z decyzji przyznających subwencje,
b) zgodności danych wykazanych w ewidencji księgowej organu z danymi wykazanymi
w jednostkowych sprawozdaniach Rb-27S o dochodach budżetowych za 2016 r. i za
2017 r.,
c) prawidłowego ujęcia kwoty subwencji przekazanej:
- w grudniu 2016 r. na styczeń 2017 r. w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na
rachunkach bankowych j.s.t. na koniec 2016 r.,
- w grudniu 2017 r. na styczeń 2018 r. w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na
rachunkach bankowych j.s.t. na koniec 2017 r.
Badaniem objęto następujące dokumenty:
- ewidencję księgową (wydruki komputerowe) na koncie 901-1 „Dochody budżetu",
909-1, „Rozliczenia międzyokresowe" wg klasyfikacji budżetowej 75801-2920 Subwencja
cz. oświatowa w miesiącach: grudzień 2016 r., styczeń 2017 r., grudzień 2017 r., styczeń
2018r„
- dokumenty PK: nr 1/3 z 4 stycznia 2016 r., PK 1/1 z 2 stycznia 2017 r.,
- jednostkowe i zbiorcze sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r. oraz do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- pismo Ministerstwa Finansów dotyczące ustalenia subwencji na 2016 r., znak"
ST4.4750.6.2016, na 2017 r. znak ST8.4750.2.2017,
- wyciągi bankowe.
2016 rok.
W uchwale budżetowej zaplanowano subwencję w kwocie 22.779.933,00 zł. W toku
realizacji budżetu kwota nie uległa zwiększeniu.
Wielkości dotyczące uzyskanych przez Powiat Sępoleńskiego w 2016 r. subwencji
poddano kontroli w następującym zakresie:
a) prawidłowości ujęcia otrzymanych subwencji w ewidencji księgowej, w odpowiednich
podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz w kwotach wynikających z decyzji
przyznających subwencje,
b) zgodności danych wykazanych w ewidencji księgowej z danymi wykazanymi
w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach budżetowych za 2016 r.
Na podstawie ewidencji księgowej (wydruki komputerowe) dla klasyfikacji:
- 901-758-75801-2920,
- 901-758-75803-2920,
- 901-758-75832-2920,
rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za okres
od początku roku do 31 grudnia 2016 r. oraz pism Ministerstwa Finansów ustalających
wysokość subwencji na 2016 r. oraz wyciągów bankowych Banku Spółdzielczego /.:
w Więcborku.
Jfi
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Stwierdzono, że na otrzymaną subwencję w kwocie 22.779.933,00 zł składały się:
Nr
I.
II.
III.

Wyszczególnienie
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan na
31.12.2016 r.
15.292.331,00
6.109.513,00
1.378.089,00

Wykonanie na
31.12.2016 r.
15.292.331,00
6.109.513,00
1.378.089,00

RAZEM

22.779.933,00

22.779.933,00

Ustalenia:
1) Otrzymana przez kontrolowaną jednostkę w 2016 r. subwencja została prawidłowo ujęta
w ewidencji księgowej oraz w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.
Część oświatowa subwencji otrzymana w grudniu 2016 r. z przeznaczeniem na 2017 r.
w kwocie 1.187.370,00 zł (WB nr 249 z 21 grudnia 2016 r.) została zaewidencjonowana
Wn 133 „Rachunek budżetu"/Ma 909 „Rozliczenia międzyokresowe" (dok. księg.
Nr WB/451/6).
2) Stwierdzono pełną zgodność danych wykazanych w ewidencji księgowej na kartach
dochodów z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach budżetowych
za 2016 r.
2017 r.
W uchwale budżetowej zaplanowano subwencję w kwocie 22.657.820,00 zł (§ 2920).
W toku realizacji budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 80.288,00 zł, tj. do kwoty
22.577.532,00 zł.
Wielkości dotyczące uzyskanych przez Powiat Sępoleński w 2017 r. subwencji poddano
kontroli w następującym zakresie:
a)
prawidłowości ujęcia otrzymanych subwencji w ewidencji księgowej, w odpowiednich
podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz w kwotach wynikających z decyzji
przyznających subwencje,
b)
zgodności danych wykazanych w ewidencji księgowej z danymi wykazanymi
w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach budżetowych za 2017 r.
Na podstawie ewidencji księgowej (wydruki komputerowe) dla klasyfikacji:
901-758-75801-2920,
901-758-75803-2920,
901-758-75832-2920,
miesięcznego sprawozdania Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. oraz pism Ministerstwa Finansów
ustalających wysokość subwencji na 2017 r.
Stwierdzono, że na otrzymaną subwencję w wysokości 22.577.532,00 zł składały się:
Nr
I.
II.
III.

W yszczególnienie
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
RAZEM
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Plan na
31.12.2017 r.
14.370.577,00
6.775.710,00
1.431.245,00

Wykonanie na
31.12.2017 r.
14.370.577,00
6.775.710,00
1.431.245,00

22.577.532,00

22.577.532,00

Ustalenia:
1) Otrzymana przez kontrolowaną jednostkę w 2017 r. subwencja została prawidłowo ujęta
w ewidencji księgowej oraz w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Część
oświatowa subwencji otrzymana w grudniu 2017 r. w wysokości 1.016.477,00 zł
z przeznaczeniem na 2018 r. została zaewidencjonowana Wn 133 „Rachunek budżetu"/Ma
909-1 „Rozliczenia międzyokresowe" (dok. Księg. WB 458/6 z dnia 20 grudnia 2017 r.),
powyższa kwota została przeksięgowana dnia 2 stycznia 2017 r. na konto 901 „Dochody
budżetu
2) Stwierdzono pełną zgodność danych wykazanych w ewidencji księgowej na kartach
dochodów z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach budżetowych za
2017 r.
1.1.2. Dotacje.
Kontrolowana jednostka w 2016 r. i w 2017 r. otrzymała dotacje na realizację zadań
zleconych, zadań własnych, na podstawie podpisanych porozumień oraz otrzymanych
z innych źródeł.
2016 r.
Dotacje z budżetu państwa zostały zaplanowane w łącznej kwocie 9.538.158,74 zł,
w tym:
- na zadania zlecone w wysokości 5.571.883,00 zł (§ 2110), 247.923,00 zł (§ 2160),
- na zadania własne w wysokości 2.785.199,00 zł (§ 2130), kwota 71.307,30 zł (2120),
242.151,87 zł (§ 6300),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 9.000,00 zł
(§§ 2330, 2310, 2320),
- inne w wysokości 394.543,03 zł (§§ 2007, 2009, 2057, 2059).
Plan i wykonanie przedstawiały się następująco:
2016 r.
Wyszczególnienie

§§

Nr

Plan na 31.12.2016
r.

Otrzymane do
31.12.2016 r.

Wykonane na
31.12.2016 r.

Zwroty

%
wykonania

1.

Zadania zlecone

2110,2160,

5 819 806,00

5 820 739,00

5 811 840,34

8 898,26

99,86

2.

Zadania własne

2130,2120,6430, 6300

3 098 855,67

3 103 855,67

3 098 658,17

5 197,50

99,99

3.

Porozumienia między jst

9 000,00

10 522,84

10 522,84

0,00

116,92

4.

Inne

377 538,03

319 405,54

305 961,14

13 444,40

81,04

9 305 199,70

9 254 523,05

9 226 982,49

27 540,16

99,16

2330,2320,2310
2007, 2009, 2057, 2059

RAZEM

Łączna kwota planowanych na 2016 r. w Powiecie Sępoleńskim dotacji na zadania
zlecone, na zadania własne bieżące, otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących, na podstawie porozumień, pozyskanych z innych źródeł, ujętych w powyższym
zestawieniu, wynosiła 9.305.199,70 zł, dochody otrzymane z tytułu dotacji wynosiły
9.254.523,05 zł i zostały przez jednostkę wykorzystane w kwocie 9.226.982,49 zł, co
stanowiło 99,16% planu.
,
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2017 r.
§§

Wyszczególnienie
Nr

Plan na
31.12.2016 r.

Otrzymane do
31.12.2016 r.

Wykonane na
31.12.2016 r.

Zwroty

%
wyk.

1.

Zadania zlecone

2110,2160,6410

6 254 034,49

6 248 573,69

6 236 336,96

12 236,73

99,72

2.

Zadania własne

2120,2130,6430, 6300

4 732 616,25

4 732 521,92

4 723 432,79

9 089,13

99,81

3.

Porozumienia między jst

2330, 2320,2310, 2710

197 280,31

200 295,02

196 023,86

4271,16

99,36

4.

Inne

2 101 124,57

2 093 887,12

2 086 974,98

6912,14

99,33

13 285 055,62

13 275 277,75

13 242 768,59

32 509,16

99,68

2007, 2009, 2057, 2059, 6200
RAZEM

Łączna kwota planowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. w Powiecie Sępołeńskim
dotacji na zadania zlecone, na zadania własne bieżące, otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących, na podstawie porozumień, pozyskanych z innych źródeł, ujętych
w powyższej tabeli, wynosiła 13.285.055,62 zł, dochody otrzymane z tytułu dotacji wynosiły
13.275.277,75 zł, a wykonanie wyniosło 13.242.768,59 zł, tj. 99,68% planu.
Zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia roku budżetowego 2016 r.:
a) prawidłowość zaewidencjonowania w urządzeniach księgowych otrzymanych dotacji oraz
ujęcia ich w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej,
b) zgodność danych wykazanych w ewidencji księgowej z danymi ujętymi w sprawozdaniu
Rb-27S o dochodach budżetowych za 2016 r, i za 2017 r. oraz w sprawozdaniu Rb-50 o
dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za ten sam okres sprawozdawczy,
c) terminowość zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek budżetu państwa.
Badaniem objęto następujące dokumenty:
a) stany i obroty konta 901, wydruki komputerowe, następujących paragrafów klasyfikacji
budżetowej: 2057, 2059, 2007, 2009, 2110, 2120, 2130, 2160, 2310, 2330, 2440, 2460,
2710, 6260, 6300, 6410, 6430,
b) decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawarte umowy i porozumienia w 2016 r.
i 2017 r.,
c) sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za ww. lata,
d) sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za IV kwartał 2016 r. i IV kwartał 2017 r.,
e) pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
- z 2016 r. z dnia: 13 grudnia nr WFB.1.3120.3.100.2016, 15 listopada
nr
WFB.1.3120.89.2016,
16
listopada
nr
WFB.I.3120.3.90.2016,
WFB.I.3120.3.88.2016/14,
31
października
nr
WFB.I.3120.3.83.2016,
19 października nr WFB.I.3120.3.76.2016, 8 listopada nr WFB.I.3120.3.85.2016,
24 października nr WFB.1.3120.3.78.2016, 26 października nr WFB.1.3120.3.79.2016,
29 września nr WFB.I.3120.3.69.2016/7, WFB.I.3120.3.70.2016, 30 września
nr WFB.1.3120.3.72.2016, 16 września nr WFB.I.3120.3.65.2016, 31 sierpnia
nr WFB.1.3120.3.60.2016/18, 4 sierpnia nr WFB.1.3120.3.51.2016/17, 20 lipca
nr WFB.I.3120.3.49.2016/157, 18 lipca nr WFB.I.3120.3.48.2016/18, 6 lipca
nr WFB.1.3120.3.45.2016, 8 lipca nr WFB.I.3120.3.47.2016, 28 czerwca
nr WFB.1.3120.3.41.2016, 13 czerwca WFB.I.3120.3.37.2016, 7 czerwca
nr WFB.1.3120.3.36.2016, 7 czerwca nr WFB.I.3120.3.35.2016/17, 11 maja
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nr WFB.1.3120.3.28.2016, 14 kwietnia nr WFB.I.3120.3.17.2016, 5 kwietnia
nr WFB.I.3120.3.14.2016, 31 marca nr WFB.I.3120.3.13.2016, 23 marca,
nr WFB.1.3120.1.38.2016/13, 26 stycznia nr WFB.I.3120.1.2016/17,
- z 2017 r. z dnia: 24 listopada nr WFB.1.3120.3.100.2017, 23 listopada
nr
WFB.I.3120.3.98.2017,
15
listopada
nr
WFB.I.3120.3.94.2017,
WFB.I.3120.3.92.2017,
WFB.I.3120.3.93.2017,
WFB.I.3120.3.95.2017,
27 października nr WFB.1.3120.3.85.2017, 10 listopada nr WPS.VIII.313.113.2017,
31 października nr WFB.I.3120.3.86.2017, nr WFB.I.3120.2.86.2017, 13 listopada
nr
WFB.I.3120.3.91.2017,
24
października
nr
WPS.VIII.3112.336.2017,
nr WFB.I.3120.3.82.2017,
20 października nr WFB.I.3120.3.79.2017,
19 października nr WFB.I.3120.3.80.2017, 16 października nr WFB.I.3120.3.77.2017,
12 października nr WFB.1.3120.3.74.2017, 27 września r WFB.I.3120.3.
nr WFB.1.3120.3.67.2017, 21 września nr WFB.1.3120.3.65.2017, 7 września
nr WFB.I.3120.3.55.2017, 18 sierpnia nr WFB.I.3120.3.42.2017, 11 sierpnia
nr WFB.1.3120.3.40.2017, 19 lipca nr WFB.I.3120.3.35.2017, 7 lipca
nr WFB.1.3120.3.32.2017, 22 czerwca nr WFB.1.3120.3.28.2017, 12 czerwca
nr WFB.I.3120.3.27.2017, 30 maja nr WFB.I.3120.3.26.2017, 10 maja
nr WFB.I.3120.3.20.2017, 31 stycznia nr WFB.I.3120.1.40.2017,
f) umowy zawarte w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz na finansowanie w ramach środków unijnych,
g) wyciągi bankowe z 2016 r.:
grudzień, z dnia: 22 WB nr 250, 27 WB nr 252, 28 WB nr 253/
29 WB nr 254, 30 WB nr 255,
listopad, z dnia: 24 WB nr 230,
październik, z dnia: 12 WB nr 201, 7 WB nr 198,
marzec, z dnia: 31 WB nr 63,
h) wyciągi bankowe z 2017 r.:
grudzień, z dnia: 13 WB nr 242, 22 WB nr 249, 27 WB nr 250,
28 WB nr 251, 29 WB nr 252,
wrzesień, z dnia: 6 WB nr 172,
maj, z dnia: 31 WB nr 104.
Ustalenia:
Ad. a) Otrzymane w 2016 r. i 2017 r. dotacje zostały prawidłowo ujęte wpodziałkach
klasyfikacji budżetowej.
Ad. b) Dane wykazane w Rb-50 "Kwartalnym sprawozdaniu o dotacjach związanych
z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
j.s.t. ustawami za IV kwartał 2016" r. oraz IV kwartał 2017 r. są zgodne z danymi
wynikającymi z urządzeń księgowych.
Dane wykazane w Rb-27S sprawozdaniu rocznym z wykonania planu dochodów
budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz do dnia
31 grudnia 2017 r. są zgodne zdanymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-50 za
IV kwartał 2016 r. i IV kwartał 2017 r.
Ad. c) Z przedłożonych kontrolującym urządzeń księgowych oraz wyciągów bankowych
opisanych powyżej wynika, że wszystkie niewykorzystane części dotacji zostały
zwrócone w terminie na rachunek budżetu państwa oraz na rachunki bankowe
pozostałych podmiotów dotujących:
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2016 r.
§

Dział

2057

852

85295

2059

852

85295

2110

2120

2160

6300

Rozdział

Kwota zwrotu
12 147,33

Data
zwrotu

Wyciąg
bankowy

Dokument
Księgowy

28.12.

253

WB 455/17, 1919

1 297,07

28.12.

253

WB 455/20

700

70005

4 753,00

28.12.

253

WB 455/6

710

71015

19,05

29.12.

254

WB 456/20

750

75045

196,94

31.03.

63

WB 100/11

752

75212

135,79

12.10.

201

WB 364/4

30.12.

255

WB 457/46

754

75411

8,07

801

80102

1 680,93

29.12.

254

WB 456/2

801

80111

738,00

07.10.

198

WB 361/2

801

80111

1 056,64

29.12.

254

WB 456/3

851

85156

93,60

22.12.

250

WB 452/20

801

80195

47,50

24.11

230

WB 413

852

85205

150,00

29.12.

254

WB 456/35

852

85204

215,91

29.12.

254

WB 456/33

852

85201

0,33

29.12.

254

WB 456/34

600

60014

5 000,00

27.12.

252

WB 454/19

RAZEM

27 540,16

X

X

2017 r.
§

Dział

Rozdział

2057

852

85295

6 183,14

2059

852

85295

729,00

2110

Kwota zwrotu

Data
zwrotu

Wyciąg
bankowy

Dokument
Księgowy

27.12.

250

WB 462/25

27.12.

250

WB 462/26

710

71015

5,22

28.12.

251

WB 463/43

750

75045

1 493,29

31.05.

104

WB 181/11

752

75212

43,01

22.12.

249

WB 461/9

754

75411

5,24

29.12.

252

WB 464/43

755

75515

0,01

28.12.

251

WB 463/72

801

80102

6 553,85

28.12.

251

WB 463/18

801

80102

174,91

06.09.

172

WB 324/2

801

80111

1 699,74

28.12.

251

WB 463/19

801

80111

62,50

06.09.

172

WB 324/3

853

85321

817,70

28.12.

251

WB 463/57

2120

801

80195

8 645,80

28.12.

251

WB 463/42

2130

801

80130

0,01

28.12.

251

WB 463/16

801

80102

0,01

28.12.

251

WB 463/17

855

85508

247,05

28.12.

251

WB 463/69

2160

855

85510

1 134,21

28.12.

251

WB 463/70

2330

801

80120

4 220,48

22.01.2018

17

WB 17/10

2710

600

60078

50,68

13.12.

242

WB 453/7

6300

600

60014

443,31

29.12.

252

WB 464/64-67

RAZEM

32 509,16
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X
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1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Powiatu.
2016 r.
Plan dochodów jednostek budżetowych Powiatu Sępoleńskiego (bez Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim) wynosił łącznie 7.850.721,42,00 zł, wykonanie
wynosiło 7.687.163,56 zł, co stanowiło 97,92% planu. Uzyskane dochody jednostek
budżetowych Powiatu Sępoleńskiego stanowiły 16,13% dochodów uzyskanych przez Powiat
Sępoleński w wysokości 47.671.272,33 zł.
Na podstawie złożonych sprawozdań jednostkowych przez poszczególne jednostki,
organizacyjne Powiatu Sępoleńskiego stwierdzono, że największy udział w wykonanych
dochodach, nie uwzględniając dotacji i subwencji, miały następujące jednostki organizacyjne
Powiatu Sępoleńskiego:

L.p.

Nazwa jednostki budżetowej

1.

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

2.

Plan dochodów
na 31.12.2016 r.

Wykonanie
dochodów na
31.12.2016 r.

%
wykonania
do planu

% wykonania do
dochodów
Powiatu ogółem

2 029,42

4 169,22

205,44

0,01

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie
Krajeńskim

19 938,00

22 940,18

115,06

0,05

3.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego

82 840,00

55 145,26

66,57

0,12

4.

Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego

654 714,00

652 149,10

99,61

1,37

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

6 198,00

6 543,75

105,58

0,01

6.

Zespół Szkół nr 2

63 361,00

58 389,42

92,15

0,12

7.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

150,00

247,21

164,81

0,00

8.

Dom Pomocy Społecznej w Więcborku

1 812 300,00

1 804 226,08

99,55

3,78

9.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu
Krajeńskim

2 361 257,00

2 299 743,00

97,39

4,82

10.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

4 660,00

4 669,19

100,20

0,01

11.

Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim

2 624 082,00

2 517 498,74

95,94

5,28

12.

Centrum Administracyjne Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie
Krajeńskim

1 129,00

1 980,79

175,45

0,00

13.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

100,00

24,42

24,42

0,00

14.

KP Państwowa Straż Pożarna

100,00

71,54

71,54

0,00

15.

Zarząd Drogowy

206 803,00

250 729,71

121,24

0,53

16.

Powiatowy Urząd Pracy

11 060,00

11 016,79

99,61

0,02

7 850 721,42

7 688 021,56

97,93

16,13

RAZEM
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W poniższej tabeli przedstawiono źródła dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej,
§

Treść

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat (licencje, odpady)

0580
0680

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej

0690

Opłaty różne

0750

Najem, dzierżawa majątku Skarbu P., jst.

0830

Wpływy z usług

% wykonania do
dochodów Powiatu
ogółem

Dochody otrzymane

% wykonania
do planu

163 000,00

176 581,84

108,33

0,37

1 320,00

14 100,00

1068,18

0,03

2 800,00

7 210,51

257,52

0,02

11 035,00

2 089,80

18,94

o,oa

Plan

77 774,00

85 406,42

109,81

0,18

7 521 979,00

7 302 437,66

97,08

15,32

0870

Sprzedaż składników majątkowych

0,00

864,00

0,00

0,00

0920

Pozostałe odsetki

3 113,00

2 573,98

82,68

0,01

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w
formie pieniężnej

5 507,42

5 089,44

92,41

0,01

0970

Różne dochody

64 193,00

91 667,91

142,80

0,19

7 850 721,42

7 688 021,56

97,93

16,13

RAZEM

2017 r.
Plan dochodów jednostek budżetowych Powiatu Sępoleńskiego (bez Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim) wynosił łącznie 8.131.233,15,00 zł, wykonanie
wynosiło 8.126.401,36 zł, co stanowiło 99,94% planu. Uzyskane dochody jednostek
budżetowych Powiatu Sępoleńskiego stanowiły 15,56% dochodów uzyskanych przez Powiat
Sępoleński w kwocie 52.233.190,86 zł.
Na podstawie złożonych sprawozdań jednostkowych przez poszczególne jednostki
organizacyjne Powiatu Sępoleńskiego stwierdzono, że największy udział w wykonanych
dochodach, nie uwzględniając dotacji i subwencji, miały następujące jednostki organizacyjne
Powiatu Sępoleńskiego:
L.p.

Nazwa jednostki budżetowej

Plan dochodów na
31.12.2017 r.

Wykonanie
dochodów na
31.12.2017 r.

% wykonania
do planu

% wykonania do
dochodów Powiatu
ogółem

1.

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

1 918,00

4 841,38

252,42

0,01

2.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie
Krajeńskim

42 943,00

38 718,04

90,16

0,08

3.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

53 322,75

57 270,77

107,40

0,12

4.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz.

610 365,86

613 682,43

100,54

1,29

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

6.

Zespół Szkół nr 2

5 801,00

6 453,12

111,24

0,01

60 769,00

67 409,74

110,93

0,14

7.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

178,00

403,96

226,94

0,00

8.

Dom Pomocy Społecznej w Więcborku

1 962 200,00

1 947 784,27

99,27

4,09

9.

Dom Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj.

2 478 610,00

2 447 219,92

98,73

5,13

10.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

761,54

775,12

101,78

0,00

2 653 488,00

2 670 403,39

100,64

5,60

2 310,00

3 790,30

164,08

0,01

11.
12.

Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim
Centrum Administracyjne Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Więcborku

13.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

14.

KP Państwowa Straż Pożarna

15.

Zarząd Drogowy

16.

Powiatowy Urząd Pracy
RAZEM

140,00

119,10

85,07

0,00

4 000,00

5 093,39

127,33

0,01

253 576,00

261 227,94

103,02

0,55

850,00

1 208,49

142,18

0,00

8 126 401,36

99,94

17,05

8 131 233,15
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W poniższej tabeli przedstawiono źródła dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej,
dotyczących jednostek budżetowych Powiatu, bez uwzględnienia dotacji i subwencji (w zł).

§

0490
0610

0680

Treść

Wpływy z innych lokalnych
opłat (licencje, odpady)
Wpływy z opłat
egzaminacyjnych oraz za
wydawanie świadectw (...)
Wpływy od rodziców z tytułu
opłaty za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej

Plan

Dochody
otrzymane

%
wykonania
do planu

% wykonania
do dochodów
Powiatu
ogółem

169 366,00

170 103,68

100,44

0,33

1 257,00

1 777,00

141,37

0,00

2 800,00

2 313,94

82,64

0,00

421,60

601,60

142,69

0,00

84 318,91

90 644,62

107,50

0,17

7 730 309,43

7 692 606,02

99,51

14,73

0690

Opłaty różne

0750

Najem, dzierżawa majątku
Skarbu P.,jst.

0830

Wpływy z usług

0870

Sprzedaż składników
majątkowych

7 585,37

7 860,37

103,63

0,02

0920

Pozostałe odsetki

5 928,96

8 227,35

138,77

0,02

4 140,00

5 129,60

123,90

0,01

120,00

118,01

98,34

0,00

8 357,54

8 862,20

106,04

0,02

116 628,34

138 156,97

118,46

0,26

8 131 233,15

8 126 401,36

99,94

15,56

0940
0950

0960
0970
RAZEM

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów
z lat ubiegłych
Wpływy z tytułu kar i
odszkodowań wynikających z
umów
Wpływy z otrzymanych
spadków, darowizn w formie
pieniężnej
Różne dochody

Ustalenia:
1) Jednostki budżetowe przekazywały dochody na rachunek organu na bieżąco, co
stwierdzono na podstawie ewidencji analitycznej (wydruk komputerowy) konta 222
„Rozliczenie dochodów budżetowych".
2) Z uzyskanych dochodów rozliczały się składając comiesięczne sprawozdania Rb-27S,
podpisywane przez kierowników oraz głównych księgowych jednostek.

W
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1.3. Dochody z majątku Powiatu.
2016 r.
Na podstawie ewidencji księgowej analitycznej i sprawozdania Rb-27S z wykonania
planu dochodów budżetowych ustalono, że w 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sępólnie
Krajeńskim zrealizowano dochody z majątku Powiatu w następujących wielkościach:

§

0470

0750

0770

0870

Wyszczególnienie
Wpływy z opłat z za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste,
Dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych
Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania
wieczystego
Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych
OGÓŁEM

Plan na dzień
31.12.2016 r.
( w zł)

Wykonanie
na dzień
31.12.2016 r.
( w zł)

%
wykonania

26.506,00

26.506,36

100,00

408.885,00

451.454,74

110,41

321.212,00

134.454,93

41,86

8.130,00

8.994,08

110,63

764.733,00

621.409,75

81,26

Z powyższej tabeli wynika, że kontrolowana jednostka uzyskała w 2016 roku dochody
z majątku Powiatu w wysokości 621.409,75 zł, tj. zrealizowała 81,26% planu. Największe
dochody w kwocie 536.861,16 zł, uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych.
Stwierdzono, że dane wynikające z ewidencji księgowej (karty dochodów) zostały
prawidłowo wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2016 r.
2017 r.
Na podstawie ewidencji księgowej analitycznej i sprawozdania Rb-27S z wykonania
planu dochodów budżetowych ustalono, że w 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Sępólnie
Krajeńskim zrealizowano dochody z majątku Powiatu w następujących wielkościach:

§

0470

0750

0770

X

Wyszczególnienie
Wpływy z opłat z za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste,
Dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych
Wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania
wieczystego
OGÓŁEM

Plan na dzień
31.12.2017 r.
(w zł)

Wykonanie
na dzień
31.12.2017 r.
( w zł)

%
wykonania

26.000,00

26.506,36

101,95

377.299,00

429.182,00

113,75

13.131,00

13.232,26

100,77

416.430,00

50

468.920,62

112,60

Z powyższej tabeli wynika, że kontrolowana jednostka uzyskała w 2017 roku dochody
z majątku Powiatu w wysokości 468.920,62 zł, tj. zrealizowała 112,605% planu. Największe
dochody w kwocie 429.182,00 zł, uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych.
Stwierdzono, że dane wynikające z ewidencji księgowej (karty dochodów) zostały
prawidłowo wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2017 r.
1.3.1. Realizacja programu postępowania naprawczego w zakresie zwiększenia
dochodów z majątku w 2016 oraz 2017 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą nr 9/III/2015
z dnia 4 lutego 2015 r. wezwała do opracowania i uchwalenia programu postępowania
naprawczego. Przyczyną podjęcia uchwały było niespełnienie przez Powiat Sępoleński
wymogów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Program został
wprowadzony uchwałą nr V/34/2015 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata
2015-2017. Głównym przedsięwzięciem programu postępowania naprawczego w ramach
dochodów Powiatu w 2016 oraz w 2017 r. było zwiększenie dochodów bieżących Powiatu
poprzez przekształcenie użytkowania wieczystego majątku Skarbu Państwa w prawo
własności.
Przewidywane efekty z realizacji programy postępowania naprawczego w zakresie
zwiększenia dochodów bieżących miały doprowadzić do osiągnięcia korzyści finansowych
w następujących wysokościach:
- w 2016 r.- 50.000,00 zł
- w 2017 r.-50.000,00 zł.
Dokonując kontroli realizacji założeń programu naprawczego kontrolujący stwierdzili, że:
a) rok 2016 r.:
- wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa w prawo
własności złożyli nabywcy z terenów położonych w miejscowościach Niwy oraz
Orzełek,
- Starosta Sępoleński podjął decyzję nr GN.6825.1.2014.2015 z dnia 20 lutego 2016 r.
o przekształceniu. Kwota naliczonej opłaty wynosiła 3.396.487,00 zł, z tego do zapłaty
w 2016 r. kwota 1.396.487,00 zł, pozostałe 2.000.000,00 zł zostało rozłożone na
10 rocznych rat po 200.000,00 zł.
- z powyższego tytułu naliczono w 2016 r. dochód Powiatu (25%) w wysokości
349.121,75 zł oraz w kolejnych 10 latach po 50.000,00 zł rocznie. Agencja
Nieruchomości Rolnych zakwestionowało prawo potrącenia 25% od kwoty naliczonej
opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego. Rozstrzygnięcie przedmiotu sporu
nie zostało powzięte do dnia 31 grudnia 2017 r.
Ostatecznie Powiat Sępoleński z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Skarbu Państwa uzyskał dochody (25%) w wysokości 25.755,20 zł.
Założenia programu naprawczego na 2016 r. - uzyskanie dochodów bieżących z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa w kwocie 50.000,00 zł, nie
został osiągnięty (nie wykonano założeń planu naprawczego na kwotę 24.244,80 zł.),
V
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b) rok 2017 r.:
- dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
w prawo własności wyniosły 42.875,11 zł,
- Powiat Sępoleński z powyższego tytułu uzyskał dochody (25%) w kwocie 10.718,78 zł.
Założenia programu naprawczego na 2017 r. - uzyskanie dochodów bieżących z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa w wysokości 50.000,00 zł
nie został osiągnięty (nie wykonano założeń planu naprawczego na kwotę 39.281,22 zł.).
1.3.2. Dochody należne Powiatowi z tytułu odpisu w wysokości 5% i 25% od dochodów
uzyskanych z majątku Skarbu Państwa.
Kontrolę powyższego zagadnienia przeprowadzono w zakresie:
a) przestrzegania wewnętrznych procedur kontroli finansowej
dotyczących dochodów
uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
b) prawidłowości ewidencjonowania dochodów w ewidencji księgowej,
c) zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ sprawozdania
z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
z prowadzoną ewidencją księgową,
d) prawidłowości ujęcia wpływów wg odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
e) przestrzegania terminowości przekazywania uzyskanych dochodów na rachunek Skarbu
Państwa.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:
a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885
ze zm., t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm., t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
b) ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 236 ze zm., t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.),
c) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(t.j. z 2015 r., poz. 513 ze zm., t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm., t.j. Dz. U. z 2017 r.,°
poz. 1453),
d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
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 Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.),
e) rozporządzenie 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
swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
f) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
oraz uregulowania wewnętrzne.
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Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących dokumentów:
- ewidencji księgowej konta 130 "Rachunek bieżący jednostki", za okres od 20 lutego
2017 r. do 15 czerwca 2017 r,
- ewidencji księgowej analitycznej - obroty w §§ 0750, 0760, 0770, 0910, 0920, (wydruki
komputerowe),
- zestawienia stanów kont, analityki wg ww. paragrafów, wykazu stanów i obrotów
za okres od 20 lutego 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.,
- ewidencji konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych-dochody Skarbu Państwa"
(wydruk komputerowy) za okres od 21 lutego 2017 r. do 15 czerwca 2017 r., sporządzony
wg poszczególnych tytułów dochodów,
- ewidencji konta 224 „Rozrachunki budżetu" (wydruk komputerowy analityczny) za okres
od 21 lutego 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.,
- wyciągów bankowych.
Na podstawie ewidencji księgowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
sprawozdania z gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa złożonego do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego przez Starostę Sępoleńskiego, sprawozdania Rb-27ZZ kwartalnego
z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału
2017 r. oraz sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, ustalono, że dochody uzyskane przez Skarb
Państwa wyniosły:
- w § 0470 w kwocie
4.138,29 zł.
- w § 0550 w kwocie 173.746,69 zł.
- w § 0750 w kwocie
3.716,40 zł.
- w § 0760 w kwocie 34.986,58 zł.
- w § 0770 w kwocie 173.805,02 zł.
- w § 0920 w kwocie
5.929.25 zł.
łącznie 396.322,23 zł.
W roku 2017 kontrolowana jednostka uzyskała dochody z tytułu odpisu od dochodów"
uzyskanych z majątku Skarbu Państwa w wysokości 5% i 25%, w łącznej kwocie 131.409,67
zł (§ 2360).
Szczegółowej kontroli poddano prawidłowość wyliczania dochodów należnych Skarbowi
Państwa i Powiatowi Sępoleńskiemu oraz terminowość przekazywania dochodów na
rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za okres od 20 lutego 2017 r. do
20 czerwca 2017 roku.
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Prawidłowość przekazywania dochodów przedstawiono w poniższych zestawieniach.
Trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470 (netto w zł)
Dochody pobrane do dnia ...
Miesiące
2017
r.
Marzec

10 - tego
841,19

20 - tego
-

841,19

-

0,00

4.676,53

-

4.676,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwiecień
Maj
Czerwiec
Razem

Dochody
przekazane do
budżetu

5.517,72

0,00

Dochody przekazane do
Wojewody (75%) do dnia ...
15-tego
630,89

Różnica

25- tego
210,30

0,00

-

0,00

0,00

3.507,40

-

1.169,13

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1.379,43

0,00

-

0,00
0,00

-

-

-

-

0,00
0,00

-

-

-

-

5.517,72

Dochód
Powiatu
(25%)

4.138,29

1.379,43

-

Użytkowanie wieczyste § 0550 (netto w zł)
Dochody pobrane do dnia ...
Miesiące
2017
r.
Marzec

10 - tego
8.618,18

Maj
Czerwiec
Razem

8.618,18

-

5.893,17

-

Kwiecień

20 - tego

Dochody
przekazane do
budżetu

121.886,59

-

4.748,40

8.439,90

-

-

8.391,74

26.063,44
165.008,11

-

19.033,31

15- tego
6.463,64

5.893,17
121.886,59

-

Dochody przekazane do
Wojewody (75%) do dnia ...

-

4.419,88

6.329,94

8.391,74
26.063,25

19.547,58

184.041,42

123.756,10

Różnica

25-tego

91.414,94

4.748,40
8.439,90

Dochód
Powiatu
(25%)

-

3.561,30
-

6.293,80
-

14.274,95

2.154,54

0,00

1.473,54

0,00

30.471,65

0,00

1.187,10
2.109,96

0,00
0,00

2.097,94
6.515,86

0,00

46.010,34

0,00

-

Najem i dzierżawa gruntów § 0750 (netto w zł)

10 - tego
326,00
-

Kwiecień

326,00

-

326,00
326,00
1.304,00

Dochody przekazane do
Wojewody (75%) do dnia ...
15- tego
309,70
-

326,00

-

-

Czerwiec
RAZEM

326,00

-

-

Maj

20 - tego

Dochody
przekazane do
budżetu

-

309,70
-

326,00

-

-

-

326,00
1.304,00

-

0,00

309,70
309,70
1.238,80

Dochód
Powiatu
(25%)

Różnica

25- tego
16,30

-

-

-

16,30

-

-

-

0,00

0,00
-

16,30
16,30
65,20

0,00
0,00

-

-

0,00

o
o
o

Dochody pobrane do dnia ...
Miesiące
2016
r.
Marzec

-

Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności § 0760 (w zł)
Dochody pobrane do dnia ...
Miesiące
2016
r.
Marzec

10 - tego
5.180,00

Kwiecień

15.559,00

-

20 - tego

15- tego
3.885,00

-

-

-

15.559,00

11.669,25

8.272,63
2.496,88

1.872,66

-

8.272,63

2.496,88

-

Czerwiec

-

RAZEM

23.235,88

Dochody przekazane do
Wojewody (75%) do dnia ...

5.180,00

-

Maj

-

Dochody
przekazane do
budżetu

11.366,60
-

19.639,23

-

-

-

-

0,00
0,00
0,00

-

2.068,16
624,22

0,00
0,00

2.841,65

0,00
0,00

-

6.204,47

-

8.524,95

-

-
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1.295,00

3.889,75

-

17.426,91

Różnica

25- tego

11.366,00
42.875,11

Dochód
Powiatu
(25%)

14.729,42

-

10.718,78

0,00

Odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego § 0770 (w zł)
Dochody pobrane do dnia ...
Miesiące
2016
r.
Marzec

Kwiecień

10-tego

25- tego

Różnica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

11.957,82

-

11.957,82

-

-

-

10.331,25

7.748,44

104.331,25
9.593,50

7.195,12

136.574,54

23.911,93

104.691,97

-

RAZEM

15-tego

Dochód
Powiatu
(25%)

-

10.331,25

Czerwiec

Dochody przekazane do
Wojewody (75%) do dnia ...

-

-

Maj

20 - tego

Dochody
przekazane do
budżetu

9.593,50
31.882,57

-

104.691,97

8.968,37
-

-

2.989,45

-

-

-

-

2.582,81

0,00

78.518,97

-

-

78.518,97

26.173,00
2.398,38

0,00
0,00

34.143,64

0,00

Odsetki pozostałe § 0920 (netto w zł)
Dochody pobrane do dnia ...
Miesiące
2016
r.
Marzec

10-tego

20 - tego

-

-

-

Kwiecień

97,36

Maj

121,93

32,02

21,18

21,18
121,93

138,17
249,60
468,89

Dochody przekazane do
Wojewody (95%) do dnia ...
15- tego

25- tego

-

-

-

191,37

138,17
249,60
660,26

73,02
91,45
187,20
354,67

-

8,01

0,00

24,34

0,00

5,30
30,48

0,00
0,00

103,63

34,54
62,40

143,52

165,07

0,00
0,00
0,00

-

-

Różnica

15,88

-

-

Dochód
Powiatu (5%)

-

24,01

-

97,36

-

-

Czerwiec
RAZEM

-

32,02
-

-

Dochody
przekazane do
budżetu

-

Ustalenia:
1) Sprawy związane z prowadzeniem zadań związanych z poborem i ewidencją dochodów
Skarbu Państwa zostały przypisane Pani Małgorzacie Masiłkin inspektorowi
zatrudnionemu w Wydziale Finansowym.
2) Prawidłowo księgowano dochody w ewidencji księgowej.
3) Zachowano zgodność danych wykazanych w zestawieniu obrotów i sald ewidencji
analitycznej dotyczącej dochodów ze sprzedaży, użytkowania wieczystego i dzierżawy,
odsetek z saldami kart indywidualnych.
4) Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ sporządzonym za rok 2017 były zgodne
z prowadzoną ewidencją księgową.
5) Prawidłowo ujęto wpływy do odpowiednich przedziałek klasyfikacji budżetowej.
6) Pobrane przez jednostkę dochody należne budżetowi państwa pomniejszone
o przysługujące jednostce kwoty stanowiące dochody jednostki, były przekazywane
terminowo dwa razy w miesiącu, tj. do 15 i 25 każdego miesiąca, na rachunek
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zgodnie z przepisami
art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7) Od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, dzierżawy i najmu, opłat
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz naliczonych
odsetek jednostka naliczała 25% i 5% środków, które stanowiły dochód budżetu
jednostki, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami i art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
/t
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8) Kontrolowana jednostka naliczała i ewidencjonowała należne odsetki za zwłokę
na koniec każdego kwartału.
9) Kwoty zapłaconych odsetek od nieterminowo regulowanych należności były
ewidencjonowane zarówno na kartach kontowych, jak i w ewidencji analitycznej,
wg poszczególnych rodzajów dochodów.
1.4. Inne dochody.
1.4.1. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.
Kontroli poddano dochody osiągnięte w 2017 roku przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie
Krajeńskim z wyjątkiem dochodów uzyskanych z subwencji, dotacji i udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w 2017 roku wykonało dochody własne na
łączną kwotę 44.226.401,37 zł, co stanowiło 100,28% planu po zmianach oraz 84,47%
dochodów uzyskanych przez Powiat Sępoleński, wynoszących 52.283.679,40 zł. Na
osiągnięte dochody własne Starostwa składały się wpływy ujęte w niżej przedstawionych
paragrafach klasyfikacji budżetowej (w zł).

§

Treść

Dochody
otrzymane

Plan

% wykonania
do planu

% wykonania do
dochodów
Powiatu ogółem

0420

Opłata komunikacyjna

874 200,00

906 659,20

103,71

1,73

0460

Oplata eksploatacyjna

0,00

12 339,09

0,00

0,02

0470

Za trwały zarząd, użytkowanie służebność

26 000,00

26 506,36

101,95

0,05

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat (licencje, odpady)

12 350,00

12 853,50

104,08

0,02

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

0,00

11,60

0,00

0,00

0650

Za wydanie prawa jazdy

115 000,00

117 200,00

101,91

0,22

0690

Opłaty różne

0750

Najem, dzierżawa majątku Skarbu P., jst.

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego

0830

Wpływy z usług

0920

Pozostałe odsetki

0940

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

0960

3 600,00

5 318,20

147,73

0,01

377 299,00

429 182,27

113,75

0,82

13 131,00

13 232,26

100,77

0,03

300 557,00

292 148,91

97,20

0,56

13 850,00

15 546,33

112,25

0,03

1 208,00

1 207,94

100,00

0,00

Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w formie
pieniężnej

61 100,00

61 100,00

100,00

0,12

0970

Różne dochody

33 100,00

33 941,04

102,54

0,06

2360

dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami.

143 518,00

131 409,67

91,56

0,25

1 974 913,00

2 058 656,37

104,24

3,93

RAZEM
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2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Rok 2017.
Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim,
z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, zaplanowane wydatki
budżetowe na 2017 rok wynosiły ogółem 48.991.083,97 zl,
w tym:
a) wydatki bieżące
46.991.083,97 zł,
z tego m.in.:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
31.183.368 zł,
- dotacje na zadania realizację zadań zleconych
5.487.200 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
4.220.192 zł.
dla podmiotów z sektora oraz spoza sektora finansów publicznych
1.039.305 zł,
- dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sfp.
166.900 zł,
- obsługa długu
984.424 zł.
b) wydatki majątkowe

2.911.348,97 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2017 rok został zawarty w załączniku Nr 2 do
uchwały budżetowej. Ponadto do uchwały budżetu na 2017 rok załączono m. in.:
- plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
(załącznik nr 7),
- plan przychodów i rozchodów budżetu (załącznik nr 5),
- plan wydatków majątkowych (załącznik nr 3).
Budżet został opracowany w pełnej szczegółowości tj. z podziałem na działy, rozdziały,
paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z przepisami art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.).
W toku realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie wydatków przez Radę Powiatu
(10 uchwał) oraz Uchwałami Zarządu (9 uchwał).
Plan wydatków w wyniku przeprowadzonych zmian wynosił na dzień 31 grudnia 2017 roku
52.787.782,40 zł, wobec czego uległ zwiększeniu w stosunku do planu pierwotnego o kwotę
3.796.698,43 zł. (7,75 %).
Wydatki w roku 2017 zrealizowano ogółem na kwotę 51.319.216,76 zł, co stanowiło 97,22 %
planu po zmianach (52.787.782,40 zł), w tym:
wyszczególnienie
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
obsługa długu publicznego

plan po zm. w zł

wykonanie w zł

48.120.842,88

46.689.248,21

97,03

4.666.939,52

4.629.968,55

99,21

984.424,00

707.172,93

71,84
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% wykonania

Stwierdzono, że w badanym okresie największe wydatki poniesiono w poniższych działach
klasyfikacji budżetowej:
-801 „Oświata i wychowanie"
co stanowi 29,90 % ogółu poniesionych wydatków,
- 852 „Pomoc społeczna"
co stanowi 17,25 % ogółu poniesionych wydatków,
- 750 „Administracja publiczna"
co stanowi 7,19 % ogółu poniesionych wydatków,
- 855 „Rodzina",
co stanowi 10,06 % ogółu poniesionych wydatków
- 600 „Transport i łączność"
co stanowi 9,08 % ogółu poniesionych wydatków,

w kwocie

15.349.776,80 zł.

w kwocie

8.852.325,98 zł.

w kwocie

3.688.621,68 zł.

w kwocie

5.164.043,04 zł.

w kwocie

4.660.210,66 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych oraz ich strukturę według
paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku zawarto w aktach kontroli nr 43/18/III.2/1.
Rada Powiatu nie skorzystała w 2016 i 2017 roku z uprawnień art. 263 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) i nie
podjęła uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
Rok 2018.
Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XL/201/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, z dnia
28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, zaplanowane wydatki
budżetowe na 2018 rok wynosiły ogółem 60.254.815,80 zl,
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego m.in.:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje na zadania realizację zadań zleconych
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
dla spoza sektora finansów publicznych
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
- obsługa długu

46.467.364,33 zł,
30.754.321,04 zł,
5.472.500,00 zł,
1.180.858,00 zł,
1.254.959,17 zł,
242.451,17 zł.
1.010.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe

13.787.451,47 zl

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2018 rok został zawarty w załączniku Nr 2 do
uchwały budżetowej. Ponadto do uchwały budżetu na 2018 rok załączono m. in.:
- plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej •
(załącznik nr 7),
- plan przychodów i rozchodów budżetu (załącznik nr 5),
- plan wydatków majątkowych (załącznik nr 3).
Budżet został opracowany w pełnej szczegółowości tj. z podziałem na działy, rozdziały,
paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z przepisami art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.).
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1/. Sposób pokrywania wydatków budżetowych.
W kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona gospodarka kasowa. Ustalono, że dochody są'
wpłacane na rachunek bankowy dochodów w Banku. Ustalenia kontroli w tym zakresie opisano
w rozdziale II niniejszego protokołu. Nieprawidłowość w zakresie pokrywania wydatków
bezpośrednio z dochodów nie wystąpiła.
2/. Przekroczenie wydatków.
W kontrolowanej jednostce plan wydatków na 2017 roku został określony uchwałą
Nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok. Kontroli poddano realizację
wydatków w stosunku do planu wydatków na dzień 31.12.2017 roku, z uwzględnieniem
wszystkich zmian planu dokonanych przed dniem 31.12.2017 roku. Kontrolą objęto:
- ewidencję księgową konta pozabilansowego 980 „Plan finansowy wydatków
budżetowych", za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 roku,
- sprawozdania jednostkowe Urzędu Rb-2 8S,
- zestawienia obrotów i sald kont jednostki i organu na 31.12.2016 roku oraz na dzień
01.01.2017 i na dzień 31.12.2017 roku,
- analityczną ewidencję księgową wydatków „Obroty i salda kont analitycznych" oraz
konta 130 „Rachunek bieżący jednostki", za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r.
Podczas weryfikacji stwierdzonych przekroczeń planu wydatków, kontrola objęto następujące
dokumenty:
- wydruk z programu ACL, akta kontroli nr 43/18/III.2/2,
- wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający plan wydatków na dzień przekroczenia wydruk „Stany Klasyfikacji wydatków",
- wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający wykonanie wydatków na dzień przekroczeniawydruk „Stany Klasyfikacji wydatków",
- dowody źródłowe składające się na kwotę stwierdzonego przekroczenia planu wydatków,
- dokumenty potwierdzające wprowadzenie zmiany planu w związku z przekroczeniem planu
wydatków.
Kontrolujący dokonali sprawdzenia zgodności wykonania planu wydatków budżetowych
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., tj. na każdy dzień okresu objętego kontrolą, przy
wykorzystaniu programu analizy i kontroli danych ACL. Kontroli poddano 1.794 pozycje
wydatków (rekordy). W wyniku zastosowania ww. narzędzia, po przeprowadzonej weryfikacji
wygenerowanych danych z dokumentację źródłową, nie stwierdzono przekroczenia planu
wydatków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., o których mowa w art. 44 i 254 pkt 3
ustawy o finansach publicznych.
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2.1. Wydatki bieżące.
2.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Rozwiązania organizacyjne.
Na podstawie informacji wykazanych w sprawozdaniu Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach
i czasie pracy za 2017 rok stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 2017 roku w Starostwie
Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim zatrudnionych było 65 pracowników (65 etatów).
Ustalono, że w Starostwie za prowadzenie spraw kadrowych tj. prawidłowość prowadzenia
i kompletność akt osobowych pracowników oraz dokumentów dotyczących osobowych
zaszeregowań odpowiedzialna jest Pani Hanka Roszińska - Obst. Natomiast za sporządzenie
dokumentów dotyczących wypłat (listy plac, kart wynagrodzeń, obliczanie i rozliczanie składek
ZUS, obliczanie i rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych) odpowiedzialna jest
Pani Iwona Pryk.
a) Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia.
Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne (750/75020) w jednostce kontrolowanej za
2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:
§

Plan na dzień
31.12.2017r.

Wynagrodzenia i składki

1
4010

2
Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Wykonanie
31.12.2017r.

%
wykonania
5
89,41

3
1.973.512,84

4
1.764.461,83

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

153.764,42

153.764,42

100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

407.118,00

314.991,91

77,37

4120

Składki na Fundusz Pracy

45.059,00

38.198,12

84,77

4140

Wpłaty na PFRON

500,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.200,00

6.748,00

82,92

2.588.154,26

2.278.164,28

88,02

Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Stwierdzono zgodność danych ujętych w ewidencji księgowej ze sprawozdaniem Rb-28S
o wykonaniu planu wydatków budżetowych za 2017 rok.
b) Prawidłowość zaszeregowania oraz stosowanie stawek płac.
Kontrolą objęto:
• akta osobowe Starosty, Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika, Zastępca Głównego Księgowego
Wydziału Finansów (łącznie 5 osób),
• karty wynagrodzeń wymienionych pracowników za cały 2017 rok, I kw. 2018 roku,
• listy płac za 2017 rok (wydruk komputerowy pn. „Lista płac: Lista podstawowa za miesiąc ...,
nr ..." oraz za I kw. 2018 roku,
Powyższe dokumenty skontrolowano w zakresie zgodności z niżej wymienionymi przepisami:
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych w urzędach gmin, starostwach
powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 73, poz. 431 ze zm.),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1786 ze zm.),
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- ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016
roku, poz. 902),
- ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666).
Szczegółową kontrolą objęto następujące zagadnienia:
- prawidłowość ustalania wynagrodzenia dla ww. pracowników Urzędu Starostwa,
- prawidłowość prowadzenia akt osobowych w zakresie ustalania wynagrodzeń,
- prawidłowość prowadzenia i zgodności kart wynagrodzeń i list płac kontrolowanych
pracowników,
- sprawowanie kontroli merytorycznej i rachunkowej przy dokonywaniu wypłat wynagrodzeń.
Stan Konta 231 „ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń."
Stan obrotów i sald na dzień 31.12.2017 r. wynosił:
BO Wn
0,00 zł
BO Ma
168.683,00 zł
Obroty Wn
2.967.192,76 zł
Obroty Ma
2.986.853,35 zł
BZ Wn
0,00 zł
BZ Ma
206.343,59 zł
Ustalenia:
1)Zgodnie z art.12, ust. 8 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie*
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku
poz. 902), Rada Powiatu Sępoleńskiego, uchwałą nr 11/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
ustaliła wynagrodzenie Starosty w badanym okresie (kwota łączna 9.150 zł). Rada Powiatu
ustaliła wynagrodzenie Starosty zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1786). W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim uchwałą nr XL/206/2017 zmieniła wysokość wynagrodzenia Starosty Powiatu,
podwyższając je do kwoty 11.555 zł. (wzrost o 26,28%) - obowiązuje od 01.01.2018 roku,
2)Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 936), które
obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 roku, określono nowe tabele wynagrodzeń dla pracowników
samorządowych, w których obniżono maksymalne wysokości wynagrodzenia.
3) Mając na uwadze zapisy ww. rozporządzenia ustalono, że dotychczasowe wynagrodzenie
Starosty Powiatu Sępoleńskiego oraz Wicestarosty zostało zmniejszone:
a) w dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwałą
nr XLVI/233/2017 dokonała zmniejszenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego
Starosty (z kwoty 5.800 zł), do poziomu kwoty maksymalnej (4.700 zł.) określonej
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 936). Wysokość dodatku,
funkcyjnego również określono w maksymalnie przysługującej wysokości tj. 1.900 zł
(utrzymano kwotę dodatku funkcyjnego na dotychczasowym poziomie).
Jednocześnie dokonano podwyższenia poziomu dodatku specjalnego z 35% (kwota
2.695 zł) do maksymalnej wartości 40% (kwota 2.640 zł). Rada Powiatu nie
uzasadniła w cyt. uchwale powodów podwyższenia dodatku specjalnego z 35% do
40%. Należy jednocześnie nadmienić, że zakres obowiązków Starosty określony
w regulacjach wewnętrznych nie uległ w żadnym zakresie zmianie w związku
z podwyższeniem dodatku specjalnego,
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b) wynagrodzenie Starosty Sępoleńskiego, po wprowadzonych zmianach, zostało
sumarycznie zmniejszone o 11,90%, z kwoty 11.555 zł. do kwoty 10.180 zł.,
c) wynagrodzenie Wicestarosty pierwotnie zostało ustalone przez Starostę Powiatu,
w dniu 10.12.2014 roku, w łącznej kwocie 7.725,20 zł. (wynagrodzenie zasadnicze0
w kwocie 4.500 zł., dodatek funkcyjny w kwocie 1.760 zł.). W dniu 19.01.2018 roku
Starosta dokonał podwyższenia wynagrodzenia Wicestarosty poprzez zwiększenie
kwoty wynagrodzenia zasadniczego do poziomu wartości maksymalnej tj. do kwoty
4.800 zł. Wzrosła również wysokość dodatku funkcyjnego z kwoty 1.540 zł. do
kwoty maksymalnie dopuszczalnej tj. 1.760 zł. Ponadto dokonano zwiększenia
dodatku specjalnego z poziomu 20% (kwota 900 zł) do poziomu 30% (kwota 1.968
zł.). Sumarycznie wartość wynagrodzenia Wicestarosty wzrosła o kwotę 1.763 zł.
tj. o 22,82%.
d) w związku z przepisami rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 roku
poz. 936), Starosta dokonał w dniu 06.07.2018 roku zmniejszenia wynagrodzenia
zasadniczego Wicestarosty z kwoty 4.800 zł. do kwoty maksymalnie dopuszczalnej
tj. 3.800 zł. W nowym angażu z 06.07.2018 roku, Starosta dokonał również
podwyższenia poziomu dodatku specjalnego z 30% (kwota 1.968 zł.) do wartości
maksymalnie dopuszczalnej tj. 40% (kwota 2.224 zł.). Starosta nie uzasadnił
powodów podwyższenia Wicestaroście dodatku specjalnego z 30% do 40%. Ponadto
należy nadmienić, że w dniu 12.02.2018 roku Starosta określił Wicestaroście zakres
obowiązków, który we wszystkich punktach jest tożsamy z zakresem obowiązków
określonym w dniu 09.04.2015 roku (pozostaje niezmieniony),
e) wynagrodzenie Wicestarosty Sępoleńskiego, po wprowadzonych zmianach, zostało,
sumarycznie zmniejszone z kwoty 9.488 zł. do kwoty 8.544 zł. tj. o 9,95%,
4) wynagrodzenie Skarbnika powiatu pierwotnie zostało określone w zawartej umowie o pracę
z dnia 27.06.2014 roku na kwotę 7.525,70 zł. W dniu 19.01.2018 roku Starosta Powiatu
dokonał podwyższenia wynagrodzenia Skarbnika Powiatu o 19,04%. W związku
z przepisami rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 936), obowiązująca
kwota wynagrodzenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nie zaistniała konieczność
zmniejszenia wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego Skarbnika Powiatu,
5) W kontrolowanej jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, wprowadzony zarządzeniem Starosty Sępoleńskiego
nr 26/2012 z dnia 21.11.2012 roku. Powyższy Regulamin został zmieniony zarządzeniem
Starosty Sępoleńskiego nr 1/2018 z dnia 05.01.2018 roku.
6) Wynagrodzenie objętych kontrolą osób jest zgodne z przepisami zawartymi
w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz.1786 ze zm.) oraz
z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 936).
7) Wysokość wypłaconych pracownikom w 2016 roku wynagrodzeń była zgodna z wysokością
zaewidencjonowaną na kartach wynagrodzeń (wydruk komputerowy) oraz skontrolowanych
listach płac.
8) Ewidencja księgowa (karty wydatków) była zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S"
z wykonaniem planu wydatków budżetowych za 2017 rok.
9) Na podstawie ewidencji analitycznej: list wypłat, wyciągów bankowych, stwierdzono, że
saldo Ma w kwocie 206.343,59 zł dotyczyło naliczonego dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2017 r., które zostało wypłacone pracownikom w styczniu 2018 r.
Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych z tytułu wynagrodzeń.
10) W 2016 i 2017 roku Panu Staroście i Wicestaroście nie wypłacano żadnych nagród lub
premii.
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11) W związku z zakończeniem realizacji programu naprawczego dla Powiatu
Sępoleńskiego, który obowiązywał w latach 2015-2017, a przewidywał zamrożenie
wydatków osobowych na wynagrodzenia, od stycznia 2018 roku plan wydatków na
wynagrodzenia osobowe wzrósł z kwoty 2.224.446 zł. (plan za 2017 rok) do kwoty»
2.482.733 zł. (plan wydatków osobowych na wynagrodzenia na 2018 rok) - wzrost
o 11,61%.
12) W 2017 roku, na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego, w oparciu o zapisy § 14
Regulaminu wynagradzania, wypłacono 68 pracownikom nagrody na łączną kwotę
90.218,55 zł. (średnio 1.326,74 zł/osobę). Akta kontroli nr 43/18/III.2/5.
13) Przytoczony zapis § 14 Regulaminu wynagradzania, który dotyczy przyznania nagrody
uznaniowej, stanowi, że: ,,nagrody przyznaje Starosta, na wniosek kierowników komórek
organizacyjnychoraz że „nagrody dla Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników
zajmujących kierownicze stanowiska przyznaje Starosta", akta kontroli nr 43/18/III.2/4.
14) Przepis art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych
stanowi, że cyt. „Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3,
za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę". Podstawą
przyznania tej nagrody nie może być zatem sumienne i staranne wykonywanie obowiązków
pracowniczych, ale praca wykraczająca ponad standardowe wykonywanie tych
obowiązków. Przyznanie nagrody bez zaistnienia przesłanki „szczególnych osiągnięć
w pracy zawodowej" jest zatem działaniem bezprawnym. W nauce prawa pracy przyjmuje
się, że przyznanie nagrody pracownikowi wbrew ustawowym przesłankom jest także
naruszeniem przez osobę, która ma kompetencje do przyznania nagrody obowiązku
prawidłowego stosowania prawa, w tym na przykład obowiązku z art. 94 pkt 9 k.p.
stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich
pracy. Swobodna ocena pracodawcy co do przyznania nagrody nie jest jednak
nieograniczona, w tym sensie, że o ile ma on prawo nie podejmować decyzji o przyznaniu
nagrody, o tyle podjęcie decyzji pozytywnej musi opierać się na kryterium wyraźnie
wymienionym w art. 36 ust. 6 ustawy, jakim są szczególne osiągnięcia zawodowe danego
pracownika (Rycak Artur- ustawa o pracownikach samorządowych - komentarz 2016 rok).
15) Kontrolującym nie przedłożono pisemnych uzasadnień związanych z przyznaniem
nagrody pracownikowi oraz wniosków bezpośrednich przełożonych nagradzanych
pracowników o przyznanie przez Starostę nagrody uznaniowej, ponieważ w teczkach akt
osobowych pracowników, którzy otrzymali nagrodę, brak jest tych dokumentów.
16) Mając powyższe ustalenia na uwadze, zwrócono się do Starosty Powiatu Pana Jarosława
Tadycha z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przyznania nagród w 2017 roku pracownikom
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, na łączną kwotę 90.218,55 zł. bez
jednoczesnego pisemnego uzasadnienia decyzji o przyznaniu nagrody.
17) Z treści złożonego w dniu 27.09.2018 roku wyjaśnienia wynika, że Starosta posiadał
rozeznanie co do zaangażowania i jakości pracy poszczególnych pracowników i na tej
podstawie podejmował decyzje o przyznaniu nagród. Akta kontroli nr 43/18/III.2/3.
18) Odnosząc się do zapisów cyt. Regulaminu wynagradzania, oraz mając na uwadze fakt
realizacji przez Powiat Sępoleński programu naprawczego w latach 2015 - 2017, w zakresie
cyt. zamrożenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne z wyjątkiem wydatków
oświatowych", na poziomie wydatków rok 2013, ustalono co następuje:
a) w uchwale budżetowej Rady Powiatu na 2013 rok, w klasyfikacji budżetowej"
750/75020/4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) zaplanowano kwotę
2.068.657 zł; wykonanie wyniosło 1.964.664,93 zł. (co stanowi 94,97% planu),
b) w uchwale Rady Powiatu nr XV/89/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2016 rok, w klasyfikacji budżetowej 750/75020/4010 (wynagrodzenia
osobowe pracowników) zaplanowano kwotę 2.060.000 zł., wykonanie wyniosło
1.765.669,51 zł. co stanowiło 87,93% planu po zmianach (kwota 2.008.000 zł.);
stwierdzono że zachowany został warunek zamrożenia poziomu wynagrodzeń,
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c) w uchwale Rady Powiatu nr XXVII/139/2016 z dnia 30.12.2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu na 2017 rok, w klasyfikacji budżetowej 750/75020/4010
(wynagrodzenia osobowe pracowników) zaplanowano kwotę 2.224.446 zł.; wykonanie
wyniosło 1.746.461,83 zł. (co stanowi 78,51% planu); zachowany został warunek a
zamrożenia wydatków na wynagrodzenia na poziomie wykonania 2013 roku
(1.964.664,93 zł.),
d) wykonanie wydatków www. klasyfikacji budżetowej za 2017 rok wyniosło
1.764.461.83 zł. co stanowiło 89.41% planu po zmianach na rok 2017 (kwota
1.973.512.84 zł); wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników za
2017 rok stanowi 89,81% wykonanych wydatków na wynagrodzenia osobowe
pracowników za 2013 rok (kwota 1.964.664,93 zł.); został zachowany warunek
zamrożenia wydatków na wynagrodzenia na poziomie wykonania 2013 roku
(1.964.664,93 zł.),
e) ponadto ustalono, że w 2017 roku wypłacono nagrody dla pracownikom Starostwa
Powiatowego, w kwocie łącznej 90.218,55 zł. co stanowiło 4% zaplanowanych
wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników; wysokość wypłaconych nagród nie
przekraczała wartości 10% kwoty zaplanowanej na 2017 rok na wynagrodzenia osobowe
pracowników (kwota 222.444,60 zł) - co jest zgodnie z regulaminem wynagradzania,
f) w uchwale Rady Powiatu nr XL/201/2017 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018 rok, w klasyfikacji budżetowej 750/75020/4010 (wynagrodzenia
osobowe pracowników) zaplanowano kwotę 2.482.733 zł.; w związku z zakończeniem
realizacji programu naprawczego, zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na
2018 rok o kwotę 414.076 zł. w stosunku do zaplanowanej kwoty z roku 2013
(2.068.657 zł.) - wzrost o 20,02% oraz stanowi wzrost o 11,61% (kwota 258.287 zł)
w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2017 rok (2.224.446 zł.).
Stan obrotów i sald na dzień 31.03.2018 r. wynosił:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
206.343,59 zł
1.001.309,42 zł
794.965,83 zł
0,00 zł
0,00 zł

2.1.3. Kontrola osiągnięcia w jednostkach samorządu terytorialnego wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379 ze
zm.).
Na terenie Powiatu Sępoleńskiego obsługa księgowa i płacowa jednostek oświatowych jest
prowadzona przez Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych. Osobą
odpowiedzialną za sporządzenie sprawozdania zbiorczego za 2016 oraz 2017 rok był
Pani Gabriela Malczewska. Naliczanie dodatków uzupełniających prowadzone było odrębnie
w każdej jednostce oświatowej, przy pomocy programu „Vulkan", zgodnie z algorytmem
określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku
w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.).
^
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Zakres kontroli:
1. Weryfikacja rachunkowa sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego, za 2016 rok i 2017 rok.
2. Prawidłowość sporządzenia sprawozdania zbiorczego z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
3. Terminowość przekazania ww. sprawozdania za 2016 i 2017 rok do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
4. Prawidłowość i terminowość wypłaty dodatku.
Kontrolę przeprowadzono pod kątem przestrzegania następujących przepisów prawnych:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie
sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 416 ze zm.).
- Ustawa budżetowa na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 278),
- ustawa budżetowa na 2017 rok z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 roku poz. 108).
Kontrolą objęto następujące dokumenty:
a) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
b) Potwierdzenie przekazania ww. sprawozdania za 2016 i 2017 rok do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 30a, ust. 1 Karta Nauczyciela organ
prowadzący szkoły będący jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany do
przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli.
W wyniku kontroli Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego tj. Powiat Sępoleński stwierdzono:
- Sprawozdanie zbiorcze (na podstawie sprawozdań jednostkowych) za 2016 rok zostało
sporządzone w dniu 20.01.2017 roku i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, w dniu 30.01.2017 roku i tym samym został dotrzymany termin określony
w art. 30a ust. 4 KN. Powyższy dokument został zatwierdzony i podpisany przez Starostę
Sępoleńskiego.
- Sprawozdanie zbiorcze (na podstawie sprawozdań jednostkowych) za 2017 rok zostało
sporządzone w dniu 19.01.2018 roku i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, w dniu 15.02.2018 roku i tym samym został dotrzymany termin określony
w art. 30a ust. 4 KN. Powyższy dokument został zatwierdzony i podpisany przez Stai
Sępoleńskiego.
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- Średnioroczna liczba etatów została wykazana odrębnie dla każdej grup nauczycieli oraz
odrębnie dla obowiązujących w roku 2016 i 2017 dwóch kwot bazowych.
- W sprawozdaniach podano prawidłową wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego (odrębnie w miesiącach I-YIII i IX-XII) zgodnie z art. 30 ust. 3 KN w powiązaniu z art. 15 ust. 2 ustawy budżetowej na 2016 rok'
z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 278) oraz ustawy budżetowej na 2017
rok z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 roku poz. 108).
- Kwotę różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi w roku na wynagrodzenia w składnikach
określonych w art. 30 ust. 1 KN a sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich
wynagrodzeń (art. 30 ust. 3 KN) obliczono odrębnie dla każdej grupy nauczycieli o danym
stopniu awansu zawodowego.
- Zgodnie z art. 30a ust. 2 KN nie została dokonana kompensata pomiędzy kwotami różnicy
pomiędzy nauczycielami różnych stopni awansu zawodowego.
- Sprawozdania pod względem rachunkowym nie zawierały błędów.
Na podstawie wyników analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym (2016)
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,
o których mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dla danej jst, nie stwierdzono
różnicy zobowiązującą jednostkę do naliczenia i wypłacenia jednorazowych dodatków
uzupełniających za 2016 rok (występuje nadpłata w kwocie łącznej 694.823,53 zł).
Ustalenia w tym zakresie przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.

Stopień awansu

1
1
2
3
4

2
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany

Wartość
wynagrodzenia
wynikające z
KN

Wydatki
poniesione w
roku na
wynagrodzenia

Kwota różnicy
( kol. 3 - kol. 4)

3
90.984,91
513.773,69
1.684.766,83
6.340.269,15

4
92.164,60
560.339,44
1.968.517,92
6.703.596,15

5
1.179,69
46.565,75
283.751,09
363.327,00

Na podstawie wyników analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym (2017)
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,
o których mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dla danej jst, nie stwierdzono
różnicy zobowiązującą jednostkę do naliczenia i wypłacenia jednorazowych dodatków
uzupełniających za 2017 rok (występuje nadpłata w kwocie łącznej 618.063,32 zł).
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Ustalenia w tym zakresie przedstawiono w poniższej tabeli:
Wartość
Wydatki
wynagrodzenia
poniesione w
Lp.
Stopień awansu
wynikające z
roku na
KN
wynagrodzenia
1
1
2
3
4

2
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany

3
92.277,88
479.506,72
1.442.810,23
6.466.046,11

4
103.219,61
539.463,43
1.631.979,41
6.824.041,81

Kwota różnicy
( kol. 3 - kol. 4)

5
10.941,73
59.956,71
189.169,18
357.995,70

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego przeprowadził analizę ww. wydatków w dniu 09.02.2018 roku.
Powyższe wynika z Protokołu z posiedzenia Zarządu powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia
09.02.2018 roku.
2.1.4. Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Terminowość odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2017 i I kwartał
2018 roku skontrolowano w oparciu o następującą dokumentację:
- deklaracje ubezpieczeniowe ZUS DRA za 2017 i 2018 rok,
- listy płac pracowników dotyczące ww. okresu,
- przelewy bankowe składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy,
- wyciągi bankowe dotyczące przekazanych składek,
- ewidencję księgową konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
Powyższe zagadnienie skontrolowano w zakresie zgodności z przepisami art. 47, ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017
roku, poz. 1778 ze zm.).
Zestawienie naliczonych i odprowadzonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy terminy ich przekazania, przelewy oraz
wyciągi bankowe przekazanych środków zawarto w aktach kontroli nr 43/18/III.2/6
i nr 43/18/III.2/7.
Stany konta 229 „ Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
Stan obrotów i sald na dzień 31.12.2017 r. wynosił:
BO Wn
0,00 zł
BO Ma
35.196,75 zł
Obroty Wn
1.121.696,63 zł
Obroty Ma
1.125.849,51 zł
BZ Wn
0,00 zł
BZ Ma
39.349,63 zł
Stan obrotów i sald na dzień 31.03.2018 r. wynosił:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
39.349,63 zł
380.970,63 zł
341.621,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Na podstawie ewidencji analitycznej (wydruk komputerowy pn. Zestawienie list płac za luty
2017 „dodatkowe roczne wynagrodzenie), list płac wyciągów bankowych, deklaracji ZUS,
ustalono, że saldo Ma konta 229 (2017 rok) w kwocie 39.349,63 zł stanowiły zobowiązania za
miesiąc grudzień 2017 roku z tytułu składek na Fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, ZUS
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, PFRON.
Ustalenia:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy były przekazane do ZUS
zgodnie z terminem określonym ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie
ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1778), tj. do piątego dnia
następnego miesiąca.
2) Stwierdzono zgodność między danymi zawartymi w deklaracjach ZUS DRA, listach płac,
przelewach i wyciągach bankowych oraz w ewidencji księgowej jednostki (wydruk
komputerowy) konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
2.1.5. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Terminowość odprowadzania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych
od wynagrodzeń pracowników skontrolowano za 2017 i I kwartał 2018 roku.
Kontrolą objęto następujące dokumenty:
deklaracje roczna PIT -4R,
-

przelewy bankowe zaliczek za 2017 i 2018 rok,
wyciągi bankowe dotyczące przekazanych zaliczek,

ewidencję księgową konta 225 „Rozrachunki z budżetami" za badany okres.
Powyższe zagadnienie skontrolowano w zakresie zgodności z przepisami obowiązującego
w kontrolowanym okresie art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.). Zestawienie kwot naliczonego
podatku, terminy odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zawarto
w aktach kontroli nr 43/18/III.2/8 i nr 43/18/III.2/9.
Stany Konta 225 „ Rozrachunki z budżetami."
Stan obrotów i sald na dzień 31.12.2017 r. wynosił:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
10.438,58 zł
427.612,01 zł
425.449,27 zł
0,00 zł
8.275,84 zł

Stan obrotów i sald na dzień 31.03.2018 r. wynosił:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
8.275,84 zł
113.406,33 zł
112.915,47 zł
0,00 zł
7.784,98 zł
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Ustalenia:
1) Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników, umów
zleceń, ryczałtów, umów o dzieło za 2017 rok odprowadzane były do Urzędu Skarbowego
zgodnie z terminem określonym w przepisach art. 38, ust. 1 i art. 42 ust.l ustawy
0 podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do dwudziestego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty i pobrano zaliczkę.
2) Dane wykazane w ewidencji księgowej jednostki (konta 225) były zgodne z danymi
zawartymi w deklaracjach rozliczeniowych na podatek dochodowych oraz przelewach
1 wyciągach bankowych.
3) Stan konta po stronie Ma na koniec 2017 roku stanowił kwotę 8.275,84 zł z tytułu
podatku VAT (8.275,84 zł).
4) Kontrolowana jednostka skorzystała z uprawnień wynikających z przepisów art. 28 § 1
ustawy z dnia 24 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa i przy miesięcznych
rozliczeniach zaliczek potrącała sobie 0,3 % kwoty podatku z tytułu terminowego
regulowania podatku dochodowego. Za 2017 rok jest to kwota 664,00 zł.
2.1.6. Wydatki na diety radnych.
Powyższe zagadnienie skontrolowano pod kątem przestrzegania następujących przepisów
prawnych:
- art. 25c, art. 25f w związku z art. 21 ust. 4, 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości
diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709),
- uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XXXIX/280/2014 z dnia 26 lutego 2014*
roku w sprawie wysokości diet przysługujących radnym,
- uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XL/205/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym.
Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wypłacania Radnym diet za udział
w pracach Rady (Sesje i Komisja Budżetu i Finansów), za okres 2017 roku. Maksymalna
dopuszczalna wysokość diety mogła wynosić 2.252,24 zł. (1,5 x 085 x 1.766,46 zł.).
Rada Powiatu określiła podstawę diety w następujących wysokościach:
• Przewodniczący Rady Powiatu w wysokości 1.192 zł,
• nieetatowym członkom Zarządu Powiatu w wysokości 968,00 zł.,
• Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w wysokości 894,00 zł,
• Przewodniczących Komisji Stałych w wysokości 745,00 zł,
• Radny w wysokości 595,00 zł.
W uchwale Rady Powiatu nr XXXIX/280/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku określono zasady
dokonywania potrąceń diety - 20% za nieobecność.
Przyjęte przez Radę Powiatu nie przekraczały maksymalnej wysokości diety przysługującej
radnemu.
Ustalenia:
1) Na podstawie przedłożonego kontrolującym wykazu Radnych, zobowiązanych do
złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2016 (17 Radnych) stwierdzono, że
oświadczenia majątkowe zostały złożone przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz
Radnych Powiatu w terminie określonym w art. 24 h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1999 roku o samorządzie gminnym, tj. do 30 kwietnia.
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2) Rada Powiatu w uchwale budżetowej zaplanowała wydatki na 2017 roku na wypłatę
diet dla Radnych w dziale 750 rozdziale 75019 § 3030 w kwocie 147.168 zł.
Plan w ciągu roku nie uległ zmianie.
3) Na podstawie ewidencji księgowej karty wydatków (wydruk komputerowy)
pn. „Zestawienie wydatków" od 01.01.2017 do 31.12.2017, klasyfikacja
750/75019/3030 stwierdzono, że wydatki zostały zrealizowane w kwocie"
145.576,50 zł. (98,90 % planu po zmianach - 147.168 zł.).
4) Kontrolujący ustalili, że na listach poddanych kontroli za udział w sesjach Rady,
posiedzeniach Komisji Rady, znajdowały się podpisy osób uczestniczących.
5) Badając prawidłowość wypłacania diet stwierdzono, że diety wypłacano
w prawidłowej wysokości, z zachowaniem zasady dokonywania potrąceń diety
w przypadku nieobecności.
6) Dokonano sprawdzenia, czy realizowano postanowienia programu naprawczego,
zgodnie z którym diety radnych w okresie 2015 -2017 roku miały być zamrożone na
poziomie roku 2014. Podczas czynności kontrolnych w tym zakresie ustalono, że
uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XL/205/2017 z dnia 28 grudnia
2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących
radnym pozostawia diety na poziomie dotychczas obowiązującym (uchwała
nr XXXIX/280/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku).
Akta kontroli nr 43/18/III.2/10.
2.1.7. Rozliczenie ryczałtów na używanie samochodu prywatnego.
Skontrolowano prawidłowość rozliczeń ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów
służbowych za cały 2017 roku przez Starostę Sępoleńskiego. Czynności kontrolne wykazały, że
w związku z realizacją programu naprawczego, inne osoby poza Starostą nie otrzymały zgody na •
korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty:
- decyzję o przyznaniu limitu kilometrów,
- listy obecności za miesiące objęte kontrolą,
- zawartą umowę w sprawie korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych,
- miesięczne rozliczenia limitu za kontrolowane miesiące,
- listy wypłat ryczałtów za kontrolowane miesiące.
Podczas czynności kontrolnych ustalono :
- została zawarta w dniu 8 grudnia 2015 roku zawarte Umowa w sprawie korzystania przez
Starostę z samochodu prywatnego do celów służbowych w ramach ryczałtu,
- umowę z ramienia pracodawcy podpisał Sekretarz Powiatu, co jest zgodne z przepisem art.9
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.
z 2016 roku poz. 902 ze zm.),
- wysokość limitu miesięcznego kilometrów określono na 300 km,
- korzystający z ryczałtu przedkładał miesięczne rozliczenia z wykorzystania limitu,
- stwierdzono zgodność danych wykazanych w rozliczeniach z listami obecności,
- wypłaty kwot ryczałtu dokonywano po przedłożeniu rozliczenia, z uwzględnieniem potrąceń,
- od wypłacanych kwot ryczałtu dokonywano potrąceń podatku,
- Starosta Sępoleński ustalił odrębnym Zarządzeniem nr 23/2014 z dnia 24 czerwca 2014 rokuJ
stawki przysługujące pracownikowi odbywającemu podróż służbową samochodem
osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy, zarówno
w ramach określonego limitu kilometrów jak też w ramach delegacji jednorazowej. Stawki
określone przez Starostę Sępoleńskiego były niższe od stawek maksymalnymi określonych
w przepisach prawa i wynosiły 0,7000 zł/l km przebiegu dla samochodu o pojemności
powyżej 900 cm3 oraz 0,5000 dla samochodów o pojemności poniżej 900 cm3,

70

- określenie w ww. Zarządzeniu Starosty stawek przebiegu w wysokości 0,7000 zł/km, a więc
niższych od dopuszczalnych określonych w przepisach prawa (0,8358 zł/km) jest wynikiem
wdrożenia programu naprawczego,
- również realizowanie programu naprawczego spowodowało, że jedynie Starosta Powiatu
korzystał z przyznanego ryczałtu na korzystanie z samochodu prywatnego do celów
służbowych.
2.1.8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość dokonanego w 2017 r. odpisu na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych w oparciu o przestrzeganie przez jednostkę następujących
przepisów:
- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2191 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu
ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349),
- obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu
2012 r. (M.P. z 2013 r. poz. 107).
Badaniem objęto następujące dokumenty:
- regulamin ZFŚS,
- informacje o stanie zatrudnienia w 2017 r. (akta kontroli nr 43/18/III.2/11),
- wyciągi bankowe dokumentujące wpływ środków na konto ZFŚS
- ewidencję księgową jednostki (konto 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego
przeznaczenia", konto 851 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"),
- ewidencję analityczną wydatków w paragrafie 4440 - odpisy na ZFŚS,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.
Skontrolowano następujące zagadnienia:
a) posiadanie przez jednostkę kontrolowaną regulaminu ZFŚS,
b) posiadanie przez jednostkę odrębnego rachunku bankowego dla środków ZFŚS,
c) poprawność naliczenia odpisu na ZFŚS w 2017 roku,
d) terminowość odprowadzania środków na rachunek bankowy ZFŚS,
e) zgodność ewidencji księgowej (kart wydatków) ze sprawozdaniem Rb-28S za 2017 r.
Ustalenia:
a) W 2017 roku obowiązywał regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
wprowadzony Zarządzeniem nr 5a/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 27 lutego 2014 r.
b) W zakresie posiadania przez jednostkę odrębnego rachunku bankowego dla środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustalono, że były one gromadzone na
wyodrębnionym rachunku bankowym, zgodnie z wymogami art. 12 ust. 1 ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
c) W jednostce w 2017 r. był stosowany odpis podstawowy oraz zwiększenia dla emerytów
(rencistów). Ustalono, że zgodnie z przepisem art. 5c ustawy z dnia 4 marca 1994 r."
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w myśl którego w 2014 r. przez przeciętne
wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy
rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w Podstawą do
obliczenia kwoty odpisów, była wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
drugim półroczu 2012 r., określona w obwieszczeniu Prezesa GUS drugim półroczu 2012 r.
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ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.
z 18.02.2013 r. (M.P. z 2013 roku poz. 107), tj. 3.161,77 zł. Tym samym kwota odpisu za
2017 rok wyniosła 73.510,92 zł (37,5% przeciętnego wynagrodzenia) dla pracownika
zatrudnionego w normalnych warunkach oraz 3.359,37 zł (6,25% przeciętnego
wynagrodzenia) dla emeryta i osoby niepełnosprawnej. Całkowita kwota planowanego
odpisu za pracowników Starostwa (dział 750/75020 oraz 801/80114) wyniosła 76.870,29 zł.•
Odpis został naliczony w prawidłowej wysokości, zgodnie z art. 5 ust. 2, ust. 4 i ust. 5
ustawy o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych. Zestawienie kwot odpisu na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. stanowią akta kontroli
nr 43/18/III.2/12.
d) Na podstawie wyciągów bankowych nr WB351/20 z dnia 02.03.2017 roku (kwota
54.095,74 zł), nr WB351/22 z dnia 02.03.2017 r. (kwota 3.556,98 zł), PK496/10 z dnia
28.03.2017 roku (kwota 889,25 zł.), PK496/64 z dnia 28.03.2017 roku (kwota 1.778,49 zł.),
PK496/41 z dnia 28.03.2017 roku (kwota 2.667,74 zł.) ustalono, że w terminie do dnia
30.05.2017 roku przelano na konto ZFŚS tytułem odpisu kwotę 57.652,72 zł (co stanowiło
75,00% odpisu planowanego - kwota 82.255,17 zł), natomiast w dniu 22.09.2017 roku
dokonano przelewu środków w wysokości 19.217,57 zł. co stanowiło pozostałe 25% odpisu
planowanego (nr WB1589/3, kwota 16.253,43 zł, WB1589/5, kwota 1.185,66 zł, WB1589/7,
kwota 592,83 zł, WB1589/9, kwota 889,24 zł, WB1589/11, kwota 296,41 zł,). Przelewu
środków na ZFŚS dokonano w terminach określonym w art. 6 ust. 2 ustawy o Zakładowym
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tak więc całkowity odpis dokonany na rachunek ZFŚS
(Starostwo) wyniósł 82.255,17 zł.
e) Odpis podstawowy został skorygowany w dniu 15.12.2017 roku - przelew kwoty 5.384,88 zł
(WB2138/9).
f) Stwierdzono zgodność danych zaewidencjonowanych na kartach wydatków § 4440 „Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" z danymi wykazanych w sprawozdaniu Rb - ,
28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31.12.2017 r.
2.1.9. Realizacja programu naprawczego w zakresie likwidacji 7 numerów komórkowych.
Podczas czynności kontrolnych zbadano realizację ww. punktu programu naprawczego oraz
uzyskane oszczędności z ww. tytułu. Ustalono:
a) ze sporządzonego zestawienia osób korzystających ze służbowych telefonów komórkowych
wynika, że w okresie 01.01.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku z telefonu korzystało łącznie
17 osób w skali jednego miesiąca, akta kontroli nr 43/18/III.2/13,
b) wydatki ponoszone na opłaty za rachunki telefoniczne w ww. okresie wynosiły średnio
860,84 zł. miesięcznie,
c) w związku z wprowadzeniem programu naprawczego, Starosta zobowiązał się do likwidacji
7 numerów telefonów służbowych, od miesiąca lipca 2015 roku,
d) czynności kontrolne wykazały, że począwszy w kontrolowanym okresie, od 01.07.2016 roku
do 31.12.2016 roku, z telefonów służbowych korzystało 10 osób (zlikwidowano
7 służbowych telefonów komórkowych); wydatki ponoszone na opłaty za rachunki
telefoniczne w ww. okresie 2016 roku wynosiły średnio 839,48 zł. miesięcznie,
e) czynności kontrolne wykazały, że począwszy w kontrolowanym okresie, od 01.01.2017 roku
do 31.12.2017 roku, z telefonów służbowych korzystało 10 osób; wydatki ponoszone na
opłaty za rachunki telefoniczne w ww. okresie 2017 roku wynosiły średnio 749,13 zł/
miesięcznie,
f) osiągnięto efekt oszczędności w wydatkach rzeczowych, zgodnie z założeniami programu
AA
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2.1.10. Wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych
i pozostałych usług.
Powyższe zagadnienie objęto kontrolą w następującym zakresie:
- legalności dokonywania wydatków,
- prawidłowości klasyfikowania wydatków,
- zgodności dokumentacji źródłowej z wymogami określonymi w art. 21, ust. 1 pkt. 1-6 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- prawidłowości ujęcia dokonanych wydatków w ewidencji księgowej syntetycznej
i analitycznej jednostki,
- dokonywania kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej.
Wydatki skontrolowano za okres I półrocza 2017 roku w świetle następujących przepisów
prawnych:
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze
zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053),
- ustawy z dnia 29 stycznia 1994 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku
poz. 1579 ze zm.).
Szczegółowym badaniom objęto wszystkie dowody źródłowe za okres luty-marzec 2017 roku
(próba 8 %).
W odniesieniu do poddanych kontroli dokumentów, stwierdzono że:
1) Dokumentacja źródłowa spełniała wymogi określone w art. 21, ust. 1 pkt.1-6 ustawy
z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.
2) Faktury i rachunki zostały sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym
i merytorycznym.
3) Poddane badaniu dowody źródłowe dotyczące wydatków na zakup usług pozostałych,
materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych zakwalifikowane były do
właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.
4) Objęte badaniem dowody źródłowe zostały prawidłowo ujęte w ewidencji syntetycznej
i analitycznej kontrolowanej jednostki.
5) Dowody źródłowe zawierają adnotację pod kątem stosowania przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych.
W związku z realizacją w latach 2015 - 2017 roku programu naprawczego, Powiat
Sępoleński znacznie ograniczył wydatki majątkowe, w tym na inwestycje. W kontrolowanym
okresie 2017 roku, Starostwo nie realizowało wydatków majątkowych, co do których zachodził
obowiązek stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (wydatki poniżej
równowartości kwoty 30.000 euro). W uchwale budżetowej na 2017 rok nr XL/101/2017 z dnia
28.12.2017 roku zaplanowano jedno zadnie o wartości powyżej kwoty 30.000 euro termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego. Ustalenia
dotyczące realizacji ww. zadania zawarto w części dotyczącej wydatków majątkowych orazw części protokołu dotyczącej kontroli zamówień publicznych oraz Tabeli nr 1 - kontrola
zamówień publicznych.
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2.1.11. Wydatki zaplanowane na 2018 rok w klasyfikacji 851/85111 - Szpitale ogólne.
W uchwale budżetowej nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, w klasyfikacji budżetowej
851/85111 zaplanowana została kwota 2.114.922,01 zł. Wydatki zaplanowano w następujących
paragrafach klasyfikacji budżetowe:
a) § 6029 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów a
publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 993.358,37 zł,; dotacja celowa,
b) § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w kwocie 920.576,00 zł,
c) § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w kwocie 126.549,02 zł,
d) § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w kwocie 74.438,62 zł.
Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanych środków przedstawia się następująco:
a) w § 6209 - kwota 993.358,37 zł.; W powyższy paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje
się środki przeznaczone na: „Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych". Zgodnie z klasyfikacją budżetową, są to zadania finansowane ze środków
Unii Europejskiej. Powyższe środki dotacji celowej są zaplanowano na dofinansowanie
realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę
Szpitala Powiatowego w Więcborku", finansowana
z regionalnego programu
operacyjnego województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie
6.1.- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, priorytet - 9a. realizacja zadania ma zapewnić
zwiększony dostęp do usług zdrowotnych. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę
4.018.407,55 zł. Należy nadmienić, że w sprawie przekazania dotacji została wydana"
w dniu 06.10.2017 roku pozytywna opinia przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Bydgoszczy. Inwestorem dla powyższego zadania jest Szpital Powiatowy
w Więcborku. W dniu 23 maja 2018 roku została zawarta umowa przez podmiot
prowadzący Szpital w Więcborku - „NOVOMED" spółka z o.o. (samorządowa osoba
prawna) nr WP-II-B.433.6.5.2018 z Województwem Kujawsko Pomorskim w sprawie
współfinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z zawartą umową,
wartość projektu określono na kwotę 4.020.867,55 zł., w tym wkład beneficjenta na
50,23% co stanowi kwotę 2.018.407,55 zł. W dniu 29.06.2018 roku, uchwałą
nr XLVI/235/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, dokonano zmiany w uchwale
budżetowej na 2018 rok, poprzez przeniesienie planowanej kwoty wydatków
w wysokości 993.358,37 zł. z klasyfikacji budżetowej 851/85111/6010 (błędnie
wykazano w części opisowej do budżetu klasyfikację 851/85111/6209), do klasyfikacji
851/8511/6030 („Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych"). Do dnia
kontroli (stan na dzień 27.09.2018 roku) nie zostały dokonane żadne wydatki w ww.
klasyfikacji budżetowej 851/8511/6030 - wydruk „wykonanie wydatków zbiorczo".
Akta kontroli nr 43/18/III.2/14, nr 43/18/III.2/15.
Ponadto ustalono, że w sprawozdaniu Rb-28S za I półrocze 2018 roku, w klasyfikacji
851/85111/6030 nie zostały wykazane żadne wydatki z budżetu powiatu na wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.
//.
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b) w § 6050 - kwota 920.576,00 zł,; powyższa kwota jest związana z przebudową Szpitala
Powiatowego w Więcborku (umowa z wykonawcą nr M0003371 z dnia 10.01.2011
roku). Z wydruku komputerowego „Wykonanie wydatków zbiorczo" wg. stanu na dzień
27.09.2018 roku wynika, że wydatkowana w powyższej klasyfikacji budżetowej została
kwota 650.384 zł. Powyższa kwota stanowi spłatę wierzytelności, w ramach umowy
nrM0003371 z dnia 10.01.2011 roku (spłatę wierzytelności opisano szczegółowo
w punkcie 3.3 Dług publiczny p.pkt 3.1.8 niniejszego protokołu kontroli. W ewidencji
analitycznej konta 201 „rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" zaksięgowano ww.
kwotę jako spłatę wierzytelności. Ponadto, na podstawie wydruku analityki
851/85111/6050 wg. stanu na dzień 27.09.2018 roku ustalono, że na dzień
przeprowadzania czynności kontrolnych została wydatkowana z budżetu powiatu kwota
650.384 zł. Akta kontroli nr 43/18/III.2/16,
c) w § 6057 - kwota 126.787,11 zł,; (finansowanie ze środków Unii Europejskiej).
Powyższa kwota jest wydatkowana na wydatki inwestycyjne związane z przebudową
Szpitala w Więcborku (budynki Szpitala stanowią mienie komunalne). W związku
z powyższym została zawarta umowa nr AB.273.2.2017 z dnia 23.05.2017 roku,
pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Zakładem Budowlanym Zdzisław Błociński.
Ponadto, na podstawie wydruku analityki 851/85111/6057 wg. stanu na dzień 27.09.2018
roku ustalono, że na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych została wydatkowana
z budżetu powiatu kwota 126.787,11 zł.
Powyższa wydatkowana kwota jest również zgodna z kwotą wykazaną na wydruku
„Klasyfikacje kont - roboczy", dla konta 080 klasyfikacji 851/85111/6057.
Akta kontroli nr 43/18/III.2/17.
d) w § 6059 - kwota 74.572,44 zł,; (finansowanie ze środków Unii Europejskiej). Powyższa
kwota jest wydatkowana na wydatki inwestycyjne związane z przebudową szpitala
w Więcborku (budynki Szpitala stanowią mienie komunalne). W związku z powyższym
została zawarta umowa nr AB.273.4.2017 z dnia 23.05.2017 roku, pomiędzy PowiatemSępoleńskim a Zakładem Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski. Ponadto, na
podstawie wydruku analityki 851/85111/6059 wg. stanu na dzień 27.09.2018 roku
ustalono, że na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych została wydatkowana
z budżetu powiatu kwota 74.572,44 zł.
Powyższa wydatkowana kwota jest również zgodna z kwotą wykazaną na wydruku
„Klasyfikacje kont - roboczy", dla konta 080 klasyfikacji 851/85111/6059.
Akta kontroli nr 43/18/III.2/17.
2.1.12. Wydatki na promocję Powiatu Sępoleńskiego.
Zgodnie z założeniami programu naprawczego, zostało prowadzone ograniczenie polegające na
nie ponoszeniu wydatków na promocję Powiatu. Badając dowody źródłowe, w poszczególnych
podziałkach klasyfikacji budżetowej, w klasyfikacji 750/75075 nie stwierdzono żadnych
wydatków (powyższy rozdział nie występuje w uchwale budżetowej oraz w sprawozdaniu
z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S).
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2.1.13. Wydatki poniesione w ramach wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej.
W uchwale budżetowej na 2017 rok, w klasyfikacji 758/75818/4810 została zaplanowana kwota
rezerwy w wysokości 183.000 zł. Plan po zmianach wyniósł 133.000 zł. Wykonanie wyniosło
0,00 zł. Ustalono, że zaplanowana kwota 183.000 zł została rozdysponowana w następujący
sposób:
a) w dniu 22.06.2017 roku na mocy uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim*
nr XXXIV/168/2017 z dnia 22.06.2017 roku dokonano przeniesienia środków rezerwy
w wysokości 7.000 zł z klasyfikacji 758/75818/4810 do klasyfikacji 801/80120 z przeznaczeniem na opracowanie materiałów na podręczniki do nauki historii dla
LO w Więcborku,
b) w dniu 25.08.2017 roku na mocy uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
nr XXVII/184/2017 z dnia 25.08.2017 roku dokonano przeniesienia środków rezerwy
w wysokości 69.000 zł z klasyfikacji 758/75818/4810 do klasyfikacji 600/60078
(usuwanie skutków klęski żywiołowej) z przeznaczeniem na usunięcie skutków
nawałnicy, wydatkowano na zakup usług i materiałów,
c) w dniu 01.09.2017 roku na mocy uchwały Zarządu Powiatu nr 73/185/2017 z dnia
01.09.2017 roku dokonano uruchomienia środków rezerwy w wysokości 99.000 zł
z klasyfikacji 758/75818/4810 do klasyfikacji 754/75478 i wydatkowano na zakup usług
pozostałych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy,
d) w dniu 28.12.2017 roku Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwałą nr XL/208/2017
dokonała zwiększenia kwoty planu rezerwy o 125.000 zł do poziomu 133.000 zł na
koniec roku 2017.
2.1.14. Stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Skontrolowano prawidłowość stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
w odniesieniu do wydatków bieżących. Badając dowody księgowe za okres luty - marzec 2017
roku stwierdzono, że dowody źródłowe są opisane pod kątem stosowania przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych. Ustalenia w tym zakresie, w związku z kontrolą wydatków
bieżących, opisano w pkt. 2.1.9. podczas kontroli tych wydatków. Nieprawidłowości nie
stwierdzono.
2.2. Wydatki majątkowe.
2.2.1. Wydatki na inwestycje.
1/ Legalność inwestycji i prawidłowość finansowania.
Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, w uchwale budżetowej na 2017 rok uchwaliła plan
inwestycyjny na 2017 rok, ze szczegółowością do zadań.
W planie wymieniono zadania, które mają być realizowane oraz określono wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadań i określono źródła finansowania.
Akta kontroli nr 43/18/III.2/18 stanowi wykaz inwestycji realizowanych w 2017 r.
Stwierdzono, że w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie ma zadań, które byłyby
finansowane z kredytu lub pożyczki - co jest wynikiem realizacji programu naprawczego dla
Powiatu Sępoleńskiego.
^
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2/ Prawidłowość ujęcia środków inwestycyjnych w ewidencji rachunkowej oraz prawidłowość
wykazania środków w sprawozdaniu.
Stwierdzono prawidłowe wykazanie poniesionych wydatków inwestycyjnych w sprawozdaniu
Rb-28S.
Środki na zadania i zakupy inwestycyjne były ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z planem.
Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że konto 080 „inwestycje (środki trwałe,
w budowie)" które obciążano ponoszonymi wydatkami inwestycyjnymi, na dzień 31.12.2017 r.
wykazywało następujące stany:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ
Ma

146.831,27 zł.
0,00 zł.
11.322,15 zł.
92.356,00 zł.
65.797,42 zł.
0,00 zł.

Stwierdzono, że kontrolowana jednostka prowadzi ewidencję kosztów wg poszczególnych
rodzajów efektów inwestycyjnych (w rozbiciu na zadania inwestycyjne - łącznie 8 kont).
3/ Prawidłowość prowadzenia procesów inwestycyjnych.
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
(jednostka budżetowa) w 2017 roku realizowało 1 zadanie inwestycyjne, w stosunku do którego
ze względu na wartość zachodził obowiązek stosowania przepisów ustawy prawo zamówień
publicznych - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego.
Podczas czynności kontrolnych ustalono:
a) realizacja umowy nr AB.273.1.2017 z dnia 23.05.2017 roku przez firmę Zakład
Remontowo - Budowlany „ADEX" z Szubina, o wartości umowy 269.809,41 zł.,:
- umowę podpisały osoby upoważnione, posiada ona kontrasygnatę Skarbnika Powiatu,
- przekazanie palcu budowy nastąpiło protokołem w dniu 23.05.2017 roku,
- umowny termin zakończenia prac określono na dzień 29.09.2017 roku,
- zgłoszenie zakończenia prac nastąpiło w dniu 25.09.2017 roku,
- protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 27.09.2017 roku - bez uwag,
- w dniu 02.10.2017 roku został wystawiony rachunek nr 25 na kwotę 269.809,41 zł,
b) realizacja umowy nr AB.273.2.2017 z dnia 23.05.2017 roku przez firmę Zakład
Budowlany Z. Błociński z Więcborka, o wartości umowy 228.987,64 zł.,:
- umowę podpisały osoby upoważnione, posiada ona kontrasygnatę Skarbnika Powiatu,
- przekazanie palcu budowy nastąpiło protokołem w dniu 19.01.2018 roku,
- umowny termin zakończenia prac określono na dzień 29.06.2018 roku,
- zgłoszenie zakończenia prac nastąpiło w dniu 25.06.2018 roku,
- protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 26.06.2018 roku - bez uwag,
- w dniu 26.07.2018 roku została wystawiona faktura 21/2018 na kwotę 228.987,64 zł,
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c) realizacja umowy nr AB.273.3.2017 z dnia 23.05.2017 roku przez firmę Zakład Usług
Murarskich J. Kołodziejski z Cekcyna, o wartości umowy 70.327,32 zł.,:
- umowę podpisały osoby upoważnione, posiada ona kontrasygnatę Skarbnika Powiatu,
- przekazanie palcu budowy nastąpiło protokołem w dniu 23.05.2017 roku,
- umowny termin zakończenia prac określono na dzień 31.07.2017 roku,
- zgłoszenie zakończenia prac nastąpiło w dniu 31.07.2017 roku,
- protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 31.07.2017 roku - bez uwag,
- w dniu 31.07.2017 roku została wystawiona faktura nr 6/2017 na kwotę 70.327,32 zł,
d) realizacja umowy nr AB.273.4.2017 z dnia 23.05.2017 roku przez firmę Zakład Usług
Murarskich J. Kołodziejski z Cekcyna, o wartości umowy 66.330,0, zł.,:
- umowę podpisały osoby upoważnione, posiada ona kontrasygnatę Skarbnika Powiatu,
- przekazanie palcu budowy nastąpiło protokołem w dniu 23.0051.2017 roku,
- umowny termin zakończenia prac określono na dzień 29.09.2017 roku,
- zgłoszenie zakończenia prac nastąpiło w dniu 22.09.2017 roku,
- protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 27.09.2017 roku - bez uwag.
- w dniu 02.10.2017 roku została wystawiona faktura nr 8/2017 na kwotę 66.330,03 zł.
4/ Wycena oraz przyjęcie zakończonych inwestycji na majątek powiatu.
Czynności kontrolne wykazały, że w kontrolowanej jednostce jest prowadzone konto
pozabilansowe 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego". Konto to
występuje w obowiązującym w kontrolowanej jednostce Zakładowym Planie Kont. Zgodnie
z opisem tego konta określonym w ZPK, winno się na nim ujmować zaangażowanie wynikające
z zawartych umów, których płatność przypada w danym roku („wartość umów, decyzji,
postanowień, których wykonanie spowoduje powstanie wydatku w danym roku budżetowym")..
Czynności kontrolne wykazały, że w 2017 roku księgowania na tym koncie z tytułu zawartych
umów inwestycyjnych były dokonywane na bieżąco, co ustalono na podstawie wydruku
komputerowego „klasyfikacje wg. kont 998".
2.2.2. Pozostałe wydatki majątkowe.
Ustalenia kontroli w zakresie wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych
opisano w rozdziale II „Księgowość i sprawozdawczość" - długoterminowe aktywa finansowe.
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Powiat Sępoleński, w związku z realizacją
programu naprawczego, nie przekazywał w 2016 i 2017 roku, z budżetu powiatu, dotacji na
realizację zadań inwestycyjnych.
Na 2018 rok zaplanowano udzielenie z budżetu powiatu dotacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie,
z przeznaczeniem na realizację termomodernizacji budynku w którym mają siedzibę Urząd
Miasta w Sępólnie Krajeńskim oraz Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Zaplanowano
kwotę dotacji w wysokości 74.101,17 zł - dotacja celowa. Kontroli poddano prawidłowość
udzielenia i rozliczenia ww. dotacji celowej na inwestycje. Podczas czynności kontrolnych
ustalono:
a) wydatki zaplanowano w uchwale budżetowej na 2018 rok,
b) kwotę zaplanowanej dotacji 74.101,17 zł ujęto w klasyfikacji 750/75095/6309,
c) w dniu 19.07.2016 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim
a
Gminą
Sępólno
Krajeńskie
w
sprawie
współfinansowania
projektu
pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: Urzędu Miejskiego
i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim",
d) stwierdzono prawidłową reprezentację Powiatu w zawartym Porozumieniu,
e) Porozumienie posiada kontrasygnatę Skarbnika Powiatu,
Ł-

78

f) planowany szacunkowy koszt realizacji jadania określono na 1.169.942,18 zł.,
g) określono proporcjonalny podział kosztów realizacji zadania - Gmina Sępólno
Krajeńskie w wysokości 73% oraz Powiat Sępoleński w wysokości 27%,
h) wg. tak określonego podziału kosztów, wkład Powiatu Sępoleńskiego nie powinien
przekroczyć kwoty 315.884,39 zł.,
i) zawarte porozumienie ma charakter intencyjny - do dnia kontroli umowa nie została
jeszcze zawarta oraz w okresie 2016 -2017 i do dnia kontroli nie nastąpiło przekazanie o
środków na realizację porozumienia.
2.2.3. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych.
Kontroli poddano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Jako kryterium kontroli
przyjęto wartość zadania oraz fakt nie objęcia tego zadania kontrolą przez inne uprawnione
organy. Wartość innych postępowań nie przekraczała kwoty 30.000 euro i w tych przypadkach
nie zachodził obowiązek stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
Do kontroli wybrano nw. postępowania przetargowe:
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego - postępowanie
nr AB.272.5.2017, o wartości zawartych umów w kwocie 635.454,40 zł.
Ustalenia w zakresie kontroli ww. zamówień publicznych zawarto w Tabeli nr 1 pn. „Kontrola
zamówień publicznych", stanowiącej akta kontroli nr 43/18/III.2/19.
Badaniu poddano dokumentację z przeprowadzonych postępowań wraz z umowami
o zamówienie publiczne w zakresie :
- przygotowania postępowania tj. określenia wartości zamówienia i przedmiotu zamówienia,
- treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- zakazu dzielenia zamówienia,
- wszczęcia postępowania poprzez publikację ogłoszenia i przestrzegania ustawowych
terminów składania ofert, związania ofertą,
- dokumentowania postępowania,
- czynności komisji przetargowej dotyczących wykluczenia oferentów, odrzucenia ofert,
unieważnienia postępowania,
- oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
- zgodności zapisów umowy z warunkami specyfikacji i wynikiem przetargu,
- przestrzegania zakazu zmian postanowień zawartej umowy,
- przestrzegania zasady równego traktowania oferentów.
Jednocześnie ustalono, że w kontrolowanej jednostce w zakresie stosowania przepisów
ustawy prawo zamówień publicznych obowiązują następujące regulacje wewnętrzne:
- Zarządzenie Starosty Sępoleńskiego nr 19/2014 z dnia 15.05.2014 roku w sprawie
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim,
- ww. zarządzenie określa tryb postępowania w przypadku udzielania zamówień publicznych w
dwóch progach kwotowych: do równowartości kwoty 5.000 euro oraz w progu od
równowartości 5.000 euro do równowartości 30.000 euro.
Podczas czynności kontrolnych ww. postępowania przetargowego nr AB.272.5.2017 nie"
stwierdzono nieprawidłowości.
^
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2.2.4. Sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych.
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono również, czy zamawiający wywiązuje się
z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
który wynika z art. 98 ustawy prawo zamówień publicznych. Sprawozdanie za 2016 rok,
sygnatura 17362-2016 zostało przesłane do UZP w dniu 17.02.2017 roku, natomiast
sprawozdanie za 2017 rok, sygnatura ZP-SR/l0966-2017 zostało przesłane do UZP w dniu
19.02.2017 roku. Dane zawarte w tych sprawozdaniach są zgodne z ewidencją w zakresie"
zamówień publicznych prowadzoną w kontrolowanej jednostce.
2.3. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji.
2.3.1. Rozliczenie otrzymanych dotacji na zadania zlecone.
W uchwale budżetowej na 2017 rok opracowano finansowe plany dochodów i wydatków
związanych z dotacjami.
Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 ustalono, że
jednostka otrzymała i wykorzystała następujące dotacje celowe związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (§2110):
Lp.

Rozdział klasyfikacji budżetowej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

70005 Gospodarka mieszkaniowa
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
71015 Nadzór budowlany
75011 Urzędy Wojewódzkie
75045 Kwalifikacja wojskowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
75411 Komendy powiatowe PSP
75478
75515 Nieodpłatna pomoc prawna
80102 Szkoły podstawowe specjalne
80111 Gimnazja specjalne
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych

13.

85321 Zespoły do orzekania o niepełnosprawności

Dotacje
otrzymane

Dotacje
wykorzystane

52.070,79
141.478,00
359.694,78
33.800,00
20.506,71
3.956,99
3.518.680,76
101.376,00
125.207,99
13.331,86
9.615,04
1.368.302,00

52.070,79
141.478,00
359.694,78
33.800,00
20.506,71
3.956,99
3.532.470,76
101.376,00
125.207,99
13.331,86
9.615,04
1.368.302,00

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Razem

154.482,30

154.482,30

5.913.358,69

5.913.358,69

Kontrolę w zakresie terminowości dokonywania zwrotów niewykorzystanej części dotacji
opisano w rozdziale dotyczącym dochodów powiatu niniejszego protokołu kontroli.
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2.3.2. Rozliczenie otrzymanych dotacji na zadania własne.
W uchwale budżetowej na 2017 rok opracowano finansowe plany dochodów i wydatków
związanych z dotacjami. Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2017 ustalono, że jednostka otrzymała i wykorzystała następujące dotacje celowe związane
z realizacją własnych (§ 2130) :
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozdział klasyfikacji budżetowej
80102 Szkoły podstawowe specjalne
80120 Licea ogólnokształcące
80130 Szkoły zawodowe
85202 Domy pomocy społecznej
85508 Rodziny zastępcze
Razem

Dotacje
otrzymane
20.673,59
11.980,00
20.034,64
2.790.067,00
17.945,00
2.860.709,23

Dotacje
wykorzystane
20.673,59
11.980,00
20.034,64
2.790.067,00
17.945,00
2.860.709,23

Kontrolę w zakresie terminowości dokonywania zwrotów niewykorzystanej części dotacji
opisano w rozdziale dotyczącym dochodów powiatu niniejszego protokołu kontroli.
2.3.3. Rozliczenie otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień.
W uchwale budżetowej na 2017 rok opracowano finansowe plany dochodów i wydatków
związanych z dotacjami.
Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 ustalono, że
jednostka otrzymała i wykorzystała następujące dotacje celowe związane z realizacją ww. zadań
§ 2330:
Lp.

1.
2.

Rozdział klasyfikacji budżetowej
80120 Licea ogólnokształcące
85415 Edukacyjna opieka wychowawcza
Razem

Dotacje
otrzymane
49.335,83
9.000,00
58.335,83

Dotacje
wykorzystane
49.335,83
9.000,00
62.556,31

Kontrolę w zakresie terminowości dokonywania zwrotów niewykorzystanej części dotacji
opisano w rozdziale dotyczącym dochodów powiatu niniejszego protokołu kontroli.
2.3.4. Dotacje udzielone jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych.
W uchwale budżetowej na 2017 rok zostały zaplanowane dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych, w tym dla:
a) dział 801/80130/2320 i 2330 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe, w kwocie łącznej
95.200 zł, dotacja celowa,
b) dział 855/85508/2330 - umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, w kwocie 8.000 zł dotacja celowa,
c) dział 855/85510/2320 - umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, w kwocie 48.700 zł
dotacja celowa,
d) dział 921/92116/2310 - Gminy Sępólno Krajeńskie, współfinansowanie biblioteki,
w kwocie łącznej 15.000 zł - dotacja celowa.
/j.
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Dotacje zrealizowano w następujących kwotach:
a) dział 801/80130/2320 i 2330 - Gmina Zielona Góra oraz Urząd Marszałkowski
w Toruniu i Powiat Brodnicki, w kwocie 86.565 zł, co stanowi 90,93%,
b) dział 855/85508/2330 - Gmina Zielona Góra, w kwocie 7.920 zł, co stanowi 99%,
c) dział 855/85510/2320 - Powiat Słupecki, w kwocie 34.701,14 zł, co stanowi 71,25%,
d) dział 921/92116/2310 - Gminy Sępólno Krajeńskie, w kwocie 15.000 zł, co stanowi
100%,
Do kontroli wybrano 3 dotacje spośród ww. wymienionych. Podczas kontroli prawidłowości
udzielenia i rozliczania tych dotacji w 2017 roku ustalono:
a) dział 801/80130/2320 i 2330 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe, w kwocie łącznej
95.200 zł, dotacja celowa.
Dotacje zostały przekazane i wykonane w następujący sposób:
- paragraf 2320 - dotacja dla Gminy Miasto Zielona Góra na przeprowadzenie
i sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych z Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze; w sprawie sfinansowania
zadania zawarto umowę nr 1/2017/18 z dnia 16.08.2017 roku; jednostkowy koszt
kształcenia ucznia określono na 400 zł; wydatki poniesione w ramach realizacji
powierzenia zadania wyniosły w 2017 roku 1.200 zł (konto 224-2/810-2),
- paragraf 2330:
• dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem dla
Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy na prowadzenie dokształcania
młodocianych. W powyższej sprawie została zawarta umowa nr EK-1.042.21/2017.
Określono, że koszt kształcenia 1 młodocianego wynosi 430 zł/miesiąc. Na podstawie
ewidencji księgowej - wydruk klasyfikacja budżetowa 801/80130, w 2017 rokuPowiat Sępoleński przekazał na realizację zadania kwotę łączną 83.965 zł.
Przekazywanie środków następowało w ratach miesięcznych. Przekazane kwota
83.965 zł została prawidłowo wykazana w sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu za 2017 rok oraz w sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetowych Rb28S oraz ewidencji księgowej kont 224-8/810-8; podstawą księgowań na koncie 810
było złożone sprawozdanie z rozliczenia dotacji,
• dotacja dla Powiatu Brodnickiego z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy na prowadzenie dokształcania
młodocianych. W powyższej sprawie zostało zawarte Porozumienie nr 07/2017.
Określono, że koszt kształcenia 1 młodocianego wynosi 350 zł/miesiąc w okresie
04.09.2017-05.01.2018 oraz 380 zł/miesiąc w okresie 08.01.2018 - 30.05.2018 roku.
Na podstawie ewidencji księgowej - wydruk klasyfikacja budżetowa 801/80130,
w 2017 roku Powiat Sępoleński przekazał na realizację zadania kwotę łączną 1.400 zł.
Przekazywanie środków następowało dwa razy do roku w kwotach po 700 zł..
Przekazane kwota 1.400 zł została prawidłowo wykazana w sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok oraz w sprawozdaniu z wykonania
wydatków budżetowych Rb-28S oraz ewidencji księgowej kont 224-7/810-7;
podstawą księgowań na koncie 810 było złożone sprawozdanie z rozliczenia dotacji,
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b) dział 855/85508/2330 - umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, w kwocie 8.000 zł dotacja celowa.
W budżecie Powiatu zaplanowano dotację celową w kwocie 8.000 zł. W tej sytuacji udzielenie
dotacji celowej umożliwiały przepisy art. 191 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 09.06.2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 697 ze zm.) oraz
przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 ze
zm.). W dniu 28.12.2015 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim »
a Powiatem Zielonogórskim. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Powiat Sępoleński
przekazuje środki na opiekę i wychowanie małoletniego. Wysokość dotacji na 2017 rok wynika
z decyzji nr CPR.VI.4053.13.2016 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze,
na 2017 rok wynieso660 zł/miesiąc, co w skali całego roku daje kwotę 7.920 zł. Na podstawie
ewidencji księgowej - wydruk klasyfikacja budżetowa 855/85508, w 2017 roku Powiat
Sępoleński przekazał na realizację zadania kwotę łączną 7.920 zł. Przekazywanie środków
następowało w ratach miesięcznych. Przekazane kwota 7.920 zł została prawidłowo wykazana
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok oraz w sprawozdaniu z wykonania
wydatków budżetowych Rb-28S. Z przedłożonego w dniu 04.01.2018 roku przez Powiatowe
Centrum Pomocy w Rodzinie w Zielonej Górze rozliczenia dotacji wynika, że dotacja została
wykorzystana w kwocie 7.920 zł. Podstawą rozliczenia dotacji było złożone sprawozdanie.
Sprawozdanie stanowiło podstawę dokonywanych księgowań na koncie 810.
c) dział 855/85510/2320 - Powiat Słupecki, w kwocie 34.701,14 zł, co stanowi 71,25%.
W budżecie Powiatu zaplanowano dotację celową w kwocie 48.700 zł. W tej sytuacji udzielenie
dotacji celowej umożliwiały przepisy art. 191 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 09.06.2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 697 ze zm.) oraz
przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 ze
zm.). W dniu 23.12.2015 roku zostało zawarte Porozumienie nr 3/2015 pomiędzy Powiatem
Sępoleńskim a Powiatem Słupeckim. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Powiat Sępoleński
przekazuje środki na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalnego Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa" w Kosewie. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1/2016,
wysokość dotacji na 2017 rok wyniesie 48.657 zł. Na podstawie ewidencji księgowej - wydruk
klasyfikacja budżetowa 855/85510, w 2017 roku Powiat Sępoleński przekazał na realizację
zadania kwotę łączną 34.701,14 zł. Przekazywanie środków następowało w ratach miesięcznych.
Przekazane kwota 34.701,14 zł została prawidłowo wykazana w sprawozdaniu z wykonania
budżetu Powiatu za 2017 rok oraz w sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetowych Rb28S. Z przedłożonego w dniu 09.01.2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupcy rozliczenia
dotacji wynika, że dotacja została wykorzystana w kwocie 34.701,14 zł. Podstawą rozliczenia
dotacji było złożone sprawozdanie. Sprawozdanie stanowiło podstawę dokonywanych
księgowań na koncie 810.
Jr
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2.3.5. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.
Rok 2017.
Czynnościami kontrolnymi objęto prawidłowość udzielenia i rozliczenia dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych, udzielonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016
roku poz. 239 ze zm.).
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawa miejscowego:
- uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2016 roku
nr XXVI/133/2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok,
- uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XVII/87/2004 z dnia 31.03.2004 roku
w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XIII/79/2011 z dnia 26.10.2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie powiatu sępoleńskiego, wpisanym
do rejestru zabytków,
- uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XIII/80/2011 z dnia 26.10.2011 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych zadań do
finansowania,
- uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XXIV/167/2012 z dnia 31.10.2012 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół"
publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XXXIX/273/2014 z dnia 26.02.2014 roku
w sprawie trybu szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych.
Na podstawie ewidencji księgowej:
- Stany Klasyfikacji Wydatków - data od 01.01.2017 do 31.12.2017 (wydruk
komputerowy),
- Obroty na Klasyfikacjach Wydatków - data od 01.01.2017 do 31.12.2017 (wydruk
komputerowy),
- Księga Główna (Obroty Kont) - data 01.01.2017 do 31.12.2017 konto 224,
- Księga Główna (Obroty Kont) - data 01.01.2017 do 31.12.2017konto 810,
- wydruk „Realizacja wydatków konto 224 wg podziałek klasyfikacji budżetowej",
- uchwały budżetowej na 2017 rok,
ustalono, że w 2017 roku zaplanowano wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu w związku
z udzieleniem następujących dotacji:
- dział 630/63003/2820 - dotacja dla stowarzyszeń - w kwocie 3.400 zł, dotacja celowa,
- dział 755/75515/2810 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - w kwocie „
60.725,88 zł, dotacja celowa,
- dział 801/80195/2540 - dotacja na dokształcanie zawodowe dla Ośrodka Kształcenia
Zawodowego - w kwocie 19.789 zł, dotacja podmiotowa,
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- dział 852/85202/2830 - dotacje dla pozostałych jednostek - w kwocie 944.671 zł, dotacja
celowa,
- dział 852/85202/6230 - dotacje dla pozostałych jednostek - w kwocie 10.000 zł, dotacja
celowa,
- dział 853/85311/2580 - dotacje dla WTZ - w kwocie 71.228 zł, dotacja podmiotowa,
- dział 921/92195/2820 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego - w kwocie 2.000 zł,
dotacja celowa,
- dział 926/92605/2820 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego - w kwocie"
14.600 zł, dotacja celowa,
Łącznie zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę
1.035.396,88 zł (dotacje celowe) oraz na kwotę 91.017 zł (dotacje podmiotowe), co daję łączną
kwotę 1.293.313,88 zł.
Zaplanowane dotacje zrealizowano w następujących kwotach:
- dział 630/63003/2820 - dotacja dla stowarzyszeń - zrealizowana w kwocie 3.400 zł,
wykonanie 100%,
- dział 755/75515/2810 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zrealizowana w kwocie 60.725,88 zł, wykonanie 100%,
- dział 801/80195/2540 - dotacja na dokształcanie zawodowe dla Ośrodka Kształcenia
Zawodowego - zrealizowana w kwocie 0,00 zł,
- dział 852/85202/2830 - dotacje dla pozostałych jednostek - zrealizowana w kwocie
944.671 zł, wykonanie 100%,
- dział 852/85202/6230 - dotacje dla pozostałych jednostek - zrealizowana w kwocie
10.000 zł, wykonanie 100%,
- dział 853/85311/2580 - dotacje dla WTZ - zrealizowana w kwocie 71.228 zł, wykonanie
100%,
- dział 921/92195/2820 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego - zrealizowana
w kwocie 2.000 zł, wykonanie 100%,
- dział 926/92605/2820 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego - zrealizowana
w kwocie 14.191,80 zł, wykonanie 97,20%.
Łącznie zrealizowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę
1.034988,68 zł (dotacje celowe - 99,96%) oraz na kwotę 71.228 zł (dotacje podmiotowe 78,26%), co daję łączną kwotę 1.250.402,82 zł.
Kontrolą objęto prawidłowość udzielenia i rozliczenia dotacji w 2017 roku dla:
- Stowarzyszenie „Ze zbożem za Pan Brat" - kwota przyznana 1.000 zł, tryb konkursowy,
- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wielowicz - kwota przyznana 1.000 zł, tryb
konkursowy,
- MLKS „Grom" Więcbork - kwota 2.000 zł, tryb pozakonkursowy,
- OSP w Więcborku - kwota 2.000 zł, tryb pozakonkursowy.
Kontroli poddano więc udzielenie 4 dotacji na łączną kwotę 6.000 zł. Próba (4 dotacje)
stanowi 13,33% wszystkich postępowań prowadzonych w trybie konkursowym (27 dotacji)
i pozakonkursowym (3 dotacje) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
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Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z budżetu gminy
objęto kontrolą w następującym zakresie:
- prawidłowości przyznania dotacji, w zgodności z przepisami prawa,
- czy oferta złożona przez podmiot ubiegający się o dotację z budżetu gminy spełnia
wymogi formalne,
- zawierania umów z dotowanymi podmiotami,
- czy umowy podpisywały osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
- treści umowy pod kątem spełniania wymogów zawartych w przepisach art. 221 ust. 3 •
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- prawidłowości rozliczenia dotacji,
- zgodności ewidencji księgowej ze sprawozdawczością.
Podstawę przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie określają następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku
poz. 1870 ze zm.),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 239 ze zm.),
- uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XVII/87/2004 z dnia 31.03.2004 roku
w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Ustalenia w powyższym zakresie, w zakresie udzielenia dotacji w trybie konkursowym, zawarto
w Tabeli nr 1 (akta kontroli nr 43/18/III.2/20).
W zakresie udzielenia dotacji w trybie pozakonkursowym ustalono:
a) dotacja dla MLKS „Grom" Więcbork - kwota 2.000 zł, na realizację zadania
pn. „Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 60-lecia MGLKS Grom
Więcbork":
- w dniu 26.05.2017 roku Stowarzyszenie (KRS 0000046081) złożyło ofertę uproszczoną
na dofinansowanie zgłoszonego projektu. Wniosek uproszczony został złożony na
wzorze zgodnym ze wzorem oferty ogłoszonym w przepisach rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku (Dz.U. z 2016 roku
poz. 570 ze zm.),
- treść złożonego wniosku spełnia wymogi art. 19a ust. 1 pkt 7a i 7b ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
- stowarzyszenie wnioskowało o dofinansowanie projektu kwotą 2.000 zł przy ogólnym
koszcie całkowitym projektu w wysokości 7.800 zł (dofinansowanie 25,64%),
- wysokość wnioskowanej kwoty nie przekracza 10.000 zł co jest zgodne z przepisem
art. 19a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- okres realizacji zadania określono w złożonej ofercie od 01.07.2017 roku do 31.07.2017
roku (31 dni) tj. mniej niż 90 dni, co jest spełnieniem wymogu przepisu art. 19a ust. 1 pkt
2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizacją zadania
publicznego złożonej w trybie uproszczonym, opublikowano w BIP (17.05.2017 r), na
stronie internetowej oraz wywieszono w siedzibie dnia 17.05.2017 roku, zdjęto dnia'
30.05.2017 roku. Stosowna adnotacja na ogłoszeniu. Sposób publikacji oferty jest
zgodny z przepisem art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
A
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- w trybie pozakonkursowym decyzję o celowości zadania i o przyznaniu dotacji
podejmuje Zarząd Powiatu, w drodze stosownej uchwały,
- uchwałą nr 67/169/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14.06.2017 roku
zarząd zatwierdził przyznanie stowarzyszeniu dotacji w wysokości 2.000 zł.,
- w dniu 16.06.2017 roku została zawarta umowa nr OS.526.19.2017 na wsparcie realizacji
zadania publicznego przez Stowarzyszenie. Umowę podpisały osoby upoważnione
i posiada ona kontrasygnatę Skarbnika. Umowę zawarto zgodnie ze wzorem umowy
0 realizację zadania publicznego, określonym w przepisie art. 16 ustawy o działalnością
pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosiła
2.000 zł.,
- beneficjent przedłożył rachunki potwierdzające wykorzystanie dotacji w kwocie 2.000 zł,
przy udziale własnym wynoszącym 5.800,88 zł (całkowity koszt zadania wyniósł
7.800,88 zł). Wydatków dokonywano w okresie obowiązywania umowy.
- w dniu 09.08.2017 roku beneficjent złożył sprawozdanie z realizacji zadania
1 wykorzystania środków dotacji, zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym
w przepisach rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 kwietnia 2016 roku (Dz.U. z 2016 roku poz. 570 ze zm.),
- sprawozdanie zostało poddane kontroli pod względem merytorycznym, formalnym
1 rachunkowym, przez pracownika merytorycznego Panią Kamilę Jabłońską,
- dotację sfinansowano w klasyfikacji budżetowej 926/92605/2820.
b) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku - kwota 2.000 zł, na realizację
zadania pn. „Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Powiatu Sępoleńskiego":
- w dniu 09.05.2017 roku Stowarzyszenie (KRS 0000098840) złożyło ofertę uproszczoną
na dofinansowanie zgłoszonego projektu. Wniosek uproszczony został złożony na
wzorze zgodnym ze wzorem oferty ogłoszonym w przepisach rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku (Dz.U. z 2016 roku,
poz. 570 ze zm.),
- treść złożonego wniosku spełnia wymogi art. 19a ust. 1 pkt 7a i 7b ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
- stowarzyszenie wnioskowało o dofinansowanie projektu kwotą 2.000 zł przy ogólnym
koszcie całkowitym projektu w wysokości 3.600 zł (dofinansowanie 55,55%),
- wysokość wnioskowanej kwoty nie przekracza 10.000 zł co jest zgodne z przepisem
art. 19a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- okres realizacji zadania określono w złożonej ofercie od 12.06.2017 roku do 31.07.2017
roku (48 dni) tj. mniej niż 90 dni, co jest spełnieniem wymogu przepisu art. 19a ust.l pkt
2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizacją zadania
publicznego złożonej w trybie uproszczonym, opublikowano w BIP (09.05.2017 r), na
stronie internetowej oraz wywieszono w siedzibie dnia 09.05.2017 roku, zdjęto dnia
17.05.2016 roku. Stosowna adnotacja na ogłoszeniu. Sposób publikacji oferty jest
zgodny z przepisem art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
- w trybie pozakonkursowym decyzję o celowości zadania i o przyznaniu dotacji
podejmuje Zarząd Powiatu, w drodze stosownej uchwały,
- uchwałą nr 64/159/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18.05.2017 roku
zarząd zatwierdził przyznanie stowarzyszeniu dotacji w wysokości 2.000 zł.,
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- w dniu 14.06.2017 roku została zawarta umowa nr OS.526.18.2017 na wsparcie realizacji
zadania publicznego przez Stowarzyszenie. Umowę podpisały osoby upoważnione
i posiada ona kontrasygnatę Skarbnika. Umowę zawarto zgodnie ze wzorem umowy
0 realizację zadania publicznego, określonym w przepisie art. 16 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosiła
2.000 zł.,
- beneficjent nie przedłożył rachunków potwierdzających wykorzystanie dotacji w kwocie
2.000 zł,
- w dniu 27.07.2017 roku beneficjent złożył sprawozdanie z realizacji zadania
1 wykorzystania środków dotacji, zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym
w przepisach rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 kwietnia 2016 roku (Dz.U. z 2016 roku poz. 570 ze zm.),
- w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem środków dotacji, beneficjent został
wezwany pismem nr OS.526.18.2017 z dnia 20.11.2017 roku (po dokonanej kontroli
merytorycznej złożonego sprawozdania), przez Starostę Sępoleńskiego, do zwrotu kwoty
408,20 zł oraz odsetek w wysokości 7,30 zł. tytułem pobrania dotacji w nadmiernej
wysokości,
- dotacja została zwrócona na rachunek budżetu powiatu, w łącznej kwocie 415,50 zł,
w dniu 22.11.2017 roku (WB nr 208/2017 z dnia 22.11.2017 roku),
- dotację sfinansowano w klasyfikacji budżetowej 926/92605/2820.
Rok 2018.
Czynnościami kontrolnymi objęto prawidłowość udzielenia i rozliczenia dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych, udzielonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018
roku poz. 450 ze zm.).
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawa miejscowego:
- uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2017 roku
nr XXXVII/189/2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok.
Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z budżetu
powiatu objęto kontrolą w następującym zakresie:
- prawidłowości udzielania dotacji na podstawie ww. aktów prawa miejscowego,
- prawidłowości złożonej oferty na realizację zadania publicznego,
- zawierania umów z dotowanymi podmiotami,
- czy umowy podpisywały osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
- treści umowy pod kątem spełniania wymogów zawartych w przepisach art. 221 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- prawidłowości rozliczenia dotacji,
- zgodności ewidencji księgowej ze sprawozdawczością.
Podstawę przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie określają następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku
poz. 2077 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.).
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- uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XVII/87/2004 z dnia 31.03.2004 roku
w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Na podstawie ewidencji księgowej:
- Stany Klasyfikacji Wydatków - data od 01.01.2017 do 31.12.2017 (wydruk komputerowy),
- Obroty na Klasyfikacjach Wydatków - data od 01.01.2017 do 31.12.2017 (wydruk
komputerowy),
- Księga Główna (Obroty Kont) - data 01.01.2017 do 31.12.2017 konto 224,
- Księga Główna (Obroty Kont) - data 01.01.2017 do 31.12.2017 konto 810,
- wydruk „Realizacja wydatków konto 224 wg podziałek klasyfikacji budżetowej",
- uchwały budżetowej na 2018 rok,
ustalono, że Powiat Sępoleński w uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanował udzielenie
dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.012.508 zł.:
- dział 630/63003/2820 - dotacja dla stowarzyszeń - w kwocie 11.000 zł, dotacja celowa,
- dział 755/75515/2810 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - w kwocie
60.722 zł, dotacja celowa,
- dział 852/85202/2830 - dotacje dla pozostałych jednostek - w kwocie 842.250 zł, dotacja
celowa,
- dział 853/85311/2580 - dotacje dla WTZ - w kwocie 83.536 zł, dotacja podmiotowa,
- dział 921/92195/2820 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego - w kwocie 4.000 zł,
dotacja celowa,
- dział 926/92605/2820 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego - w kwocie
11.000 zł, dotacja celowa.
Kontroli poddano więc udzielenie 2 dotacje (na łączną kwotę 2.000 zł.). Badana próba
(procedura udzielenia 2 dotacji) co stanowi 11,11% ogółu udzielonych dotacji w trybie
konkursowym (udzielono 18 dotacji) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Kontrolą objęto prawidłowość udzielenia i rozliczenia dotacji w 2018 roku dla:
- Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami" - kwota przyznana 1.100 zł, tryb konkursowy,
- Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna" - kwota przyznana 2.100 zł,
tryb konkursowy.
Ustalenia w powyższym zakresie, w zakresie udzielenia dotacji w trybie konkursowym,
zawarto Tabeli nr 2 (akta kontroli nr 43/18/III.2/21) - kontrola prawidłowości udzielenia
i rozliczenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Ponadto ustalono, że Zarząd Powiatu Sępoleńskiego przedłożył sprawozdania dotyczące
współpracy powiatu sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
a) za 2016 rok w dniu 11.05.2017 roku,
b) za 2017 rok w dniu 11.05.2018 roku.
Spełniony został wymóg określony w przepisie art.5a pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 ze
zm.) w zakresie obowiązku przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorząduterytorialnego oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.
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Ponadto ustalono, że w 2018 roku zostały przeprowadzone zostały następujące kontrole
merytoryczne nw. udzielonych dotacji udzielonych w 2017 roku:
- dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Psów „Dog Zone", dotacja w kwocie 300 zł.,
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, dotacja w kwocie 700 zł.,
- dotacja dla Fundacji „Civitas", dotacja w kwocie 60.725,88 zł. (prowadzenie nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2017 roku).
Nieprawidłowości w rozliczeniach ww. dotacji nie stwierdzono.
2.3.5.1. Realizacja programu naprawczego w badanym okresie w zakresie udzielania,
dotacji z budżetu powiatu.
Przyjęty program naprawczy na lata 2015 - 2017 zakładał w zakresie udzielanie dotacji dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) redukcję wydatków na gminne spółki wodne,
b) redukcję wydatków na dotacje dla stowarzyszeń o 50% w stosunku do roku 2014.
Podczas kontroli ww. zagadnień związanych z redukcją wydatków, ustalono co następuje:
a) w klasyfikacji budżetowej 010/01009/2830 (spółki wodne) sprawozdania budżetowego
za 2016 i 2017 rok nie stwierdzono wykazania wydatków ponoszonych na dotacje dla
spółek wodnych,
b) wobec powyższego nie znajduje potwierdzenia informacja zawarta w sprawozdaniu
z realizacji programu naprawczego, która została załączona do sprawozdania
z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok o oszczędnościach w stosunku do roku 2016
na kwotę 8.000 zł tytułem wydatków na dotacje dla spółek wodnych. W ocenie
kontrolującego z powyższego tytułu nie wystąpiły oszczędności,
c) nie zostały udzielone z budżetu powiatu żadne dotacje na prowadzenie robót
konserwatorskich i restauracyjnych w obiektach zabytkowych,
d) na dotacje dla stowarzyszeń na 2015 roku zaplanowana została przekazana kwota
40.000 zł. W związku z realizacją programu naprawczego na lata 2015 - 2017,
w uchwale budżetowej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr VI/36/2015 z dnia
27 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok,
na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla stowarzyszeń,
zaplanowana została kwota 20.000 zł. (zmniejszenie wydatków o 50% w stosunku do
roku 2015, zgodnie z założeniami programu naprawczego). W sprawozdaniach
budżetowych na 2016 rok, jako kwotę zaplanowaną na dotacje dla stowarzyszeń
wykazano kwotę 17.000 zł. (wykorzystanie dotacji wyniosło 16.990 zł.), natomiast na
2017 rok zaplanowana została kwota 20.000 zł. (wykorzystanie dotacji wyniosło
19.591,80 zł.),
e) w stosunku do planu wydatków na rok 2015, na realizację zadań przez podmioty nie
zaliczone do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia, przeznaczono w roku 2016
kwotę niższą w stosunku do planu na roku 2015 o 57,5%, natomiast w roku 2017 kwotę
niższą w stosunku do planu na rok 2015 o 50%. Natomiast kwota wydatkowana w 2017
roku na ww. dotacje została zwiększona w stosunku do roku 2016 o 15,31%.
f) został zachowany warunek programu naprawczego w zakresie redukcji wydatków na
dotacje dla stowarzyszeń o 50% w stosunku do planu budżetu na 2015. W części
opisowej załączonej do sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za 2016 i 2017 rok,
dotyczące realizacji programu naprawczego zawarto informacje o przeprowadzonych
oszczędnościach w zakresie zredukowania dotacji dla stowarzyszeń odpowiednio
o 23.000 zł (za 2016 rok) oraz również o 23.000 zł. (za 2017 rok). W rzeczywistości
oszczędności za 2017 rok (wykazane w kwocie 23.000 zł) nie znajdują potwierdzenia'
w dokumentacji źródłowej - wyniosły one bowiem 20.000 zł (w stosunku do planu
2015 rok).
<
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3. Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu.
3.1. Dług publiczny.
Na podstawie sprawozdania Rb-Z zbiorczego, wg stanu na 31.12.2017 roku, stan zobowiązań
wg tytułów dłużnych wynosił 18.977.299,55 zł. Na powyższy stan składały się zobowiązania
długoterminowe z tytułu kredytów (kwota 11.559.600,85 zł.), pożyczek (kwota 600.000 zł.) oraz
umowy sprzedaży wierzytelności nr M0003371 zawarta z Bankiem WBK i nosząca znamiona
kredytu (kwota 6.817.698,70 zł). Powyższa kwota jest zgodna z saldami kont: 134 „Kredyty
bankowe" (kwota 11.559.600,85 zł.), konta 260 „Zobowiązania finansowe" (kwota 600.000 zł.)
oraz konta 201-1246 „rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" (kwota 6.817.698,70 zł). Kwoty
zobowiązań są prawidłowo wykazane w sprawozdaniu Rb-Z jako zobowiązania długoterminowe °
z tytułu kredytów i pożyczek. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono zobowiązań
wymagalnych. Ustalenia w tym zakresie szczegółowo opisano w części II „Księgowość
i sprawozdawczość' niniejszego protokołu.
W ramach kontroli powyższego zagadnienia (dług publiczny), kontrolą objęto następujące
dokumenty:
- umowy kredytu, pożyczki,
- ewidencję analityczną do konta 134, 260, prowadzoną wg poszczególnych umów,
- dowody źródłowe będące podstawą dokonanych w ewidencji rachunkowej zapisów, (w tym
wyciągi bankowe dokumentujące zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek).
W zakresie kredytów, pożyczek i poręczeń kontrolą objęto:
- prawidłowość zawierania umów kredytów i pożyczek pod kątem przestrzegania przepisów
art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym,
- terminowość spłat rat kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramu spłat określonych
w zawartych umowach,
- prawidłowość zaciągania zobowiązań długoterminowych, decyzja organu stanowiącego,
wysokość zobowiązań, okres spłaty (art. 12 ust. 2 pkt 8 lit. „c" ustawy o samorządzie
powiatowym),
- prawidłowość ujęcia zaciągniętych kredytów i pożyczek w ewidencji rachunkowej,
- zgodność ewidencji analitycznej z syntetyczną,
- zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową,
- formę zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Kontroli poddano następujące dokumenty:
a) wydruki komputerowe z ewidencji księgowej za rok 2016, 2017, 2018.
b) wyciągi bankowe, w których następowała spłata kredytów, pożyczek,
c) uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągania zobowiązań,
d) kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń za 2016, 2017 i 2018 rok.
W uchwale budżetowej Nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia
30 grudnia 2016 roku, Rada Powiatu ustaliła limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek przeznaczonych na pokrycie deficytu przejściowego do wysokości 2.000.000 zł.,
zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
w kwocie 1.942.846,96 zł.

91

3.1.1. Kredyty.
Na podstawie ewidencji syntetycznej konta 134 „Kredyty bankowe" ustalono, że obroty
konta przedstawiały się w kontrolowanym okresie następująco:
a) za okres od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 roku:
BO Wn
0,00 zł
BO Ma
11.364.853,89 zł
Obroty Wn
890.000,00 zł
Obroty Ma
1.750.000,00 zł
BZ Wn
0,00 zł
BZ Ma
12.224.853,89 zł
b) za okres od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 roku:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
12.224.853,89 zł
2.608.100,00 zł
1.942.846,96 zł
0,00 zł
11.559.600,85 zł

c) za okres od dnia 01.01.2018 do 31.03.2018 roku:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
11.559.600,85 zł
367.700,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
11.191.900,85 zł

Na podstawie zapisów konta 134 „Kredyty" (Księga Główna (Obroty Kont) za okres 01.01.2016
- 31.12.2016 roku (ewidencja analityczna) stwierdzono, że wykazana kwota 1.750.000 zł. po
stronie Ma konta stanowi kwotę 1 zaciągniętego w 2016 roku kredytu. Kontroli poddano
przestrzeganie procedury postępowania, określonej w przepisach ustawy o finansach
publicznych, przy zaciągnięciu ww. kredytu
Ponadto kontroli poddano również terminowość regulowania zobowiązań z tytułu kredytów
zaciągniętych w latach wcześniejszych. Nieprawidłowości w badanym obszarze nie stwierdzono.
Badając prawidłowość zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.750.000 zł. w ramach zawartej
w dniu 02.11.2016 roku Umowy o kredyt w rachunku kredytowym nr AB.273.1.2016,
z Bankiem Spółdzielczym w Więcborku, przeznaczeniem sfinansowanie spłaty rat pożyczek
i kredytów w kwocie 1.750.000 zł oraz wykup obligacji za kwotę 800.000 zł, ustalono:
a) Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, uchwałą nr XIII/117/2016 z dnia 26.08.2017 roku
upoważniła Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w kwocie 1.750.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat
pożyczek i kredytów w kwocie 950.000 zł. oraz na wykup obligacji za kwotę
800.000 zł.,
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b) Uchwałą Nr 18/K/2016 z dnia 14 września 2016 roku Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość spłaty powyższego
kredytu długoterminowego,
c) w umowie kredytowej określono: marża banku wyniesie 2,5%, stawka WIBOR 1,72%,
oprocentowanie kredytu wynosi 4,22% w skali roku,
d) spłata powyższego kredytu, zgodnie z zawartą umową nastąpi w ratach płatnych miesięcznie,
płatność pierwszej raty wyznaczono na dzień 31.01.2018 roku, natomiast ostateczny termin
spłaty określono na dzień 31.10.2025 roku,
e) prawne zabezpieczenia kredytu stanowi weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
f) na zawartej umowie kredytowej Powiat Sępoleński reprezentują Starosta powiatu oraz
Wicestarosta Powiatu, umowa posiada kontrasygnatę Skarbnika Powiatu,
g) w 2016 roku, na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu, Bank przekazał kwotę1.750.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji za kwotę
800.000 (wpłynęła na rachunek Powiatu w dniu 28.12.2016 r. - WB 455/2),
h) przed zawarciem umowy o kredyt długoterminowy, zamawiający ogłosił postępowanie
przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego (przedmiotem zamówienia jest usługa), na
zaciągnięcie kredytu długoterminowego, w dniu 07.10.2016 roku,
i) ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr 319947-2016 w dniu 07.10.2016 r., na stronie
internetowej oraz w siedzibie zamawiającego (ogłoszenia zdjęto w dniu 17.10.2016 roku stosowna adnotacja na ogłoszeniu),
j) zamawiający posiadał SIWZ, którą opublikował na stronie internetowej w dniu ogłoszenia
postępowania przetargowego,
k) wartość zamówienia (koszty obsługi kredytu), zamawiający oszacował na kwotę 426.850 zł,
co stanowiło równowartość 102.241,97 euro (wg prawidłowego kursu 4,1749),
1) zarządzeniem nr 12/2016 Starosty Sępoleńskiego z dnia 26.09.2016 roku została powołana
komisja przetargowa w 5-cio osobowym składzie; prace komisji były prowadzone w oparciu
o zatwierdzony przez Starostę Regulamin Pracy Komisji Przetargowej,
m)wartość zamówienia oszacowano w dniu 09.10.2017 roku na kwotę 426.850 zł na podstawie
analizy rynku; szacunek został zatwierdzony przez Starostę Powiatu,
n) termin składania ofert określono na dzień 17.10.2016 roku, godz. 9:00,
o) określono kryteria oceny ofert" cena 60%, prowizje i opłaty 40%,
p) w wymaganym terminie została złożona 1 oferta - przez Bank Spółdzielczy w Więcborku,
z ceną 392.668,99 zł.,
q) na kopercie odnotowano datę i godzinę złożenia oferty - 17.10.2016 roku, godz. 8:50 (oraz
odnotowano w rejestrze korespondencji przychodzącej poz. L. Dz. 9436),
r)członkowie komisji przetargowej (w dniu 17.10.2016 roku) oraz Starosta Powiatu (w dniu
18.10.2016 roku) złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień
publicznych,
s) informacja o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej została opublikowana
w dniu 18.10.2016 roku (siedziba zamawiającego, strona internetowa) - stosowna adnotacja
na ogłoszeniu,
t)umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr AB.273.1.2016 została zawarta w dniu
02.11.2016 roku,
u) w ww. postępowaniu zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł., nie
wymagał natomiast wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
v) wadium oferent wniósł w dopuszczalnej formie - gotówka (przelew z dnia 13.10.2016
w) zwrotu wadium zamawiający dokonał w dniu 28.12.2016 r. - WB 2247/1.
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Na podstawie zapisów konta 134 „Kredyty" (Księga Główna (Obroty Kont) za okres 01.01.2017
- 31.12.2017 roku (ewidencja analityczna) stwierdzono, że wykazana kwota 1.942.846,96 zł. po
stronie Ma konta stanowi kwotę 1 zaciągniętego w 2017 roku kredytu. Kontroli poddano
przestrzeganie procedury postępowania, określonej w przepisach ustawy o finansach
publicznych, przy zaciągnięciu ww. kredytu
Ponadto kontroli poddano również terminowość regulowania zobowiązań z tytułu kredytów
zaciągniętych w latach wcześniejszych. Nieprawidłowości w badanym obszarze nie stwierdzono.
Badając prawidłowość zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.942.846,96 zł. w ramach zawartej
w dniu 17.11.2017 roku Umowy o kredyt w rachunku kredytowym nr AB.273.9.2017,
z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy, przeznaczeniem sfinansowanie spłaty rat pożyczek
i kredytów w kwocie 1.342.846,96 zł oraz wykup obligacji za kwotę 600.000 zł, ustalono:
a) Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, uchwałą nr XXXV/183/2017 z dnia 25.08.2017 roku
upoważniła Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w kwocie 1.942.846,96 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat
pożyczek i kredytów w kwocie 1.342.846,96 zł. oraz na wykup obligacji za kwotę
600.000 zł.,
b) Uchwałą Nr 30/K/2017 z dnia 7 września 2017 roku Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość spłaty powyższego
kredytu długoterminowego,
c) w umowie kredytowej określono: marża banku wyniesie 1%, stawka WIBOR 1,73%,
oprocentowanie kredytu wynosi 2,73% w skali roku,
d) spłata powyższego kredytu, zgodnie z zawartą umową nastąpi w okresie 122 miesięcy,
w 108 ratach płatnych miesięcznie, płatność pierwszej raty wyznaczono na dzień 31.01.2019
roku, natomiast ostateczny termin spłaty określono na dzień 31.12.2027 roku,
e) prawne zabezpieczenia kredytu stanowi weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
f) na zawartej umowie kredytowej Powiat Sępoleński reprezentują Starosta powiatu oraz
Wicestarosta Powiatu, umowa posiada kontrasygnatę Skarbnika Powiatu,
g) w 2017 roku, na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu z dnia 24.11.2017 roku, Bank
przekazał kwotę 1.942.846,96 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz
wykup obligacji seria „J" z Banku Gospodarstwa Krajowego (wpłynęła na rachunek Powiatu
w dniu 24.11.2017 -WB 421/14),
h) przed zawarciem umowy o kredyt długoterminowy, zamawiający ogłosił postępowanie
przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego (przedmiotem zamówienia jest usługa), na
zaciągnięcie kredytu długoterminowego, w dniu 17.10.2017 roku,
i)ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr 603302-N-2017 w dniu 17.10.2017 r., na stronie
internetowej oraz w siedzibie zamawiającego (ogłoszenia zdjęto w dniu 30.10.2017 roku stosowna adnotacja na ogłoszeniu),
j)zamawiający posiadał SIWZ, którą opublikował na stronie internetowej w dniu ogłoszenia
postępowania przetargowego,
k) wartość zamówienia (koszty obsługi kredytu), zamawiający oszacował na kwotę 550.000 zł,
co stanowiło równowartość 131.739,68 euro (wg prawidłowego kursu 4,1749),
1) zarządzeniem nr 29/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 16.10.2017 roku została powołana
komisja przetargowa w 5-cio osobowym składzie; prace komisji były prowadzone w oparciu
o zatwierdzony przez Starostę Regulamin Pracy Komisji Przetargowej,
m)wartość zamówienia oszacowano w dniu 09.10.2017 roku na kwotę 550.000 zł na podstawie
analizy rynku; szacunek został zatwierdzony przez Starostę Powiatu,
n) termin składania ofert określono na dzień 30.10.2017 roku, godz. 9:00,
o) określono kryteria oceny ofert" cena 60%, prowizje i opłaty 40%,
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p) w wymaganym terminie została złożona 1 oferta - przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy,
z ceną 320.730,87 zł.,
q) na kopercie odnotowano datę i godziną złożenia oferty - 30.10.2017 roku, godz. 8:45 (oraz
odnotowano w rejestrze korespondencji przychodzącej poz. L. Dz. 11801),
r)członkowie komisji przetargowej (w dniu 30.10.2017 roku) oraz Starosta Powiatu (w dniu
30.10.2017 roku) złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień
publicznych,
s) informacja o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej została opublikowana
w dniu 03.11.2017 roku (siedziba zamawiającego, strona internetowa) - stosowna adnotacja
na ogłoszeniu,
t)umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr AB.273.9.2017 została zawarta w dniu
17.11.2017 roku,
u) w ww. postępowaniu zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł., nie
wymagał natomiast wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
v) wadium oferent wniósł w dopuszczalnej formie - gotówka (przelew z dnia 27.10.2017 roku),
w) zwrotu wadium zamawiający dokonał w dniu 22.11.2017 r. (WB 1988/1).
Akta kontroli nr 43/18/III.3/1, nr 43/18/III.3/2, nr 43/18/III.3/3, nr 43/18/III.3/4.
3.1.2. Pożyczki.
Na podstawie ewidencji księgowej (wydruki komputerowe) pn. „Zestawienie obrotów i sald" za
badane okresy kontrolujący stwierdzili, że w badanej jednostce stan obrotów i sald konta
260 „Zobowiązania finansowe" przedstawiał się następująco:
a) za okres od dn. 01.01.2016 do 31.12.2016 roku:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
2.193.700,00 zł
910.000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1.283.700,00 zł

b) za okres od dn. 01.01.2017 do 31.12.2017 roku:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
1.283.700,00 zł
683.700,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
600.000,00 zł

c) za okres od dn. 01.01.2018 do 31.12.2018 roku:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
600.000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
600.000,00 zł
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Z ewidencji analitycznej konta wynika, że w kontrolowanym okresie 2017 roku jednostka nie
zaciągnęła żadnej pożyczki. Kontroli poddano terminowość regulowania zobowiązań
z tytułu pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych (83.700 zł.). Ustalenia w zakresie spłaty
wykupu obligacji (600.000 zł.) opisano w dalszej części protokołu - pkt. 3.1.4 niniejszego
rozdziału. Ponadto podczas kontroli spłaty pożyczki w kwocie 83.700 zł. ustalono:
a) wg. stanu na dzień 01.01.2017 roku Powiat Sępoleński posiadł zadłużenie z tytułu
zaciągniętej pożyczki PB13013/OA-NEM (konto 260-2-1) w kwocie 83.700 zł.,
b) pożyczka została zaciągnięta dnia 16.05.2013 roku w WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie
229.300 zł, z przeznaczeniem na zmianę technologii kotłowni koksowo - węglowej na
ekogroszek, w budynku Zespołu Szkół - centrum Edukacyjnego w Więcborku,
c) w dniu 13.02.2017 roku została dokonana spłata kwoty 14.910 zł. z zaciągniętej pożyczki
(WB 49), natomiast w dniu 30.03.2017 roku została dokonana spłata kwoty 11.465 zł.,
z zaciągniętej pożyczki (WB 101),
d) w dniu 16.05.2017 roku, pozostała do spłaty kwota pożyczki w wysokości 57.325 zł. została
na mocy uchwały Zarządu WFOŚiGW w Toruniu nr 62/17 umorzona,
e) pod datą 31.05.2017 na koncie 260-2-1 dokonano w ewidencji księgowej Powiatu
zaksięgowania umorzonej części pożyczki (kwota 57.325 zł.),
f) na dzień 31.12.2017 roku konto 260-2-1 wykazuje zerowe saldo; pożyczka została spłacona.
Akta kontroli nr 43/18/III.3/5, nr 43/18/III.3/6, nr 43/18/III.3/7, nr 43/18/III.3/8.
3.1.3. Poręczenia i gwarancje.
W zakresie udzielania poręczeń i gwarancji kontrolujący sprawdzili, czy:
- zaplanowano w uchwale budżetowej na 2017 i 2018 rok wydatki z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji,
- ustalono maksymalną wysokość poręczeń, którą Zarząd Powiatu mógł samodzielnie
udzielić, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy o finansach publicznych,
- w wypadku udzielania poręczeń dokonywano tej czynności poprzez umowę poręczenia,
- ewidencjonowano umowy poręczeń w ewidencji pozabilansowej dla celów
sprawozdawczości,
- sprawozdania były zgodne z prowadzoną ewidencją rachunkową.
W powyższym zakresie stwierdzono, że kontrolowana jednostka:
- nie zaplanowała w uchwale budżetowej na 2017 r. wydatków z tytułu poręczeń
i gwarancji,
- w uchwale budżetowej na 2017 i 2018 rok nie udzielono upoważnienia do zaciągania
zobowiązań przez Zarząd Powiatu z tytułu poręczeń i gwarancji,
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość w zakresie poręczeń i gwarancji była
odzwierciedleniem stanu rzeczywistego i nie wykazywała zobowiązania z tytułu poręczeń
i gwarancji,
- kontrolujący stwierdzili, że sprawozdanie Rb-Z, jest zgodne z prowadzoną ewidencją
rachunkową w części dotyczącej poręczeń i gwarancji.
Oświadczenie w sprawie nie udzielania poręczeń i gwarancji w 2017 i 2018 roku złożyli w dniu
10.09.2018 roku, Starosta Powiatu Pan Jarosław Tadych oraz w zastępstwie Skarbnika
Pani Karolina Górna. Akta kontroli nr 43/18/III.3/9.

96

3.1.4. Obligacje.
Na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 260-1 „Zobowiązania finansowe"
stwierdzono, że kontrolowana jednostka posiada zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.
Umowa dotycząca obsługi obligacji została zawarta w dniu 11.12.2006 roku. W ciągu 2017
roku, w dniu 05.12.2017 roku (WB 447/10), dokonano wykupu części wyemitowanych
obligacji, seria „J" z Banku Gospodarstwa Krajowego, na kwotę 600.000 zł (zadłużenie na dzień
01.01.2017 roku wynosiło 1.200.000 zł). Na koniec 2017 roku zadłużenie z ww. tytułu wynosiło
600.000 zł. Odsetki od wykupionych obligacji seria „JKL" z Banku Gospodarstwa Krajowego,
zapłacone w 2017 roku wyniosły 58.185 zł - klasyfikacja budżetowa 757/75702/2110). W 2018
roku, w terminie do dnia 14.12.2018 roku Powiat Sępoleński jest zobowiązany do wykupu
obligacji seria „K" na kwotę 300.000 zł.
Należy wskazać, że wykup obligacji seria „J" za kwotę 600.000 zł został sfinansowany
z zaciągniętego kredytu długoterminowego, w ramach zawartej w dniu 17.11.2017 roku umowy
0 kredyt w rachunku kredytowym nr AB.273.9.2017. Kredyt został zaciągnięty w Banku
Spółdzielczym w Bydgoszczy, w kwocie łącznej 1.942.846,96 zł.. Ustalenia w zakresie
prawidłowości zaciągnięcia ww. kredytu opisano w punkcie 3.1.1 niniejszego rozdziału.
3.1.5. Zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prawnym, leasingu
1 umów o odroczonym terminie płatności powyżej 6 miesięcy.
Z danych uzupełniających (pkt D sprawozdania) sprawozdania Rb - Z za 2017 rok o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres 2017 roku wynika, że
Powiat nie posiadał zobowiązań z tytułu krótkoterminowych zobowiązań wynikających z umów
nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw i robót budowlanych.
3.1.6. Spłata zobowiązań oraz koszty obsługi długu.
Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 stwierdzono,
że w dziale 757 „Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 „Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" w § 8110 „Odsetki od,
kredytów i pożyczek" jednostka zaplanowała wydatki na kwotę 984.424 zł, plan po zmianach
wyniósł 984.424 zł, natomiast wykonanie wyniosło 707.172,93 zł.
W wyniku kontroli zapisów (wydruki komputerowe):
- Obroty na Klasyfikacjach Wydatków 757/75702/8110,
- Klasyfikacje według kont - Konto 130/75702/8110,
- harmonogramu spłat odsetek od pożyczek i kredytu,
ustalono, ze jednostka w 2017 roku dokonała wydatków na obsługę długu w kwocie
707.172,93 zł z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów. Nieprawidłowości w ewidencji kosztów
obsługi długu nie stwierdzono.
A

/
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3.1.7. Zobowiązania wymagalne.
Na podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami
i dostawcami" (Rozdział II. Księgowość i sprawozdawczość) oraz skontrolowanych faktur
w trakcie kontroli wydatków stwierdzono, że kontrolowana jednostka zobowiązania wobec
kontrahentów regulowała terminowo. Na dzień 31.12.2017 roku w kontrolowanej jednostce nie
stwierdzono zobowiązań wymagalnych - wartości 0,00 zł w wierszu E.4 sprawozdania Rb-Z
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec
IV kwartału 2017 roku.
3.1.8. Umowy wywołujące skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.
Ponadto podczas czynności kontrolnych ustalono:
a) konto analityczne 201/1246 wykazuje na dzień 31.12.2017 roku zobowiązanie w kwocie
6.817.698,70 zł.,
b) powyższe zobowiązanie (nie stanowi zobowiązania wymagalnego) związane jest z zawartą
w dniu 10.01.2011 roku Umową sprzedaży wierzytelności nr M0003371,
c) powyższa umowa została zawarta pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we
Wrocławiu, a Przedsiębiorstwem Budowlano - Usługowym „BUDOPOL" S.A.
w Bydgoszczy, zwanym „Cedentem", a Powiatem Sępoleńskim reprezentowanym przez
Starostę i Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu,
d) z zapisów ww. umowy wynika, że Powiat Sępoleński przyjmuje na siebie bezwarunkowe
i nieodwołalne zobowiązanie na rzecz cedenta, tytułem zapłaty za wykonanie inwestycji
pn. „Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego w Więcborku", poprzez dokonanie
spłaty wykupionych przez Bank Zachodni WBK wierzytelności, w okresie 15 lat, w ratach
miesięcznych począwszy od 2013 roku,
e) kwota brutto wierzytelności wynosi 10.300.000 zł (łącznie z podatkiem VAT),
f) prowizja Banku wynosi 1% od każdej faktury,
g) ponadto Powiat Sępoleński jest zobowiązany do zapłaty odsetek od nabytej i nie spłaconej
wierzytelności, w wysokości 2% w skali roku,
h) jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności określono weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
i) wysokość miesięcznej raty kapitałowej spłacanej w kontrolowanym okresie stanowiła kwotę
62.548 zł.,
j) na dzień 31.12.2017 roku, zadłużenie z tytułu ww. umowy wyniosło 6.817.698,70 zł i zostało
prawidłowo wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2017 roku (poz. kredyty i pożyczki)
oraz jest zgodne z danymi wykazanymi na koncie 201-1246 „rozrachunki z dostawcami
i odbiorcami" i na dzień 31.12.2017 roku saldo ww. konta wynosiło 6.817.698,70 zł.,
k) natomiast na dzień 31.03.2018 roku ww. zadłużenie wynosiło 6.630.054,70 zł. (spłata co
miesięcznej raty kapitałowej wynosiła 62.548 zł.),
1) spłatę rat kapitałowych ujmowano w klasyfikacji budżetowej 851/85111/6050,
m)wysokość odsetek od zadłużenia wynikającego z zawartej umowy, za 2017 rok wyniosła
272.235,89 zł. (klasyfikacja 757/75702/8110).
/
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3.1.9. Umowy z podmiotami świadczącymi usługi finansowe, niebędącymi bankami.
Podczas czynności kontrolnych zwrócono się z zapytaniem do Starosty Powiatu, czy w terminie
od dnia 01.07.2016 roku do dnia kontroli roku podjęte zostały czynności prawne z podmiotami
świadczącymi usługi finansowe niebędącymi bankami, których przedmiotem było udostępnienie
kierowanej przez Starostę jednostce środków finansowych bezpośrednio na rachunek bankowy
jednostki lub pośrednio (na rachunek innych podmiotów w celu restrukturyzacji lub spłaty
zobowiązań jednostki), lub inna umowa, na podstawie której kierowana przez Starostę jednostka
jest zobowiązana do zapłaty zobowiązań finansowych ww. podmiotom. Z treści złożonego przez
Starostę Powiatu i podpisanego również w zastępstwie Skarbnika przez Panią Karolinę Górną
w dniu 11.09.2018 roku wyjaśnienia wynika, że zobowiązania takie nie były zaciągane.
Akta kontroli nr 43/18/III.3/10.
3.1.10. Wskaźnik zadłużenia Powiatu Sępoleńskiego.
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że stosunek łącznej kwoty długu publicznego na
koniec 2017 roku (kwota 18.977.299,55 zł - sprawozdanie Rb-Z) do dochodów wykonanych
(kwota 52.355.817,44 zł) wynosi 36,25%.
Wyliczony wskaźnik zadłużenia Powiatu Sępoleńskiego na koniec 2017 roku w stosunku do
dochodów Powiatu (zadłużenie na koniec roku wg. Rb-Z za 2017 rok wynosi 18.977.299,55 zł),
wynosi 36,25%. Natomiast wyliczony w oparciu o przepisy art. 243 ustawy o finansach
publicznych dopuszczalny wskaźnik dla Powiatu Sępoleńskiego, obliczony dla ostatnich trzech
lat, z relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu powiatu obliczony wg. wzoru
z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 1,72% i jest mniejszy od sumy planowanej na
rok budżetowy łącznej kwoty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek i planowanych na rok
budżetowy odsetek od kredytów i pożyczek podzielonej przez dochody ogółem budżetu
w danym roku budżetowym, który to wskaźnik wynosi 1,80% (wskaźnik wyliczony bez
wyłączeń art. 243 ustawy o finansach publicznych). Natomiast wyliczony na podstawie art. 243
wskaźnik uwzględniający wyłączenia wynosi również 1,80% i jest większy od wskaźnika
dopuszczalnego wynoszącego 1,72%. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika
(1,72%) o wartość 0,08% (w stosunku do 1,80%). Przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika"
zadłużenia wynika z fakty, że w latach 2015 - 2017, w związku z przekroczeniem
dopuszczalnych wskaźników zadłużenia, Powiat Sępoleński realizował program naprawczy,
zgodnie z treścią uchwały nr l/Ppn/2015 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2015 roku. Program naprawczy został
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Mając na
uwadze zapisy art. 240a ust 4 ustawy o finansach publicznych, w okresie realizacji programu
naprawczego (lata 2015 - 2017) jest dopuszczalne nie zachowanie wskaźników określonych
w przepisie art. 243 ustawy o finansach publicznych.
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3.1.11. Realizacja programu naprawczego w zakresie zaciągania zobowiązań.
W dniu 16 marca 2015 roku Rada Powiatu Sępoleńskiego podjęła uchwałę nr W34/2015
w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego, na lata
2015 2017. Skład Orzekający nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, uchwałą
nr l/Ppn/2015 wydał opinię i pozytywnie zaopiniował program postępowania naprawczego
Powiatu Sępoleńskiego.
W zakresie przedsięwzięć naprawczych, dotyczących zadłużania Powiatu Sępoleńskiego,
wprowadzono ograniczenia, zgodnie z którymi:
a) nie będą podejmowane nowe inwestycje finansowane kredytem, pożyczką lub emisją
papierów wartościowych,
b) nie będzie udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
c) nie będą udzielane poręczenia, gwarancje i pożyczki z budżetu powiatu.
Na podstawie skontrolowanych dokumentów, dotyczących zagadnień związanych z zaciąganiem
kredytów, pożyczek i zadłużania się Powiatu Sępoleńskiego, opisanych w punktach od 3.1.1. do
3.1.10. stwierdzono zapisy programu naprawczego w tym zakresie były przestrzegane.
3.2. Przychody i rozchody budżetu.
Zgodnie z przepisami art. 211 i 212 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych został przyjęty budżet na 2017 rok, uchwałą Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXVII/139/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, z planem przychodów i rozchodów budżetu na
2017 rok, stanowiący załącznik nr 5 do ww. uchwały.
Przychody zaplanowano w wysokości 3.558.066,54 zł, w tym:
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym", w kwocie
1.942.846,96 zł.,
- § 950 „Wolne środki", w kwocie 1.615.219,58 zł.,
natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 3.074.100 zł, w tym:
- § 992 „Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych", w kwocie 2.474.100 zł.,
- § 982 „Wykup innych papierów wartościowych" (obligacje), w kwocie 600.000 zł..
Plan po zmianach i realizacja przychodów w 2017 roku, wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS
o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego stanowił kwotę 3.789.066,54 zł.,
z tego:
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie
1.942.846,96 zł.,
- § 950 „Wolne środki", w kwocie 1.846.219,58 zł..
Wartość wskazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za 2017 rok przychodów była zgodna
z ewidencją księgową. Wykazane w sprawozdaniu kwoty rozchodów były zgodne z danymi
wynikającymi z prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej.
Rozchody zaplanowano w kwocie 3.074.100 zł, plan po zmianach wyniósł 3.234.475 zł.
Wykonanie rozchodów wyniosło 3.234.475 zł. Plan po zmianach i realizacja rozchodów w 2017
roku, wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego (3.234.475 zł), przedstawiały się następująco:
- § 992 - „Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych" w wysokości 2.634.475 zł.
- § 982 - „Wykup innych papierów wartościowych" (obligacje) w wysokości 600.000 zł.
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IV. GOSPODARKA MIENIEM.
1. Gospodarka mieniem komunalnym.
1.1. Informacja o stanie mienia.
Zarząd Powiatu Sępoleńskiego działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1
i 3 ustawy z dn. 27.09.2009 r. o finansach publicznych, opracował oraz przekazał do dnia
31.03.2018 r. informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Prawidłowość sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego skontrolowano
w zakresie spełnienia wymogów zawartych w przywołanym powyżej przepisie ustawy
o finansach publicznych. W informacji o stanie mienia Powiatu zostały przedstawione:
a) dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
c) dane o zmianach w stanie mienia,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Ustalenia:
1. Informacja o stanie mienia Powiatu została sporządzona zgodnie z wymogami przepisu
art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zawierała „
informacje z zakresu:
- przysługujących praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych oraz udziałach w spółce prawa handlowego,
- dane o zmianach w stanie mienia,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz wykonywania posiadania.
2. Badaniem objęto rzetelność sporządzenia informacji o stanie mienia w zakresie udziałów
w spółce prawa handlowego oraz dochodach z wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych:
- na podstawie sprawozdania zbiorczego Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za 2017 r. stwierdzono, że Powiat Sępoleński uzyskał następujące
dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw: § 0770 „wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego"
w wysokości 13.232,26 zł, w § 0470 „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności" w wysokości 26.506,36 zł, w § 0750 „wpływy z najmu, dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t." w wysokości 519.826,89zł. Dochody
w powyższych kwotach zostały prawidłowo wykazane w badanej Informacji o stanie
mienia.
3. Informacja o zmianach w stanie majątku komunalnego została sporządzona za okres
2017 r., tj. zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 pkt lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
4. Nieprawidłowości w badanym obszarze nie stwierdzono.
V
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1.2. Uchwały Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz zarządzenia Starosty Sępoleńskiego
w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
Ustalenia:
1. Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwałę"
nr XXVI/183/2012, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Powiatu Sępoleńskiego. W poszczególnych załącznikach do niniejszej uchwały
określono:
a) W Załączniku nr 1 ,,Zasady nabywania i zbywania nieruchomości"
Nabycie nieruchomości może nastąpić gdy niezbędne jest w celu realizacji zadań Powiatu.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami Powiatu, nabycie nieruchomości
może nastąpić w drodze przetargu lub licytacji. Nieruchomości wchodzące w skład
powiatowego zasobu nieruchomości mogą być zbywane przez Zarząd Powiatu poprzez
sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste. Zbycie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych przepisami prawa. Zgoda Rady
Powiatu jest wymagana w przypadkach udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości lub lokalu, odstąpienia od odwołania darowizny, sprzedaż za cenę niższą
niż wartość rynkowa albo oddanie w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej
opłaty.
b) W Załączniku nr 2 „ Sprzedaż lokali mieszkalnych
Lokale mieszkalne mogą być zagospodarowane na rzecz najemców, którym przysługuje
pierwszeństwo w ich nabyciu. Na udzielenie bonifikaty od ceny zakupu zgodę musi
wyrazić Rada Powiatu. Sprzedaży podlega lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami
przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie.
c) W załączniku nr 3 ,,Zasady wynajmowania, wydzierżawiania nieruchomości wchodzących
w skład powiatowego zasobu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas
nieoznaczony
Zarząd Powiatu może wynajmować lub wydzierżawiać na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata nieruchomości które nie służą do realizacji zadań Powiatu. Oddanie nieruchomości
w najem lub dzierżawę może nastąpić w drodze przetargu wg stawki określonej przez
rzeczoznawcę. W przypadku dwóch nieskutecznych przetargów, po uzyskaniu zgody Rady
Powiatu, Zarząd może wynająć lub wydzierżawić nieruchomość przy zastosowaniu stawek
czynszu ustalonych w drodze rokowań. Po upływie roku i w latach następnych ustaloną
stawkę czynszu, podwyższa się o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
ogłoszony przez Prezesa GUS.
d) W załączniku nr 4 „ Zasady obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami
rzeczowymi
Nieruchomość może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób
fizycznych lub osób prawnych w przypadkach, gdy jest to społecznie i ekonomicznie
uzasadnione. Obciążenie nieruchomości służebnością nie może spowodować utraty
możliwości jej zagospodarowania. Zgody Rady Powiatu wymaga się w przypadkach
nieodpłatnego obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi
z użytkowaniem, służebnością gruntową. Nie jest natomiast wymagana w razie
nieodpłatnego obciążenia nieruchomości oznaczonymi prawami rzeczowymi na rze~~
Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego.
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e) W załączniku nr 5 „Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki
organizacyjne Powiatu
Zarząd przekazuje jednostkom organizacyjnym nieruchomości stanowiące własność
Powiatu, w trwały zarząd na cele statutowe oraz cele związane z ich działalnością.
Warunki korzystania z oddanej nieruchomości ustala Zarząd Powiatu w decyzji. Lokale"
użytkowe i nieruchomości gruntowe mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym
w użyczenie na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata od czasu ustanowenia trwałego
zarządu. Wysokości bonifikaty oraz jej warunki ustala Zarząd Powiatu. Może on wyrazić
zgodę na udzielenie bonifikaty do 99 % opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za
nieruchomości oddane ustawowo uprzywilejowanym jednostkom organizacyjnym, które
prowadzą działalność statutową.
2. Opracowano plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sępoleńskiego na lata
2016 - 2018, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 25 ust.l w związku z art. 23
ust 1 pkt 2 ugn.
3. Sporządzono i przekazano roczne sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa. Czynności kontrolne wykazały, że Starosta przekazał wojewodzie roczne
sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa za rok 2017
w dniu 11.06.2018 r. (akta kontroli Nr 43/18/IV/l), po ustawowym terminie, co stanowi
naruszenie art. 23 ust.la ugn. Przepis określa termin przekazania sprawozdania na dzień
30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Dla sprawozdania za
2017r był to dzień 30 kwietnia 2018 r. W związku z powyższym skierowano zapytanie do
Starosty Sępoleńskiego z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie przekazano w terminie tj. do
dnia 30.04.2018 r. rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa oraz wskazanie przyczyny nieprawidłowości i osoby odpowiedzialnej za zaistniałą
nieprawidłowość, (akta kontroli Nr 26/18/IV/2). W dniu 17.10.2018 r. pismem znak
GN.3033.26.2018 odpowiedzi z upoważnienia Starosty Sępoleńskiego udzieliła Pani Ewa
Zygmunt Lorbieca - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
W wyjaśnieniu wskazano jako osobą odpowiedzialną za przedmiotową nieprawidłowość
Panią Magdalenę Maluchnik zatrudnioną na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Nieruchomości. Jako przyczynę zaistniałej nieprawidłowości wskazano zmiany
organizacyjne w Wydziale. Z treści złożonego wyjaśnienie wynika, że : „ od dnia 8 grudnia
2017 r. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonuje nowy pracownik
(zatrudniony z przesunięcia między stanowiskami). W związku z przejęciem nowych
obowiązków pracownik musiał zapoznać sięz szerokim zakresem czynności i obowiązującymi
przepisami prawnymi. Okres, którego dotyczyło sprawozdanie, tj. 2017 rok, nie był
prowadzony przez obecnego pracownika, zatem zebranie niezbędnego materiału do
prawidłowego opracowania tabeli, było utrudnione i bardzo czasochłonne. Z uwagi na ten
fakt przekazanie sprawozdania do Wojewody nastąpiło poza wymaganym terminem, co
wcześniej usprawiedliwiono i uzgodniono z pracownikiem Wydziału Skarbu Państwa
i Nieruchomości Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Panią
Kingą Małachowską- Graczyk."
AL
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1.3. Sprzedaż nieruchomości.
Zakresem kontroli objęto sprzedaż nieruchomości należących do Starostwa
Sępoleńskiego w okresie 2017 roku. Kontrolę przeprowadzono pod kątem o przestrzegania
przez jednostkę przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
Kontrolą objęto:
- poprawność wyboru trybu sprzedaży,
- realizację zasady jawności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przez Powiat
określoną w art. 35 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy,
- prawidłowość ustalania cen zbywanych nieruchomości,
- zastosowanie zasady pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości,
- terminowość rozliczeń z tytułu zapłaty ceny nieruchomości,
- formę zawarcia umowy sprzedaży (akt notarialny).
Na podstawie ewidencji księgowej dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości - „Obroty na
Klasyfikacjach Dochodów Klasyfikacja 700-70005-0770" ustalono, że jednostka uzyskała
dochody z powyższego tytułu w 2017r. w następujących kwotach:
- sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych 0,00 zł.
- sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych 13.232,26 zł.
Razem

13.232,26 zł.

Zgodnie z otrzymanymi zestawieniami: „Zestawienie sprzedanych nieruchomości"
w 2017 r. Powiat Sępólno Krajeńskie", stanowiącym akta kontroli Nr 43/18/IV/3
oraz „Zestawienie sprzedanych lokali w 2017 r.", stanowiącym akta kontroli Nr 43/18/IV/4
sporządzonymi przez Panią Magdalenę Maluchnik - inspektora w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Nieruchomości ustalono, że:
- w roku 2017 nie zawarto umów sprzedaży lokali
- w roku 2017r. zawarto 3 umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym
2 niezbudowanych, w formie przetargu w trybie rokowań uzyskując kwotę 15.990 zł.
(rzeczoznawca majątkowy w sporządzonych operatach szacunkowych wycenił ww.
nieruchomości na kwotę 22.050 zł.), 1 umowę w formie darowizny dotyczącą
sprzedaży gruntu zabudowanego.
Kontrolą objęto zbycie 2 nieruchomości - w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. w tym
jedną zabudowaną. Próba stanowi 67% sprzedanych nieruchomości komunalnych.
Kontroli poddano następujące dokumenty:
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz sposób jego publikacji,
- operat szacunkowy zbywanej nieruchomości,
- dokumentację przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości,
- umowę sprzedaży - akt notarialny,
- dowód zapłaty ceny sprzedanych nieruchomości.

104

1.3.1.

Ustalenia dotyczące
Działka nr 278/24.

sprzedaży

nieruchomości

gruntowej

niezabudowanej.

1. 278/24 - Sypniewo, Aleja Dębowa, nieruchomość gruntowa, KW nr BY2T/00023906/9
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych „
z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim na rzecz Powiatu Sępoleńskiego.
2. Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła w dniu 12 marca 2003 r. uchwałę
nr VI/40/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Sępoleńskiego. Zgodnie z ww. uchwałą upoważniono Zarząd Powiatu do
sprzedaży nieruchomości gruntowej - działka nr 278/24
3. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego w dniu 30.01.2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego - Pana Jana Leona
Pankau - uprawnienia nr 4118. Zakres operatu dotyczył ustalenia wartości prawa
własności gruntu. Wartość praw dotyczących ww. nieruchomości ustalono w wysokości
19.100 zł. Kontrolujący stwierdził, że operat szacunkowy stanowiący podstawę ustalenia
ceny ww. nieruchomości spełniał warunki określone w art. 156 ust. 3 ustawy.
4. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży spełniał wymogi określone w art. 35
ust. 2 powyższej ustawy. Wykaz został opublikowany na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Sępólnie oraz stronie internetowej. W aktach spraw odnotowano fakt
umieszczenia oraz zdjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na tablicy
ogłoszeń.
5. Okres publikacji przedmiotowego wykazu na tablicy ogłoszeń był zgodny z wymogami
art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 określono na 6 tygodni licząc *
od dnia wywieszenia wykazu. Termin do złożenia wniosku określono zgodnie z treścią
ww. przepisów. W wyznaczonym terminie nie wpłynął wniosek o nabycie
ww. nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
7. W drugim przetargu również dochowano ustawowych zasad i terminów wynikających
z ugn. Obniżono cenę wywoławczą z kw. 19.100 zł na kw. 15.000 zł. zgodnie z art. 39
ust.l ugn.
8. W przeprowadzonych dwóch przetargach na zbycie nieruchomości odnotowano
w protokołach z przetargu z dnia 12 maja 2017 r. i z dnia 28 lipca 2017 r., adnotację
o wyniku przetargu: „ przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - w wyznaczonym
terminie nie wpłynęła żadna wpłata wadium oraz nie złożono żadnej oferty."
9. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia w trybie rokowań,
10. W dniu 31.08.2017 r. Zarząd Powiatu wydał ogłoszenie o rokowaniach na zbycie
nieruchomości określając min:
- opis nieruchomości,
- datę i godzinę rokowań,
- cenę wywoławczą w kwocie 10.000 plus podatek Vat 23% zł,
- wysokość zaliczki w wysokości 1.000 zł., termin wpłaty, zasady dotyczące zaliczenia
zaliczki na poczet ceny,
przepadku zaliczki w przypadku uchylania się od zawarciu umowy,
- informację o terminach przeprowadzonych przetargów ogłoszenie spełniało wymogi
określone w §25 ust.l, punkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2014, poz. 1490).
- zamieszczono informację o wynikach przetargów z dnia 12 maja 2017 r. i 28 lipca
2017 r. zakończonych wynikiem negatywnym.
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11. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż działki budowlanej nr 278/24 o pow. 0.1167 ha,
położonej w miejscowości Sypniewo zamieszczono w BIP na stronie Urzędu oraz prasie
lokalnej w dniu 31. 08.2017 r., wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu.
12. Powołano Komisję Zarządzeniem nr 25/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 28 września
2017 roku w sprawie: Powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie
nieruchomości.
13. Przewodniczący oraz członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia na
podstawie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań.
14. W odpowiedzi na ogłoszenie w dniu 25.09.2017 r. wpłynęła jedna oferta zawierająca
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań.
15. W dniu 26.09.2017 r. wpłacono zaliczkę zgodnie z datą określoną w ogłoszeniu na dzień
27.09.2017 r.
16. W dniu 3 października 2017 roku zostały przeprowadzone rokowania na zbycie
nieruchomości.
17. W dniu 03.10.2017 r. strony podpisały protokół uzgodnień dotyczący sprzedaży
ww. nieruchomości. Protokół zawierał w szczególności:
- cenę wywoławczą za nieruchomość gruntową w wysokości 10 000 zł. i stawkę
procentową wysokości podatku VAT,
- termin i miejsce oraz rodzaj przetargu,
- oznaczenie nieruchomości według katastru i księgi wieczystej,
- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
- wykaz osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu,
- uzasadnienie rozstrzygnięcia (jedna osoba przystępująca do rokowań po wpłacie
zaliczki, najwyższa otrzymana kwota - 10.050 zł.),
- nabywcę nieruchomości, podpis nabywcy,
- podpisy członków komisji.
18. Powiat Sępoleński wystawił na rzecz kupującego fakturę VAT nr 0061/2017/SP
z dnia 30.10..2017 r. - wartość faktury zgodna z ceną określoną w ww. protokole.
19. Wartość nieruchomości zgodnie z wystawioną fakturą wynosiła 12.361,50 zł. Na poczet
ceny zaliczono zaliczkę w wysokości 1.000 zł na podstawie potwierdzenia wykonania
operacji z dnia 25.09.2017 r. Wpłatę w wysokości 11.361,50 zł. nabywca dokonał
w dniu 24.10.2017 r., przed zawarciem aktu notarialnego, co stwierdzono na podstawie
WB/208/2017 z dn. 24.10.2017 r. Dochód ujęto w następującej klasyfikacji: dz. 700,
rozdział 70005, § 0770, w kwocie 10.050 zł. Natomiast podatek VAT w wysokości
2.311,50 zł. ujęto na koncie 225 „pozostałe rozliczenia budżetu" Umowę sprzedaży
zawarto w formie aktu notarialnego w dniu 26.10.2017r. (Repertorium A
Nr 13462/2017r.) zgodnie z art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
AJ
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1.3.2. Ustalenia dotyczące nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia
w formie darowizny. Działki o nr 233/19. 279/6. 278/56, 278/68, 278/69, 278/80 położone są
w Gminie Więcbork i stanowią mienie Powiatu Sępoleńskiego.
1. Dane dotyczące nieruchomości gruntowej: położenie Sypniewo, działki nr 233/19, 279/6,
nieruchomość gruntowa zbudowana, KW nr BY2T/00028312/3 prowadzona przez Sąd
Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie
Krajeńskim na rzecz Powiatu Sępoleńskiego oraz działki nr 278/56, 278/68, 278/69,
278/80, nieruchomość gruntowa zabudowana, KW BY2T/00028309/9 prowadzona przez
Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Sępólnie Krajeńskim. Ww. nieruchomości stanowią mienie powiatu.
2. Rada Powiatu w Uchwale Nr XXV/127/2016 z dnia 28 października 2016 r. wyraziła
zgodę na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadania polegającego na
prowadzeniu zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (CKR) w Sypniewie.
Do CKR przynależą działki nr 233/19, 279/6 oraz działki nr 278/56, 278/68, 278/69,
278/80 które stanowią mienie powiatu. W uchwale Rada powiatu określiła cel darowizny:
umożliwienie prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Centrum Kształcenia
Rolniczego w Sypniewie.
3. Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w dniu 10.04.2017 r. podjęła uchwałę
nr XXXI/157/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego na rzecz Skarbu Państwa,
określając cel darowizny - umożliwienie prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. I Armii Wojska Polskiego (CKR) w Sypniewie w związku z uchwałą Rady Powiatu
nr XXV/127/2016 z dnia 28 października 2016 r.
4. Na mocy porozumienia zawartego w Warszawie dnia 22 maja 2017 r. pomiędzy
Powiatem Sępoleńskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono szczegółowo
przekazane placówki szkole, formę finansowania. Określono datę przekazania mienia
powiatu (ww. działki) w terminie do 31.12.2017 r.
5. Wartość nieruchomości obejmującej działki nr 278/56, 278/68, 278/69, 278/80, które
podlegały darowiźnie, została ustalona na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego dnia 04.09.2017 r. Wartość praw dotyczących ww. nieruchomości
ustalono w wysokości 8.474.000zł. Wartość nieruchomości obejmująca działki nr 233/19,
279/6 została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 05.09.2017 r. Wartość
praw dotyczących tych. nieruchomości ustalono w wysokości 103.900 zł. Operaty
szacunkowe zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego - Pana Wojciecha
Sulczewskiego - uprawnienia nr 6065. Zakres operatów dotyczył ustalenia wartości
przedmiotowych nieruchomości. Kontrolujący stwierdził, że operaty szacunkowe
stanowiące podstawę ustalenia ceny ww. nieruchomości spełniały warunki określone
w art. 156 ust. 3 ustawy.
6. W dniu 12 września 2017 r. Starosta Sępoleński skierował do Wojewody KujawskoPomorskiego pismo znak GN.6845.1.2017 dotyczące wyrażenia zgody przez Radę
Powiatu Sępoleńskiego na przekazanie nieruchomości do zasobu Skarnu Państwa.
7. W celu realizacji darowizny, z dnia 22 maja 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
wydał Zarządzenie nr 322/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia"
zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny od Powiatu Sępoleński
nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa.

107

8. Nieruchomości zostały przekazane w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, w dniu
13.11.2017 r. poprzez zawarcie aktu notarialnego (Repertorium A Nr 14155/2017),
zgodnie z art.13, punkt 2 i art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wartość
darowizny określono w akcie notarialnym łącznie na kw. 8.577.900 zł. zgodnie
z operatami szacunkowymi wg. wartości rynkowej nieruchomości.
9. Ponadto ustalono, że w badanych przypadkach obrotu ww. nieruchomościami nie"
stwierdzono obciążenia nabywców
kosztami związanymi z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży.
1.4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zgodnie z „Zestawieniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości w 2017 r. Powiat Sępoleński." (akta kontroli Nr 43/18/IV/5)
sporządzonym przez Panią Magdalenę Maluchnik - inspektora w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Nieruchomości ustalono, że w kontrolowanym okresie nie wydano decyzji
w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
1.5. Dzierżawa.
Na podstawie „Zestawienia zawartych w 2017 r. umów dzierżawy Powiat Sępoleński"
(akta kontroli nr 43/18/IV/6) sporządzonego przez Panią Magdalenę Maluchnik inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii i Nieruchomości stwierdzono, że w okresie
objętym kontrolą nie zostały zawarte umowy dzierżawy.
1.6 . Najem.
Na podstawie „Zestawienia zawartych w 2017 r. umów najmu Powiat Sępoleński" (akta
kontroli nr 43/18/IV/7) sporządzonego przez Panią Magdalenę Maluchnik - inspektora
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, że w okresie objętym kontrolą nie zostały
zawarte umowy najmu.
1.7. Sprzedażna rzecz użytkowników wieczystych.
Na podstawie „Zestawienia zawartych w 2017 r. umów najmu Powiat Sępoleński" (akta
kontroli nr 43/18/IV/8) sporządzonego przez Panią Magdalenę Maluchnik - inspektora w
Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą
nie zostały zawarte umowy sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.
1.8. Nabycie nieruchomości gruntowych.
Na podstawie zestawienia nabytych nieruchomości sporządzonego przez inspektora
ds. gospodarki gruntowej Panią Magdalenę Maluchnik (akta kontroli nr 43/18/IV/9)
ustalono, że w 2017 roku Starostwo Powiatowe nabyło 15 nieruchomość gruntowych (działki
o numerach 184/7, 184/3, 60/6, 140/7, 292, 282, 100/5, 100/6, 307, 46/3, 218/4, 20/7, 115/2/
116/2, 292/4 z przeznaczeniem pod drogę) w formie umowy nieodpłatnego przekazania.
Powiat Sępoleński nabył ww. działki nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości w Bydgoszczy,
na realizację zadań związanych z inwestycją budowy drogi powiatowej. Łączna wartość
nabytych działek stanowi kwotę 33.810,86 zł. Dla powyższych działek były prowadzone
księgi wieczyste w kolejności odpowiadającej kolejności wymienionych powyżej nume
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działek: KW BY2T/00029867/5, KW BY2T/00029867/5, KW BY2T/00024938/9,
KW
BY2T/00025389/2,
KW
BY2T/00024940/6,
KW
BY2T/00030119/7,
KW
BY2T/00022662/9,
KW
BY2T/00022662/9,
KW
BY2T/00030119/7,
KW
BY2T/00024939/6,
KW
BY2T/00023311/1,
KW
BY2T/00021099/4,
KW BY2T/00021099/4, KW BY2T/00030132/4 przez Sąd Rejonowy w Tucholi
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. W dniu"
12.09.2016 roku Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjął uchwałę Nr 49/111/2016
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Sępoleński nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, które są zajęte pod drogi powiatowe, zgodnie
z przepisem art. 24 ust 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( Dz.U. z 2015 r., poz.1014
z zm.). W dniu 31 stycznia 2017 r. zawarto porozumienie pomiędzy Agencją Nieruchomości
Rolnych - Oddziałem terenowym w Bydgoszczy a Powiatem Sępoleńskim w sprawie
nieodpłatnego przekazania od Agencji na własność Powiatu Sępoleńskiego niezabudowanych
działek wymienionych powyżej. Umowę nabycia działek zawarto w formie aktu notarialnego
(Repertorium A numer 8447/2017 r.) w dniu 11.07.2017 roku. Protokół zdawczo- odbiorczy
w sprawie wydania Powiatowi Sępoleńskiemu przekazanych nieodpłatnie niezabudowanych
nieruchomości wchodzących dotychczas w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
spisany został przez przedstawicieli strony przekazującej - przedstawiciela Terenowej
Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy i przyjmującej w osobach Starosty
Pana Jarosława Tadycha i Wicestarosty Andrzeja Maracha reprezentujących Powiat
Sępoleński. Wpis Starostwa Powiatowego w księdze wieczystej prowadzonej dla ww.
nieruchomości nastąpił w dniu 11.07.2017 r., co stwierdzono na podstawie zawiadomienia
o dokonanym wpisie z Sądu Rejonowego w Tucholi, V zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Nieruchomości gruntowe nabyte w formie
nieodpłatnego przekazania zostały przyjęte na ewidencję mienia komunalnego - ustalono na
podstawie wpisu do inwentarza pod numerami 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/036/2017. Następnie
nastąpiło przekazanie ww. działek w trwały zarząd na czas nieoznaczony zarząd na rzecz
Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, na podstawie Decyzji z dnia 31.10.2017 roku.
Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono w dniu 12 grudnia 2017 r.
Nieprawidłowości w kontrolowanej próbie nie stwierdzono.
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2. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.
2.1. Nabycie nieruchomości.
Zgodnie z przekazanym zestawieniem nabytych nieruchomości przez Skarb Państwa
w 2017 r. sporządzonym przez inspektora ds. gospodarki gruntowej Panią Magdalenę «
Maluchnik (akta kontroli nr 43/18/IV/10) ustalono, że Starosta Sępoleński nabył
w imieniu Skarbu Państwa nieruchomości od Powiatu Sępoleńskiego w drodze darowizny.
Darowiznę opisano w punkcie 1.3.2. niniejszego rozdziału protokołu kontroli.
2.2. Sprzedaż nieruchomości
Zgodnie z przekazanym zestawieniem sprzedanych nieruchomości w 2017 r. Skarbu
Państwa sporządzonym przez inspektora ds. gospodarki gruntowej Panią Magdalenę
Maluchnik (akta kontroli nr 43/18/IV/ll) i „Zestawienia sprzedanych lokali w 2017 r.
Skarb Państwa" (akta kontroli nr 43/18/IV/12) ustalono, że dokonano 3-ech tranzakcji
sprzedaży
nieruchomości 2 w trybie przetargu nieograniczonych
1 w trybie
bezprzetargowym.
Kontroli poddano 1 sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, co stanowi
0,33% sprzedanych nieruchomości skarbu państwa.
Kontrolą objęto:
- poprawność wyboru trybu sprzedaży,
- realizację zasady jawności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przez Powiat
określoną w art. 35 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy,
- prawidłowość ustalania cen zbywanych nieruchomości,
- zastosowanie zasady pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości,
- terminowość rozliczeń z tytułu zapłaty ceny nieruchomości,
- formę zawarcia umowy sprzedaży (akt notarialny).
Ustalenia:
1. Dane dotyczące nieruchomości gruntowej: położenie , ul. Chopina w powiecie
sępoleńskim, działka nr 432/3 i 432/4 objętych księgą wieczystą BY2T/00022345/1
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
2. Nieruchomość została zbyta w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
3. W dniu 25 listopada 2015 r Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren działek 432/3
i 432/4 objęty opracowaniem planu położony jest w obszarze przeznaczonym pod
zabudowę jednorodzinną.
4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski w dniu 8 marca 2017 r. wydał Zarządzenie nr 42/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości Skarbu
Państwa ww. Zarządzeniem wykonanie powierzono działającemu w imieniu Skarbu.
Państwa Staroście Sępoleńskiemu.
5. W dniu 8 czerwca 2017 roku Zarządzeniem Nr 11/2017 Starosty Sępoleńskiego powołano^
komisję przetargową.
/fi
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6. Przewodniczący oraz członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie
§ 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań.
7. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego w dniu 03.10.2016 r.. przez rzeczoznawcę majątkowego - Pana Jana
Leona Pankau - uprawnienia nr 4118. Zakres operatu dotyczył ustalenia wartości prawa
własności gruntu. Wartość praw dotyczących ww. nieruchomości ustalono w wysokości
41.000 zł. Kontrolujący stwierdził, że operat szacunkowy stanowiący podstawę ustalenia
ceny ww. nieruchomości spełniał warunki określone w art. 156 ust. 4 ustawy,
8. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży spełniał wymogi określone w art. 35
ust. 2 powyższej ustawy. Wykaz został opublikowany na tablicy ogłoszeń, oraz stronie
internetowej. W aktach spraw odnotowano fakt umieszczenia oraz zdjęcia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na tablicy ogłoszeń.
9. Okres publikacji przedmiotowego wykazu na tablicy ogłoszeń był zgodny z wymogami
art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykaz wywieszono
w dniu 22.03..2017 r., a zdjęto dnia 13.04.2017 r.
10. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 określono na 6 tygodni licząc
od dnia wywieszenia wykazu. Termin do złożenia wniosku określono zgodnie z treścią
ww. przepisów. W wyznaczonym terminie nie wpłynął wniosek o nabycie
ww. nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
11. W dniu 25.05.2017 r. Starosta Sępoleński ogłosił przetarg pisemny nieograniczony
określając:
- opis nieruchomości,
- datę i godzinę przetargu,
- cenę wywoławczą w kwocie netto 55.000 zł,
- wysokość wadium na 7.000 zł., termin wpłaty wadium, zasady zaliczenia wadium na
poczet ceny.
W dokumentach odnotowano wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu
Informację o przetargu zamieszczono na stronie internetowej w dniu 25 maja
2017 r.
12. Przewodniczący oraz członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie
§ 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań.
10. W dniu 30.06.2017 r. strony podpisały protokół sprzedaży. Protokół zawierał
w szczególności:
- cenę wywoławczą za nieruchomość gruntową w wysokości 55 000 zł., plus stawkę
podatku VAT,
- termin i miejsce oraz rodzaj przetargu,
- oznaczenie nieruchomości według katastru i księgi wieczystej,
- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
- wykaz osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu,
- uzasadnienie rozstrzygnięcia przetargu (jedna osoba przystępująca do przetargu po
wpłacie wadium, zaproponowana kwota - 61.000 zł.),
/i
- podpis nabywcy,
- podpisy członków komisji.
j "\

111

11. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim wystawiło na rzecz kupującego Fakturę
VAT nr 0037/2017/SP z dnia 30.06.2017 r. - na zaliczkę na poczet sprzedaży oraz
Fakturę Nr 0046/2017/SP na łączną kwotę 61.00 zł. wartość faktur zgodna z ceną
określoną w ww. protokole.
12. Wpłaty dokonano przed zawarciem aktu notarialnego w wysokości 7.000 zł. nabywca
dokonał w dniu 05.07.2017 r., co stwierdzono na podstawie WB/104/4 z dn. 05.07.2017
r. i kwoty 68.030 zł w dniu 09.08.2017 r., co stwierdzono na podstawie WB 113/1 z dnia
09.08.2017 r. Umowę sprzedaży zawarto w formie aktu notarialnego w dniu 16.08.2017r.
(Repertorium A Nr 10074/2017) zgodnie z art. 27 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
2.3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zgodnie z „Zestawieniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości w 2017 r. Skarbu Państwa (akta kontroli Nr 43/18/IY/13)
sporządzonym przez Panią Magdalenę Maluchnik - inspektora w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Nieruchomości ustalono, że w kontrolowanym okresie nie wydano decyzji
w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
2.4. Dzierżawa.
Na podstawie „Zestawienia zawartych w 2017 r. umów dzierżawy Skarbu Państwa"
(akta kontroli nr 43/18/IV/14) sporządzonego przez Panią Magdalenę Maluchnik -»
inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii i Nieruchomości stwierdzono, że w okresie
objętym kontrolą nie zostały zawarte umowy dzierżawy.
2.5.. Najem.
Na podstawie „Zestawienia zawartych w 2017 r. umów najmu Skarbu Państwa"
(akta kontroli nr 43/18/IV/15) sporządzonego przez Panią Magdalenę Maluchnik inspektora w Wydziale Geodezji. Kartografii i Nieruchomości, że w okresie objętym kontrolą
nie zostały zawarte umowy najmu.
1.8. Sprzedażna rzecz użytkowników wieczystych.
Na podstawie „Zestawienia zawartych w 2017 r. umów najmu Skarbu Państwa"
(akta kontroli nr 43/18/IV/15) sporządzonego przez Panią Magdalenę Maluchnik inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii i Nieruchomości stwierdzono, że w okresie
objętym kontrolą nie zostały zawarte umowy sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.
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V.
ROZLICZENIA
JEDNOSTKI
SAMORZĄDU
Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

TERYTORIALNEGO

Prawidłowość rozliczeń Powiatu Sępoleńskiego z podległymi i nadzorowanymi
jednostkami organizacyjnymi, skontrolowano w zakresie zgodności z przepisami:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
ze zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 814 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu"
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 roku , poz. 1015 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego (...) (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 760),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1773),
oraz uregulowaniami wewnętrznymi :
- zasadami rachunkowości (ZPK) wprowadzonymi zarządzeniem Nr 55/2014 Starosty
Sępoleńskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
Na podstawie sporządzonego wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu
Sępoleńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalono, że na terenie Powiatu
Sępoleńskiego funkcjonowało 17 powiatowych jednostek budżetowych (łącznie z Starostwem
Powiatowym). Obsługę finansowo - księgową dla jednostek oświatowych Powiatu °
Sępoleńskiego prowadzi Biuro ds. wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych.
Powiat Sępoleński samodzielnie nie prowadzi instytucji kultury, natomiast
współfinansuje Miejską Bibliotekę prowadzoną przez Gminę Sępólno Krajeńskie. W dniu
31.10.2007 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sępoleńskiego, a Gminą Sępólno Krajeńskie
reprezentowaną przez Burmistrza Sępólna, w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
Powiatowej Biblioteki Publicznej Bibliotece Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zgodnie
z zawartym Porozumieniem, Powiat powierza Gminie Sępólno Krajeńskie zadania
wynikające z treści ustawy o bibliotekach, w tym sprawowanie nadzoru nad biblioteką.
W okresie objętym kontrolą nie funkcjonował na terenie jednostki powiatowy samorządowy
zakład budżetowy.
A
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1. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi.
Kontrolę jednostek budżetowych przeprowadzono w zakresie:
a) Przekazywania do Zarządu Drogowego (ZD) kompletnych informacji niezbędnych do
opracowania przez tę jednostkę projektu planu finansowego, przekazywania do Starosty
zatwierdzonego przez Dyrektora projektu planu finansowego, przekazania informacji
o ostatecznych kwota dochodów i wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na
2017 r.
b) Ustalenie przez Starostę Sępoleńskiego maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
Sępoleńskiego.
c) Realizacji obowiązku sporządzania i terminowego przekazywania w imieniu jednostki,
wymaganych przepisami sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych oraz sprawozdań finansowych.
d) Prawidłowości funkcjonowania następujących kont w księgach rachunkowych Budżetu:
222 „Rozliczenie dochodów budżetowych" oraz 223 „Rozliczenie wydatków
budżetowych".
e) Prawidłowości rozliczania dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe.
f) Przekazywania środków finansowych na wydatki dla jednostek budżetowych pod kątem
zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb-28S oraz terminowości zwrotu
niewykorzystanych do końca roku środków finansowych (rozliczenie wydatków).
g) Prawidłowości funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach
oświatowych.
1.1. Przestrzegania zasad sporządzania projektów planów finansowych i planów
finansowych.
Kontrolą przeprowadzono w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających
z przepisów art. 248 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie projektu
planu finansowego i planu finansowego na 2017 r. dla Zarządu Drogowego.
Ustalenia:
1. Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę nr XLV/244/2010 z dnia
25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, stosownie
do treści art. 234 uofp. Powyższa uchwała została zmieniona uchwała Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim nr XLVI/305/2014 z dnia 27.08.2014 roku oraz uchwała
nr XIII/76/2015 z dnia 30.10.2015 roku.
2. Projekt uchwały budżetowej powiatu sępoleńskiego na 2017 rok przyjęto uchwałą
nr 53/123/2016 Zarządu Powiatu Sępoleńskiego z dnia 14 listopada 2016 r. Projekt
budżetu dnia 14.11.2015 r. zarząd jednostki przekazał organowi stanowiącemu.
3. Po przedłożeniu organowi stanowiącemu projektu uchwały budżetowej, Starosta
Sępoleński, w terminie wynikającym z art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
przekazał Dyrektorowi ZD informacje niezbędne do opracowania projektu planu
finansowego. Pismo zawierało dane o kwotach dochodów i wydatków budżetowych
przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej.
/fil
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4. Dyrektor ZD przekazał do Starostwa Powiatowego w dniu 15.10.2016 roku projektu
planu finansowego. Zgodnie z treścią § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej (...) (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 1542) projekty planów finansowych, zapewniające zgodność kwot dochodów
i wydatków z projektem uchwały budżetowej, są zatwierdzane przez kierowników
jednostek i przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30
dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do
dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
5. Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła w dniu 30.12.2016 r. uchwałę
Nr XXVII/139/2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. W uchwale budżetowej
na rok 2017 Rada Powiatu nie upoważniła Zarządu do przekazania kierownikom
jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
w planie finansowym.
6. Starosta przekazał Dyrektorowi ZD w dniu 30.12.2016 roku informację o ostatecznych
kwotach wydatków w terminie wskazanym w art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, tj. 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej (uchwała budżetowa została
podjęta w dniu 30.12.2016 roku).
1.2 Ustalenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sępoleńskiego.
Starosta Sępoleński zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 ustawy o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902) ustalił maksymalne miesięczne
wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych zarządzenie nr 16/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wysokość maksymalnego miesięcznego
wynagrodzenia Starosta Sępoleński ustalił na kwotę 5.600 zł. W § 2 ww. zarządzenia
określono, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. Do powyższego zarządzenia
kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.
1.3 Przekazywanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych orazsprawozdań finansowych przez jednostki budżetowe.
Kontrolą objęto:
- podjęcie przez Zarząd Powiatu Sępoleńskiego uchwały w sprawie określenia form
sporządzania sprawozdań budżetowych,
- terminowość przekazywania sprawozdań oraz spełnianie przez nie wymogów formalnoprawnych.
Badaniem objęto sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych
sporządzone za 2017 r. (roczne) oraz w pierwszym kwartale 2018 r. przez następujące
jednostki budżetowe: Zarząd Drogowy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Powiatowy Urząd Pracy. Badaniem objęto również sprawozdania finansowe tychże jednostek
za 2017 r.
1. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwałą nr 34/85/2016 z dnia 19 maja 2016 r.
określił formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez samorządowe jednostki
budżetowe. Uchwałę wydano na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1015). W ww. akcie określono w szczególności obowiązek przekazywania przez
kierowników jednostek sprawozdań budżetowych w formie papierowej oraz w ramach
systemu BsSTi@ lub SJO BeSTi@ oraz zasady ich sporządzania.
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2. Terminy przekazania sprawozdań objętych kontrolą przedstawiono w poniższej tabeli:

l.p.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.

sprawozdania Zarządu Drogowy
Data przekazania
Nazwa sprawozdania
sprawozdania
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
Rb 27S za okres 01.01.2016-31.12.2016
10.01.2017
Rb 27S za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
10.01.2018
Rb 28S za okres 01.01.2016-31.12.2016
10.01.2017
Rb 28S za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
10.01.2018
Rb 27S za okres 01.01.2018 - 30.03.2018
10.04.2018
Rb 28S za okres 01.01.2018 - 30.03.2018
10.04.2018
SPRAWOZDANIA Z OPERACJI FINANSOWYCH
Rb N oraz Rb Z za IV kwartał 2017 r.
30.01.2018
Rb N oraz Rb Z za I kwartał 2018 r.
10.04.2018
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Sprawozdania finansowe za 2017 r.
19.03.2018

Ilość dni
opóźnień
-

-

-

Ustalenia:
1. Sprawozdania sporządzono prawidłowo pod względem formalno-prawnym (prawidłowy
wzór).
2. Sprawozdania zostały podpisane przez osoby upoważnione tj. Dyrektora oraz Głównego
Księgowego.
Z-ca
Dyrektora
w
zakresie
obowiązków,
uprawnień
i odpowiedzialności jest uprawniony do zastępowania Dyrektora. Sprawozdania
podpisano na każdej stronie sprawozdania.
3. Sprawozdania przekazano terminowo.
sprawozdania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.

Data przekazania
sprawozdania

Nazwa sprawozdania

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
Rb 27S za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
10.01.2017
Rb 28S za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
10.01.2017
Rb 27S za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
09.01.2018
Rb 28S za okres 01.01.2017-31.12.2017
09.01.2018
Rb 27 za okres 01.01.2018 - 30.03.2018
09.04.2018
Rb 28S za okres 01.01.2018 - 30.03.2018
09.04.2018
SPRAWOZDANIA Z OPERACJI FINANSOWYCH
Rb N oraz Rb Z za IV kwartał 2016 r.
23.01.2017
Rb N oraz Rb Z za IV kwartał 2017 r.
26.01.2018
Rb N oraz Rb Z za I kwartał 2018 r.
09.04.2018
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Sprawozdania finansowe za 2017 r.
21.03.2018

Ilość dni
opóźnień
-

-

-

Ustalenia:
1. Sprawozdania sporządzono prawidłowo pod względem formalno-prawnym
(prawidłowy wzór).
2. Sprawozdania zostały podpisane przez osoby upoważnione tj. Dyrektora oraz
Głównego Księgowego Biura ds. Wspólnej Obsługi Placówek Oświatowych.
i
3. Sprawozdania przekazano terminowo.
yfJ
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sprawozdania Powiatowy Urząd Pracy
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.

Data przekazania
sprawozdania
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
Rb 27S za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
05.01.2017
Rb 28S za okres 01.01.2016 - 31.01.2016
05.01.2017
Rb 27S za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
09.01.2018
Rb 28S za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
09.01.2018
Rb 27S za okres 01.01.2018 - 30.03.2018
06.04.2018
Rb 28S za okres 01.01.2018 - 30.03.2018
06.04.2018
SPRAWOZDANIA Z OPERACJI FINANSOWYCH
Rb N oraz Rb Z za IV kwartał 2016 r.
10.01.2017
Rb N oraz Rb Z za IV kwartał 2017 r.
09.01.2018
Rb N oraz Rb Z za I kwartał 2018 r.
06.04.2018
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Sprawozdania finansowe
14.03.2018
Nazwa sprawozdania

Ilość dni
opóźnień
-

-

-

Ustalenia:
1. Sprawozdania sporządzono prawidłowo pod względem formalno-prawnym (prawidłowy
wzór).
2. Sprawozdania zostały podpisane przez osoby upoważnione tj. Dyrektora, osobę
zastępującą kierownika jednostki oraz Głównego Księgowego. Sprawozdania podpisano
na każdej stronie sprawozdania.
3. Sprawozdania przekazano terminowo.
1.4. Funkcjonowanie kont budżetu: nr 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych" oraz
nr 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych".
Ustalenia:
1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05.07.2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości (...) (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1991) oraz obowiązującą
w jednostce polityką rachunkowości (zasady rachunkowości wprowadzone zarządzeniem „
nr 55/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku) rozliczenia
z jednostkami budżetowymi z tytułu uzyskanych przez nie dochodów oraz
zrealizowanych wydatków winny zostać zaewidencjonowane na następujących kontach
rachunkowych Budżetu: 222 oraz 223. W obowiązującej w jednostce polityce
rachunkowości określono odpowiednio:
- zasady funkcjonowania kont 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych"
oraz
223 „Rozliczenie wydatków budżetowych",
- zasady wykazywania sald ww. kont w sprawozdaniach finansowych,
- zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej dla ww. kont. Dla konta 222 „Rozliczenie
dochodów budżetowych" określono, że ewidencję prowadzi się w sposób
umożliwiający w szczególności ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami
budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych. Dla konta
223 ewidencję szczegółową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu
rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich
rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie
wydatków budżetowych.
Kontrolujący stwierdzili, że obowiązująca w Starostwie Powiatowym w Sępólnie
Krajeńskim zasady rachunkowości w badanym zakresie zgodne są z ww. rozporządzeniem
Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz,
planów kont dla budżetu państwa (...).
//
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2) Na podstawie wydruków z ewidencji księgowej o nazwie „Zestawienia analityczne"
(Obroty kont 222 i 223 za rok 2017) stwierdzono, że ewidencja szczegółowa kont
222 i 223 jest prowadzona z wyodrębnieniem na poszczególne jednostki. Ewidencja
analityczna prowadzona jest w sposób prawidłowy.
3) Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont organu (zestawienie kont syntetycznych)
stwierdzono następujące obroty i salda konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych"
za rok 2017:
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

0,00 zł
0,00 zł
10.232.482,66 zł
10.232.482,66 zł
0,00 zł
0,00 zł

4) Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont organu (zestawienie kont syntetycznych)
stwierdzono następujące obroty i salda konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych"
za rok 2017:
BOWn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZ Ma

7.971,09 zł
0,00 zł
51.662.822,08 zł
51.319.216,76 zł
351.576,41 zł
0,00 zł

Stwierdzono saldo konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych" na dzień 31.12.2017
roku, na które składają się:
a) saldo BO Wn w kwocie 7.971,09 zł stanowi:
- rozliczenie projektu „ERAZMUS" CKZiU w Więcborku,
b) saldo BZ Wn w kwocie 351.576,41 zł stanowi:
- rozliczenie projektu „POWER" CKZiU w Więcborku, kwota 131.110,98 zł.,
- rozliczenie projektu „Spotkanie z europą" CKZiU w Więcborku.
1.5. Prawidłowości rozliczania dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe.
Badaniem objęto prawidłowość rozliczeń z tytułu dochodów uzyskanych przez 3 następujące
jednostki budżetowe: Zarząd Drogowy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Powiatowy Urząd Pracy oraz ich ujęcia w ewidencji księgowej Budżetu. Badaniem objęto rok
2017.
Kontrolą objęto:
- sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2017,
- wyciągi bankowe potwierdzające odprowadzenie dochodów przez jednostki na
rachunek bankowy,
- obroty kont analitycznych 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych" prowadzonych
dla jednostek budżetowych.
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Ustalenia:
1.

Na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz zestawienia obrotów kont
analitycznych prowadzonych dla ww. jednostek budżetowych ustalono wartość
zrealizowanych przez ww. jednostki dochodów oraz obroty Wn i Ma konta
222 „Rozliczenie dochodów budżetowych" zgodnie z poniższym zestawieniem:

l.p.
1.
2.
3.

2.

Nazwa jednostki
Zarząd Drogowy
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego i Zawodow.
Powiatowy Urząd Pracy
SUMA

Dochody wykazane w
Rb-27S w okresie
01.01.2017-31.12.2017
261.227,94

Zestawienie przekazanych przez
przedstawiono w poniższej tabeli:

613.682,43
1.208,49
876.118,86

jednostki
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Obroty konta 222 „Rozliczenie dochodów
budżetowych"
222-13-ZD: 261.227,94 Wn/261.227,94 Ma °
222-4-CKUiZ: 613.682,43 Wn/ 613.682,43 Ma
222-41-N-PUP: 1.208,49 Wn / 1.208,49 Ma
Wn 876.118,86 / Ma 876.118,86

dochodów

na

rachunek

Budżetu

I.p.

1C
11
12
1C
14
15
ie
17
18
10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Zarząd Drogowy
kwota wpłaty
data wpłaty
nr WB
142,65
04.01.201" 4/4-8/
51 025,0C
05.01.201" 5/3-5/
170,2C
09.01.201" 6/6-8/
385,9C
10.01.2017 7/1-6/
180,OC
11.01.201" 8/2
67,5C
12.01.2017 9/1
22 240,4C
13.01.2017 11/2-8/
56 597,1C
16.01.2017 12/5-14/
16 852,6C
17.01.2017 13/1-7/
-1 634,OC
19.01.2017 15/5
898,12
23.01.2017 17/6-11/
221,4C
24.01.2017 18/1
67,5C
25.01.2017 19/1
462,8C
30.01.2017 22/2-3/
55,00
30.01.2017 22/7
11,20
31.01.2017 23/54
250,00
06.02.2017 44/1
-620,50
06.02.2017 44/11
3 313,00
09.02.2017 47/1-2/
20,00
13.02.2017 49/2
624,50
17.02.2017 53/1
-163,54
22.02.2017 Pk56/1-6/
-2 219,68
27.02.2017 60/14
325,93
28.02.2017 61/1-2/ i 61/22
2,78
01.03.2017 79/16
132,84
02.03.2017 80/2 i 80/9
144,42
08.03.2017 84/3-5/
118,98
09.03.2017 85/1-2/
174,70
13.03.2017 88/1-3/
177,22
14.03.2017 89/1-3/
641,49
15.03.2017 90/2-4/
114,69
16.03.2017 91/9
1 928,03
21.03.2017 94/3-4/
164,07
22.03.2017 95/1-3/
17,40
23.03.2017 96/1
131,14
28.03.2017 99/1-2/
47,40
29.03.2017 100/1-2/
185,57
30.03.2017 101/1-2/
72,34
31.03.2017 102/21 i 102/36
967,45
06.04.2017 125/8-12 i 125/32
60,00
10.04.2017 127/8
462,64
13.04.2017 130/1-2/
29,24
14.04.2017 131/1
32,01
19.04.2017 133/1
62,99
24.04.2017 137/2
2 390,10
28.04.2017 141/1-4/
-710,46
28.04.2017 141/24
9,45
30.04.2017 143/8
460,00
10.05.2017 166/9-10/
1 642,59
22.05.2017 174/3-7/
64,00
26.05.2017 178/1
116,81
31.05.2017 181/3-4/ i 181/33
0,80
01.06.2017 200/1
841,36
12.06.2017 207/5
185,00
16.06.2017 210/1-2/
1 085,63
20.06.2017 212/7
260,00
28.06.2017 219/2
498,52
29.06.2017 220/1-8/
10,55
30.06.2017 221/40
107,00
07.07.2017 246/5
135,34
11.07.2017 248/1
1 090,20
14.07.2017 251/1
433,75
17.07.2017 252/1
12,50
20.07.2017 255/1-2/
15,50
24.07.2017 257/1
9,38
25.07.2017 258/1
720,00
27.07.2017 260/1
149,83
31.07.2017 262/1,3-5,59/
5 390,00
02.08.2017 282/1-2/
470,00
11.08.2017 290/3-5/
478,41
24.08.2017 298/4-9/
32,50
28.08.2017 300/1-2/
98,00
29.08.2017 301/2
15,72
31.08.2017 303/29
73,22
06.09.2017 324/1
17,25
08.09.2017 326/8
70 000,00
20.09.2017 334/4
224,63
25.09.2017 339/39-41/
52,00
27.09.2017 341/6
630,00
29.09.2017 343/12
29,07
30.09.2017 344/9
105,85
10.10.2017 371/1-3/
191,00
13.10.2017 374/1
27,84
16.10.2017 375/4-5/
200,00
20.10.2017 379/1
1 062,99
24.10.2017 381/3-4/
2 439,21
31.10.2017 387/6 i 387/43
91,80
03.11.2017 406/1
150,00
06.11.2017 407/1
2,50
07.11.2017 408/1
62,99
16.11.2017 415/1
414,99
22.11.2017 419/3-5/
100,00
23.11.2017 420/11-12/
16,77
30.11.2017 425/47
4 115,04
04.12.2017 446/4 i 446/5
23,53
08.12.2017 450/1
135,44
12.12.2017 452/2-4/
2 505,02
15.12.2017 455/5-6/
530,00
18.12.2017 456/1-2/
14,16
19.12.2017 457/6
490,00
20.12.2017 458/7
8,63
22.12.2017 461/1-2/
3 646,50
27.12.2017 462/4-8/
1 812,00
28.12.2017 463/63-64/
1 055,60
29.12.2017 464/70-71/
46,91
31.12.2017 465/27
261 227,94

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Powiatowy Urząd Pracy
kwota wpłaty
data wpłaty
kwota wpłaty
nr WB
data wpłaty
nr WB
2,0
31.01.201" 23/48
37,8
07.03.201 83/24
19 111,906.02.201" 44/25-31/
91,7
07.03.201 83/27
26 158,3-:
21.02.201" 55/16-20/
83,5
31.03.201 102/22
4,1C
28.02.2017 61/15
29,5(
21.04.201 135/15
3 296,9^
08.03.2017 84/20-26/
37,9
04.05.201" 162/10
80 632,8-!
15.03.2017 90/5-7/
04.05.201" 162/12
46,5
8,06
31.03.2017 102/29
33,7£
23.06.201" 216/1
15 381,46
10.04.2017 127/1-6/
45,7C
23.06.201" 216/2
10,11
30.04.2017 143/2
50.4C
30.06.2017 221/27
29 616,1C
10.05.2017 166/1-8/
36,1C
20.07.2017 255/8
28 716,34
25.05.2017 177/5-12/
53,75
18.08.2017 294/13
10,71
31.05.2017 181/26
49,9C
18.08.2017 294/14
2 045,54
02.06.2017 201/8-13/
55,7C
25.09.2017 339/42
88 357,3£
14.06.2017 209/7-11/
60,51
25.09.2017 339/43
2,2E
30.06.2017 221/33
46,1C
13.10.2017 374/7
2 409,26
07.07.2017 246/1-17/
67,57
13.10.2017 374/8
19 705,31
10.07.2017 247/6-10/
37,4C
06.11.2017 407/4
3 595,65
31.07.2017 262/25-29/ i262/52
85,9C
06.11.2017 407/5
650,56
01.08.2017 281/13-14/
72,91
30.11.2017 425/20
19 709,46
10.08.2017 289/1-2/
48,22
19.12.2017 457/7
2 108,95
29.08.2017 301/13-16/
69,9C
28.12.2017 463/15
0,97
31.08.2017 303/22
67,47
31.12.2017 465/46
75 795,88
12.09.2017 328/27-31/
1 208,49
2 308,36
22.09.2017 338/13-15/
4,20
30.09.2017 344/2
15 834,11
04.10.2017 367/27-31/
93 434,80
25.10.2017 382/13-16/
26,43
31.10.2017 387/36
2 037,91
09.11.2017 410/8-13/
9 864,35
21.11.2017 418/8-10/
18 843,89
30.11.2017 425/26-30/ i 425/4C
248,15
01.12.2017 445/15-16/
32 299,23
13.12.2017 453/1-6/
21 133,62
29.12.2017 464/47-50/
126,00
31.12.2017 465/5-6/
5,17
31.12.2017 465/19
186,02
31.12.2017 465/51
613 682,43

Stwierdzono, że dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe za 2017 r. - wykazane
w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, zostały
odprowadzone na rachunek budżetu do końca 2017 r.
3. Dochody jednostek prawidłowo ujęto w ewidencji księgowej Budżetu tj. na koncie
222 „Rozliczenie dochodów budżetowych" - odpowiednio po stronie Ma ujęto przelewy
dochodów budżetowych zrealizowane przez jednostki budżetowe i przekazane na
rachunek budżetu, natomiast po stronie Wn ujęto dochody zrealizowane przez ww.
jednostki w wysokości wynikającej ze sprawozdań budżetowych. Stwierdzono
prowadzenie konta zgodnie z postanowieniami określonymi w polityce rachunkowości
obowiązującej w jednostce oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca
2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (...). Ponadto kontrolujący,
stwierdzili, że zapisy na ww. koncie ujmowano były w okresie sprawozdawczym
(w okresie miesięcznym).
4. Kwota ogółem z kolumny ,JDochody wykonane" sprawozdania Rb-27S za 2017 r. jest
zgodna z kwotą wykazaną w pozycji „Zrealizowane dochody budżetowe" zestawienia
zmian w funduszu jednostki (poz.I.2.2.), sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.,
w sprawozdaniach jednostek: Zarząd Drogowy (261.227,94 zł), Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego (613.682,43 zł), Powiatowy Urząd Pracy (1.208,49 zł).
5. Nieprawidłowości w badanym obszarze nie stwierdzono.
1.6. Przekazywanie środków finansowych
budżetowych.

na realizowanie wydatków jednostek

Badaniem objęto prawidłowość przekazywania przez Powiat środków finansowych
przeznaczonych na finansowanie wydatków dla 3 następujących jednostek budżetowych:
Zarząd Drogowy, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, Powiatowy Urząd
Pracy oraz ich ujęcia w ewidencji księgowej Budżetu. Badaniem objęto rok 2017.
Kontrolą objęto:
- sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2017,
- wyciągi bankowe potwierdzające zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych
na wydatki (zwroty dokonano na rachunek bankowy,
- obroty kont analitycznych 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych" prowadzonych
dla jednostek budżetowych.
Ustalenia:
1.

Na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za 2017 r., obrotów kont analitycznych 223 oraz WB stwierdzono:

Nazwa jednostki
Zarząd Drogowy
Centrum Kształcenia
Ustawicznego
i
Zawodowego
Powiatowy
Urząd
pracy
SUMA

Suma
przekazanych
środków
4.660.210,66

Kwota wydatków
wykazanych w
sprawozdaniu Rb-28S
4.660.210,66

4.505.643,11

Różnica

Zwrot

0,00

nie wystąpił

4.154.066,70

351.576,41

nie wystąpił

4.385.196,20

4.385.196,20

0,00

13.551.049,97

13.199.473,56

351.576,41
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nie wystąpił

2. Stwierdzono, że w jednostce ujmowano na koncie 223 po stronie Wn wartość
przekazanych środków na sfinansowanie wydatków (korespondencja z kontem 133),
natomiast po stronie Ma wartość zrealizowanych wydatków na podstawie sprawozdań
jednostkowych Rb-28S (korespondencja z kontem 902) bądź zwrot niewykorzystanych
środków (korespondencja z kontem 133). W jednostce nie stosowano ujemnych zapisów
w zakresie zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki. Stwierdzono prowadzenie
konta zgodnie z postanowieniami określonymi w polityce rachunkowości obowiązującej
w jednostce oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości (...). Ponadto kontrolujący stwierdzili, że zapisy na
ww. koncie ujmowano były w okresie sprawozdawczym (w okresie miesięcznym).
3. Kwota ogółem z kolumny „Wydatki wykonane" sprawozdania Rb-28S za 2017 r. jest.
zgodna z kwotą wykazaną w pozycji „Zrealizowane wydatki budżetowe" zestawienia
zmian w funduszu jednostki (poz.I.1.2.), sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.,
w sprawozdaniach jednostek objętych kontrolą.
4. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
1.7. Wydzielone rachunki dochodów.
W okresie objętym kontrolą w samorządowych, powiatowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową nie został utworzony wydzielony rachunek dochodów.
2. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budżetowymi.
Na obszarze badanej jednostki w okresie objętym kontrolą nie funkcjonował samorządowy
powiatowy zakład budżetowy.
^fft
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Na tym czynności kontrolne zakończono.
Częścią składową protokołu są następujące załączniki:
- Nr 1 - Wykaz akt kontroli.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których"
egzemplarz Nr 2 wręczono Kierownikowi jednostki w dniu podpisania protokołu.
Jednocześnie
Kierownika
jednostki
oraz
Skarbnika
poinformowano
o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania
pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy, zgodnie z przepisami art. 9 ust la ustawy
z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016
roku poz. 561 ze zm.).
Niniejszą kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 2/2018.
Sępólno Krajeńskie, dnia 31 października 2018 roku.

Protokół podpisali:
Kontrolujący

Jednostka kontrolowana

Inspektor
or Kontroli

•Kłauąia Brus ikowska

Klaudia Bruslkowska
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Załącznik nr 1
do protokołu kontroli.
Ilość stron 2
Strona 1/2
Akta kontroli: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
Nr Akt 43/18/1. Ustalenia ogólno - organizacyjne.
Lp.
1.

Nazwa dokumentu
Wykaz jednostek organizacyjnych i samorządowych osób prawnych Powiatu Sępoleńskiego.

Strony akt
1-3

Nr Akt 43/18/11. Gospodarka pieniężna rozrachunki.
Lp.

Nazwa dokumentu

Strony akt

1.

Oświadczenie Starosty i Skarbnika z dnia 26.04.2018 roku o nie używaniu kart płatniczych.

2.

Faktura 0464/01/2018/BY/MO z dnia 01.01.2018 roku.

1-2

3.

Wyciąg bankowy nr 008/2018 z dnia 11.01.2018 roku.

1-2

4.

Faktura 0466/01/2018/BY/KW z dnia 01.01.2018 roku.

1-2

5.

Rachunek nr 90/2018 z dnia 25.01.2018 roku.

1-2

6.

Wyciąg bankowy nr 032/2018 z dnia 15.02.2018 roku.

1-2

7.

Faktura 303/MST/2018 z dnia 22.01.2018 roku.

1-2

8.

Wyciąg bankowy nr 025/2018 z dnia 06.02.2018 roku.

1

9.

Pismo firmy „EKOTRADE" z dnia 08.01.2018 roku.

1

10.

Pismo firmy „Duet" z dnia 05.02.2018 roku.

1

1

Nr Akt 43/18/111.2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Lp.

Nazwa dokumentu

Strony akt

1.

Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji 750/75020 - 2017 rok.

1

2.

Wydruk z programu ACL - przekroczenie wydatków.

1

3.

Wyjaśnienie Starosty Powiatu z dnia 27.09.2018 roku.

1-4

4.

Regulamin wynagradzania Starostwa powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

1-16

5.

Lista osób którym Starosta przyznał nagrodę w 2017 roku.

1-3

6.

Terminowość odprowadzania składek ZUS za 2017 rok.

1

7.

Terminowość odprowadzania składek ZUS za 2018 rok.

1

8.

Terminowość odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy za 2017 rok.

1

9.

Terminowość odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy za 2018 rok.

1

10. Rozliczenie diet radnych.

1

11. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017 roku.

1

12. Zestawienie kwot odpisu na ZFŚS w 2017 roku.

1
1-10

13. Zestawienie służbowych telefonów.
14. Wydruk wykonanie wydatków zbiorczo - 851/85111/6030.
15. Uchwała rady Powiatu nr XLVI/235/2018 z dnia 29.06.2018 roku.
16. Wydruk wykonanie wydatków zbiorczo - konto 201, klasyfikacja 851/85111/6050.

1

1
1-11
1

Strona 2/2
Nr Akt 43/18/III.2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Lp.

Nazwa dokumentu

Strony akt

17.

Wydruk wykonanie wydatków zbiorczo - konto 080, klasyfikacja 851/85111/6057.

1-4

18.

Zestawienie inwestycji realizowanych w 2017 roku.

1-3

19.

Tabela nr 1 - kontrola zamówień publicznych.

1-6"

20.

Tabela nr 1 - kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.

1-3

21.

Tabela nr 2 - kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.

1-3

Nr Akt 43/18/III.3. Dług publiczny.
Lp.

Nazwa dokumentu

Strony akt

1.

Zestawienie umów kredytowych obowiązujących w 2017 roku.

1

2.

Splata rat kredytów w 2017 roku.

1

3.

Zestawienie umów kredytowych obowiązujących w I kwartale 2018 roku.

1

4.

Splata rat kredytów w I kwartale 2018 roku.

1

5.

Zestawienie umów pożyczek w 2017 roku.

1

6.

Splata rat pożyczek w 2017 roku.

1

7.

Zestawienie umów pożyczek w I kwartale 2018 roku.

1

8.

Spłata rat pożyczek w I kwartale 2018 roku.

1

9.

Oświadczenie o nie udzielaniu poręczeń i gwarancji z dnia 10.09.2018 roku.

1-2

10. Oświadczenie Starosty Powiatu i Skarbnika Powiatu z dnia 10.09.2018 roku.

1-2

Nr Akt 43/18/IY. Gospodarka mieniem.
Lp.

Nazwa dokumentu

Strony akt

1.

Odpowiedź Starosty Sępoleńskiego na pismo nr WSPN.IV.7582.93.2018.KG z dnia 01.03.2017 r.

1-3

2.

Pismo Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Geodezji z dnia 17.10.2018 z załącznikami.

1-8

3.

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu w 2017 roku.

1

4.

Sprzedaż lokali stanowiących własność skarbu państwa w 2017 roku.

1

5.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2017 roku.

1

6.

Zawarte umowy dzierżawy w 2017 roku.

1

7.

Zawarte umowy najmu w 2017 roku.

1

8.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych w 2017 roku.

1

9.

Nieruchomości nabyte w 2017 roku na rzecz Powiatu.

1

10. Nieruchomości nabyte w 2017 roku na rzecz Skarbu Państwa.

1

11. Zestawienie sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa.

1

12. Zestawienie sprzedanych lokali Skarbu Państwa.

1

13. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2017 roku -Skarb Państwa

1

14. Zawarte umowy dzierżawy w 2017 roku - Skarb Państwa.

1

15. Zawarte umowy najmu w 2017 roku - Skarb Państwa.

1

16. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych w 2017 roku - Skarb Państwa.

1
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