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Regionalna Izba Obrachunkowa

                                                            w Rzeszowie 

WK.610-43/3/2019 

 

Protokół  

kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Przemyśla 

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, przez 

inspektorów: Pawła Mikosia, Alinę Milo, Bogdana Nawrota, Wiesława Tadlę 

i Jolantę Wotę z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, na podstawie 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 43/K/2019 z dnia 15 października 2019r.                  

i dodatkowego upoważnienia Nr 43A/K/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., w okresie od 24 

października 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. (48 dni pracy) z uzasadnionymi przerwami                    

w dniach wolnych od pracy: 26 i 27 października 2019 r., 1, 2, 3, 9, 10,11,16,17,23,24                   

i 30 listopada 2019 r., 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 28 i 29 grudnia 2019 r. oraz 4, 5 i 6 

stycznia 2020 r. (soboty i niedziele oraz święta). Przerwa w kontroli miała miejsce w dniu 

13 listopada 2019 r. z powodu uczestnictwa inspektorów kontroli w szkoleniu. W okresie 

przedświątecznym zaplanowana przerwa w kontroli wystąpiła w dniu 24 grudnia 2019 r.,            

a także dodatkowo w dniu 27 grudnia 2019 r., który był dniem wolnym od pracy w Izbie. 

Niezaplanowane przerwy w kontroli nie wystąpiły. 

Siedziba kontroli: Urząd Miejski w Przemyślu (jednostka budżetowa) 

Przedmiot kontroli: 

I/ Ustalenia ogólno-organizacyjne. 

II/ Księgowość i sprawozdawczość.  

III/Budżet jednostki samorządu terytorialnego. 

IV/Gospodarka mieniem. 

V/ Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi.  

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2018 r. 
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R O ZD ZIAŁ  I .  UST ALE NI A  O GÓ L NO OR GA NI ZA C YJN E.  

1.1. Ustalenia wstępne, personalne. 

1.1.1. Organ wykonawczy w kontrolowanej JST. 

Prezydentem Miasta Przemyśla VIII. kadencji jest Pan Wojciech Bakun, wybrany na to 

stanowisko w bezpośrednich wyborach, które odbyły się w dniu 4 listopada 2018 r,, 

zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemyślu z dnia 7 listopada 

2018 r. 

Na pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się 

zgodnie z protokołem obrad Nr 1/2018 w dniu 22 listopada 2018 r., Pan Wojciech 

Bakun złożył wobec Rady uroczyste ślubowanie (stanowiące zapewnienie dochowania 

wierności prawu) i z tym dniem objął obowiązki Prezydenta Miasta Przemyśla. 

W latach 2002-2018, tj. przez 16 kolejnych lat stanowisko Prezydenta Miasta Przemyśla 

piastował Pan Robert Choma. Jego wybór na Prezydenta w dniu 30 listopada 2014 r., na 

ostatnią kadencję 2014-2018, stwierdzony został zaświadczeniem Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Przemyślu z dnia 1 grudnia 2014 r. 

1.1.2. Dane personalne osób zajmujących kierownicze stanowiska w Urzędzie 

Wiceprezydenci Miasta (kadencje obecna i 2014-2018), 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 544/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 

2018 r., na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta powołany został z dniem 1 stycznia 

2019 r. Pan Bogusław Świeży. 

Prezydent Miasta Przemyśla - Pan Robert Choma kierował dotychczas Urzędem 

Miejskim w Przemyślu przy pomocy dwóch swoich Zastępców. 

Zarządzeniem Nr 327/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 grudnia 2010 r., na 

stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta powołany został Pan Grzegorz Hayder, 

Zarządzeniem Nr 544/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 grudnia 2014 r. na 

stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla powołany został Pan Janusz 

Hamryszczak. 

Pan Grzegorz Hayder był pierwszym Zastępcą Prezydenta, a Pan Janusz Hamryszczak 

drugim Zastępcą. Stanowiło o tym zarządzenie Nr 545/2014 Prezydenta Miasta 
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Przemyśla z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby Zastępców Prezydenta 

Miasta Przemyśla oraz wskazania pierwszego i kolejnego zastępcy. 

Zarządzeniem Nr 453/2018 z dnia 16 listopada 2018 r., Prezydent Miasta Przemyśla 

odwołał Pana Grzegorza Haydera ze stanowiska swojego Zastępcy. 

Zarządzeniem Nr 543/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., Prezydent Miasta Przemyśla 

odwołał Pana Janusza Hamryszczaka ze stanowiska swojego Zastępcy 

Sekretarz Miasta. 

Od dnia 1 czerwca 2015 r. Sekretarzem Miasta Przemyśla jest Pan Dariusz Łapa, zgodnie 

z umową o pracę znak: OKK.2121.153.2015 zawartą w dniu 25 maja 2015 r. oraz 

angażem zmieniającym warunki pracy znak: OKK.2122.84.2016 z dnia 10 maja 2016 r. 

Skarbnik Miasta 

Skarbnikiem Miasta Przemyśla (Główną Księgową budżetu) jest Pani Monika Czuryk, 

zgodnie z uchwałą Nr 19/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. 

Od dnia 23 czerwca 1990 r. funkcję Skarbnika Miasta Przemyśla pełniła nieprzerwanie 

Pani Maria Łańcucka, zgodnie z uchwałą Nr 16/90 Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Uchwałą Nr 7/2018 z dnia 7 listopada 2018 r., Rada Miejska w Przemyślu odwołała                      

z dniem 10 grudnia 2018 r. Panią Marię Łańcucką ze stanowiska Skarbnika Miasta 

Przemyśla. 

 

1.1.3. Organ stanowiący i kontrolny (organizacja wewnętrzna Rady Miejskiej). 

Organem stanowiącym i kontrolnym w mieście jest Rada Miejska w Przemyślu. 

Ustawowy skład Rady wynosi 23-ech Radnych (stan obecny 23). 

Organizację wewnętrzną Rady tworzą: 

 Przewodniczący, 

 dwóch Wiceprzewodniczących, 

 Komisja Rewizyjna, 

 pozostałe komisje stałe: 

- Komisja Budżetu i Finansów, 

- Komisja Gospodarki Miejskiej, 

- Komisja Edukacji, 

 

/
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- Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, 

- Komisja Promocji i Turystki, 

- Komisja Kultury, 

- Komisja Sportu, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

 doraźne komisje do określonych zadań, 

W dniu 22 listopada 2018 r., uchwałą Nr 1/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu, na 

obecnego Przewodniczącego Rady wybrana została Pani Ewa Sawicka. 

Uchwałą Nr 27/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r., Rada Miejska w Przemyślu 

dokonała wyboru spośród siebie dwóch Wiceprzewodniczących - Radnego 

Macieja Kamińskiego i Radnego Andrzeja Zapałowskiego. 

 

 

1,1.4, Dane personalne osób udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli 
Imię i nazwisko Stanowisko służbowe 

1) Pan Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla 

2) Pan Dariusz Łapa Sekretarz Miasta Przemyśla 

3) Pani Monika Czuryk Skarbnik Miasta Przemyśla 

4) Pani …………………….. Gł. Specjalista w Wydziale Organizacyjnym 

5) Pani ………………….. Gł. Specjalista w Wydziale Organizacyjnym 

6) Pani ……………………… Inspektor w Biurze Prawnym i Nadzoru 
Właścicielskiego 

7) Pani …………………… Gł. Specjalista w Wydziale Finansowym 

8) Pani …………………….. Gł, Specjalista w Wydziale Finansowym 

9) Pani …………………….. Gł. Specjalista w Wydziale Finansowym 

10) Pani …………………… Gł. Specjalista w Wydziale Finansowym 

11) Pani ……………………. Gł. Specjalista w Wydziale Finansowym 

12) Pani ………………….. Gł. Specjalista w Wydziale Finansowym 

13) Pani …………………. Inspektor w Wydziale Finansowym 

14) Pani …………………. Inspektor w Wydziale Finansowym 

15) Pani …………………. Inspektor w Wydziale Finansowym 

16) Pani ……………………… Inspektor w Wydziale Finansowym 

17) Pani …………………… Inspektor w Wydziale Finansowym 

18)Pani ……………….. Inspektor w Wydziale Finansowym 

19) Pani ……………………. Kasjer 

20) Pani ……………………. Kasjer 

21) Pan Daniel Stecura Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat 

Lokalnych 
22) Pani ……………………. 

 

Gł. Specjalista w Wydziale Podatków i Opłat 
Lokalnych 
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23) Pani ……………………. Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych 
24) Pan ……………… Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych 

25) Pani ………………….. Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat 
Lokalnych 

26) Pani …………………. Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych 
27)Pani ………………… Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych 
28) Pani ………………… Podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych 
29) Pani Beata Bielecka Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i 

Funduszy Zewnętrznych 
30) Pan …………………….. Gł. Specjalista w Wydziale Rozwoju, 

Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 
3 l)Pan …………………………. Inspektor w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i 

Funduszy Zewnętrznych 
32) Pan Marian Baran Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

33) Pan ………………… Podinspektor w Biurze Zamówień 
Publicznych 

34) Pan Karol Wilk Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska 
3 5) Pani …………………….. Gł. Specjalista w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska 
36) Pan ………………….. Inspektor w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska 
37) Pani ……………………… Gł. Specjalista w Wydziale Promocji i Kultury 

38) Pani Lucyna Pluta Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Ni 

eruchomości ami 
39) Pani ……………………….. Gł. Specjalista w Wydziale Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami 
40) Pani ………………………… Gł. Specjalista w Wydziale Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami 
41) Pani ……………………. Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 
42) Pani ………………………. Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 
43) Pani …………………… Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 
44) Pani ……………………….. Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 
45) Pani ……………………. Podinspektor w Wydziale Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami 
46) Pani Lucyna Sarosińska Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej 

47) Pani ………………….. Gł. Specjalista w Wydziale Architektury 
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1.2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne. 

1.2.1. Statut Miasta Przemyśla. 

Wewnętrzny ustrój Miasta Przemyśla określa jego Statut. 

Statut Miasta Przemyśla ustanowiony został uchwałą Nr 157/2018 Rady Miejskiej  

w Przemyślu z dnia 27 września 2018 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 11 

października 2018 r., pod poz. 4236. 

Wg stanu na dzień kontroli, tj. 24 października 2019 r.; stwierdzono jeden akt 

zmieniający w/wym. Statut. Jest to uchwała Nr 17/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z 

dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 5364). 

W/wym. dokument dostępny jest na stronie internetowej https://bip.przemvsl.pl > Prawo 

lokalne > Statut Miasta Przemyśla. 

1.2.2. Regulamin organizacyjny Urzędu. 

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu w brzmieniu przepisów 

aktualnie obowiązujących ustalony został zarządzeniem Nr 245/2019 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Ujednolicony tekst w/wym. regulaminu, uwzględniający wszystkie zmiany 

wprowadzone do końca 2019 roku, dostępny jest na stronie internetowej 

https://bip.przemvsl.pl w zakładce Ważne dokumenty > Organizacja pracy Urzędu 

Miejskiego. 

W okresie od 14 października 2010 r, do 30 czerwca 2019 r. obowiązywał Regulamin 

organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu ustalony zarządzeniem Nr 274/10 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 października 2010 r. z licznymi zmianami jego 

treści. 

1.2.3. Służbowe karty płatnicze. 

Jednostka nie posiada ustalonych przepisów wewnętrznych regulujących zasady 

korzystania z kart płatniczych. 

Wg stanu na dzień kontroli, tj. 24 października 2019 r., pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Przemyślu nie dokonywali płatności bezgotówkowych, za pomocą kart płatniczych.  
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Jednostka nie występowała do Banku, który świadczy usługi bankowe na rzecz budżetu 

Miasta Przemyśla o wydanie kart płatniczych. 

1.3. Miejskie jednostki organizacyjne. 

Aktualny wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla, spółek, służb, inspekcji 

oraz straży zawarto w dowodach załączonych do protokołu kontroli (Akta kontroli  

Nr I/1). 

1.4. Podstawy kontroli. 

Podstawę gospodarki finansowej, w okresie objętym kontrolą, stanowił; 

- budżet Miasta Przemyśla na rok budżetowy 2017; uchwalony przez Radę Miejską  

w Przemyślu w dniu 12 grudnia 2016 r. w formie uchwały budżetowej Nr 225/2016, 

ze zmianami, 

- budżet Miasta Przemyśla na rok budżetowy 2018; uchwalony przez Radę Miejską  

w Przemyślu w dniu 19 grudnia 2017 r. w formie uchwały budżetowej Nr 262/2017, 

ze zmianami. 

Bazą ustaleń kontroli są w/wym. plany, rachunkowość jednostki (dokumentacja  

i ewidencja księgowa) oraz sprawozdania finansowe. 

W zakresie wewnętrznych regulacji jednostki (regulaminy, instrukcje itp.), ustalenia 

niniejszego protokołu odnoszą się do przepisów obowiązujących w okresie objętym 

kontrolą i w chwili obecnej. 

1.5. Wykonanie zaleceń pokontrolnych. 

Sprawdzenie wykonania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: 

WK.610-10/5/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 21 maja 2015 

r. było przedmiotem kontroli sprawdzającej gospodarki finansowej Miasta Przemyśla 

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w okresie od 16 grudnia 2016 r. do 

30 grudnia 2016 r. Wyniki kontroli zawarte zostały w protokole kontroli znak: WK.612- 

68/3/2016 podpisanym w dniu 30 grudnia 2016 r. Z dokonanych podczas kontroli ustaleń 

wynika, że wnioski pokontrolne zostały wykonane. 
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ROZDZIAŁ II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ.  

 
 

2.1. Gospodarka pieniężna i kontrola kasy. 

2.1.1. Unormowania wewnętrzne w sprawie gospodarki kasowej. 

Urząd Miejski w Przemyślu posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady gospodarki 

kasowej wprowadzone: 

 załącznikiem Nr 5 „Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie 

Miejskim w Przemyślu” do zarządzenia Nr 403/2016 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych 

dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w 

Przemyślu (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.), 

 załącznikiem Nr 5 „Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie 

Miejskim w Przemyślu” do zarządzenia Nr 167/2018 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych 

dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w 

Przemyślu (obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.). 

Przyjęta Instrukcja gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu zawiera 

uregulowania w zakresie: 

 pomieszczenia kasy, 

 wymogów kwalifikacyjnych osób pełniących funkcję kasjera, 

 ochrony wartości pieniężnych, 

 transportu wartości pieniężnych, 

 środków przechowywanych w kasie, 

 zasad sporządzania dowodów kasowych, 

 zasad przyjmowania wpłat i sporządzania dokumentacji w obrocie  

bezgotówkowym, 

 zasad postępowania z fałszywymi środkami pieniężnymi, 

 kontroli obrotu kasowego.  
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Przestrzeganie przyjętych unormowań wewnętrznych regulujących gospodarkę 

kasową. 

Sprawdzono: 

 czy kasjer złożył deklarację o przyjęciu odpowiedzialności materialnej, 

 czy osoba pełniąca zastępstwo w kasie złożyła oświadczenie o 

odpowiedzialności materialnej, 

 czy kierownik jednostki ustalił wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie. 

Kasjerzy Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Funkcję kasjerów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu pełnią następujące osoby: Pani 

…………… - Kasjer kasy Nr 6 Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Pani ………. 

…………….. - Kasjer kasy Nr 7 Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Ustalenia kontroli w zakresie złożenia oświadczeń o odpowiedzialności przez w/w osoby. 

Sprawdzono, czy w/w. osoby złożyły oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za 

powierzone pieniądze i inne wartości w związku z pełnieniem funkcji kasjera w kasie 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Wymóg ten wynikał do dnia 31 grudnia 2017 r. z § 6 „Kasjer” ust. 4 załącznika Nr 5 

„Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” do 

zarządzenia Nr 403/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 grudnia 2016 r. w 

sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu; zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. z § 6 

„Kasjer” ust 4 załącznika Nr 5 „Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie 

Miejskim w Przemyślu” do zarządzenia Nr 167/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 

23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

W tym celu kontroli poddano akta osobowe: Kasjera kasy Nr 6 Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu oraz Kasjera kasy Nr 7 Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

 

 

/
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Ustalenia kontroli: 

Kasjer kasy Nr 6 Urzędu Miejskiego w Przemyślu złożyła oświadczenie                                     

o odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne wartości w dniu 7 

kwietnia 2009 r. 

Kasjer kasy Nr 7 Urzędu Miejskiego w Przemyślu złożyła oświadczenie                                    

o odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne wartości w dniu 14 

lutego 2014 r. 

 

Ustalenia kontroli w zakresie złożenia oświadczeń o odpowiedzialności materialnej przez 

osoby pełniące zastępstwo w kasie. 

Podczas nieobecności kasjera w latach 2017 - 2018 zastępstwo w kasie pełniła 

Podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Sprawdzono, czy w/w. osoba złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za 

powierzone pieniądze i inne wartości w związku z zastępstwem na stanowisku kasjera              

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

W tym celu kontroli poddano akta osobowe Podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Ustalenia kontroli: 

Podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne 

wartości w związku z zastępstwem na stanowisku kasjera w kasie Urzędu Miejskiego                  

w Przemyślu w dniu 7 listopada 2016 r. 

Niezbędny zapas gotówki w kasie. 

Niezbędny zapas gotówki w kasie został ustalony przez kierownika jednostki 

zarządzeniem Nr 3/95 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie 

stałego zapasu gotówki w kasie i wynosi 5.000,00 zł.  



11 

 

 

Ustalenia kontroli dotyczące inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie. 

A, Inwentaryzacja w 2017 r. 

Inwentaryzacji środków pieniężnych w kasach Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

dokonano w dniu 29 grudnia 2017 r. 

Inwentaryzację kas Urzędu Miejskiego w Przemyślu przeprowadzono na podstawie 

zarządzenia Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 września 2017 r.                    

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

Stan środków pieniężnych w kasach, udokumentowany protokołem z dnia 29 grudnia 

2017 r. z inwentaryzacji kas przez zespól spisowy powołany zarządzeniem Nr 428/2017 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania 

zespołów spisowych. Stan gotówki wynosił 0,00 zł i był zgodny z raportami kasowymi. 

B. Inwentaryzacja w 2018 r. 

Inwentaryzacji środków pieniężnych w kasach Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

dokonano w dniu 31 grudnia 2018 r. 

Inwentaryzację kas Urzędu Miejskiego w Przemyślu przeprowadzono na podstawie 

zarządzenia Nr 376/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 października 2018 r.                   

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

Stan środków pieniężnych w kasach, udokumentowany protokołem z dnia 31 grudnia 

2018 r. z inwentaryzacji kas przez zespół spisowy powołany zarządzeniem Nr 398/2018 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania 

zespołów spisowych. Stan gotówki wynosił 0,00 zł i był zgodny z raportami kasowymi. 

Kontrolę kas Urzędu Miejskiego w Przemyślu przeprowadzono w dniu 28 listopada 2019 

r. 

Ustalenia kontroli zawarto w protokołach z kontroli kas Urzędu Miejskiego wPrzemyślu. 

Załącznik Nr 2 - Protokół z kontroli kasy Nr 6 Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Załącznik Nr 3 - Protokół z kontroli kasy Nr 7 Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 
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2.1.2. Raporty kasowe. 

Poddano szczegółowej analizie wybrane raporty i załączone do nich dokumenty (pobrane 

z księgowości - raporty z lat 2017 - 2018). 

Sprawdzono na podstawie badanej próby przestrzeganie: 

 ustalonej częstotliwości sporządzania raportów kasowych, 

 sporządzania określonych rodzajów raportów kasowych, 

 ustalonych terminów odprowadzania na rachunek budżetu przyjętych do kasy 

dochodów, 

 bieżącego sporządzania raportów kasowych, poprzez ujęcie w nich operacji 

gotówką w dniu, w którym została ona dokonana, 

 określania w raportach kasowych treści dokonywanych operacji gotówką, 

 sporządzania raportów co najmniej na koniec każdego miesiąca celem 

umożliwienia wprowadzenia do ksiąg rachunkowych danego miesiąca wszystkich 

operacji gospodarczych dokonanych w tym miesiącu, 

 przyjmowania wpłat gotówki do kasy na podstawie przychodowych dowodów 

kasowych stanowiących druki ścisłego zarachowania, dopuszczonych do 

stosowania w jednostce. 

Próba objęta kontrolą (raporty kasowe z lat 2017 - 2018: 10 sztuk z 2017 r. oraz 10 sztuk 

z 2018 r.). 

Ustalenia kontroli: 

 Raport kasowy „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” nr 7/JGOP/16 

obejmujący sześć pozycji sporządzony za okres od 24 stycznia 2017 r. do 24 stycznia 

2017 r,, na łączną kwotę przychodów 201,00 zł oraz rozchodów 1.038,00 zł: uwag się 

nie wnosi. 

 Raport kasowy „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” nr 7/JGOP/21 

obejmujący dziewiętnaście pozycji sporządzony za okres od 31 stycznia 2017 r. do 

31 stycznia 2017 r., na łączną kwotę przychodów 2.178,20 zł oraz rozchodów 

2.556,20 zł: uwag się nie wnosi.  
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 Raport kasowy „Wydatki” nr 6/JWUM/4 obejmujący siedemnaście pozycji 

sporządzony za okres od 9 marca 2017 r. do 10 marca 2017 r., na łączną kwotę 

przychodów 10.541,61 zł oraz rozchodów 6,742,51 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Podatki” nr 6/OPUM/48 obejmujący osiemnaście pozycji 

sporządzony za okres od 28 marca 2017 r. do 28 marca 2017 r., na łączną kwotę 

przychodów 2.846,00 zł oraz rozchodów 3.359,00 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Podatki” nr 6/OPUM/50 obejmujący pięć pozycji sporządzony za 

okres od 30 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r., na łączną kwotę przychodów 

1.012,41 zł oraz rozchodów 99,91 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Podatki” nr 5/OPUM/58 obejmujący dziesięć pozycji sporządzony 

za okres od 30 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r., na łączną kwotę przychodów 

645,0 zł oraz rozchodów 853,00 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Wydatki” nr 7/JWUM/8 obejmujący dwadzieścia dwie pozycje 

sporządzony za okres od 21 kwietnia 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r., na łączną kwotę 

przychodów 8.588,90 zł oraz rozchodów 9.083,50 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Wydatki” nr 6/JWUM/13 obejmujący osiemnaście pozycji 

sporządzony za okres od 17 lipca 2017 r. do 20 lipca 2017 r., na łączną kwotę 

przychodów 1.648,35 A oraz rozchodów 5.588,17 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Wydatki” nr 6/JWUM/15 obejmujący czternaście pozycji 

sporządzony za okres od 24 sierpnia 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r., na łączną kwotę 

przychodów 41.041,53 zł oraz rozchodów 41.041,53 zł: uwag się nie wnosi. 

Raport kasowy „Wydatki” nr 7/JWUM/19 obejmujący dwadzieścia sześć pozycji 

sporządzony za okres od 11 października 2017 r. do 16 października 2017 r., na 

łączną kwotę przychodów 10.352,35 zł oraz rozchodów 10.352,35 zł: uwag się nie 

wnosi. 
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 Raport kasowy „Wydatki” nr 6/JWUM/3 obejmujący szesnaście pozycji sporządzony 

za okres od 23 stycznia 2018 r. do 24 stycznia 2018 r., na łączną kwotę przychodów 

1.079,80 zł oraz rozchodów 1.079,80 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Wydatki” nr 7/JWUM/2 obejmujący siedemnaście pozycji 

sporządzony za okres od 8 lutego 2018 r. do 9 lutego 2018 r., na łączną kwotę 

przychodów 13.068,77 zł oraz rozchodów 9.568,77 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Wydatki” nr 6/JWUM/12 obejmujący piętnaście pozycji 

sporządzony za okres od 25 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r., na łączną kwotę 

przychodów 43.494,45 zł oraz rozchodów 43.494,45 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” nr 7/JGOP/l16 

obejmujący jedenaście pozycji sporządzony za okres od 22 czerwca 2018 r. do 22 

czerwca 2018 r., na łączną kwotę przychodów 765,00 zł oraz rozchodów 1.038,84 zł: 

uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” nr 5/JGOP/101 

obejmujący dwadzieścia cztery pozycje sporządzony za okres od 29 czerwca 2018 r. 

do 29 czerwca 2018 r., na łączną kwotę przychodów 1.883,64 zł oraz rozchodów 

3.556,24 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” nr 7/JGOP/121 

obejmujący dwadzieścia pozycji sporządzony za okres od 29 czerwca 2018 r. do 29 

czerwca 2018 r., na łączną kwotę przychodów 2.207,14 zł oraz rozchodów 2.924,14 

zł: uwag się nie wnosi, 

 Raport kasowy „Wydatki” nr 7/JWUM/18 obejmujący sześć pozycji sporządzony za 

okres od 6 września 2018 r. do 11 września 2018 r., na łączną kwotę przychodów 

2.461,64 zł oraz rozchodów 2.461,64 zł: uwag się nie wnosi. 
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 Raport kasowy „Podatki” nr 7/OPUM/178 obejmujący pięć pozycji sporządzony za 

okres od 26 października 2018 r. do 26 października 2018 r., na łączną kwotę 

przychodów 573,20 zł oraz rozchodów 573,20 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Podatki” nr 6/OPUM/180 obejmujący dziewięć pozycji sporządzony 

za okres od 31 października 2018 r. do 31 października 2018 r,, na łączną kwotę 

przychodów 1.580,80 zł oraz rozchodów 1.676,80 zł: uwag się nie wnosi. 

 Raport kasowy „Wydatki” nr 7/JWUM/26 obejmujący dziesięć pozycji sporządzony za 

okres od 28 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na łączną kwotę przychodów 

948,38 zł oraz rozchodów 3,369,73 zł: uwag się nie wnosi. 

2.1.3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania. 

Unormowania wewnętrzne w zakresie druków ścisłego zarachowania. 

Do dnia 31 grudnia 2017 r unormowania wewnętrzne dotyczące druków ścisłego 

zarachowania zawarte były w załączniku Nr 6 „Instrukcja ewidencji i kontroli druków 

ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” do zarządzenia Nr 403/2016 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia przepisów 

wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. zawarte są w załączniku Nr 6 

„Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim                  

w Przemyślu” do zarządzenia Nr 167/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 maja 

2018 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

W trakcie kontroli kasy Nr 7 Urzędu Miejskiego w Przemyślu przeprowadzonej przez 

inspektora kontroli RIO w dniu 28 listopada 2019 r. porównano stan ewidencyjny druków 

przechowywanych w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ze stanem rzeczywistym: 

 w wyniku kontroli nie stwierdzono różnic.  
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Ewidencja druków ścisłego zarachowania. 

Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłowość ewidencji druków ścisłego 

zarachowania w zakresie czeków gotówkowych jest Kasjer kasy Nr 7 Urzędu Miejskiego 

w Przemyślu. 

Prawidłowość prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania w latach 2016 

- 2017. 

Ustaleń dokonano na podstawie: 

1/ Księgi druków ścisłego zarachowania dla czeków gotówkowych założonej w dniu 11 

marca 2014 r. obejmującej zapisy od dnia 11 marca 2014 r. prowadzonej w kasie Nr 7 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Do celów kontroli zbadano, czy ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona       

w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu jest zgodna z uregulowaniami zawartymi do 

dnia 31 grudnia 2017 r. w załączniku Nr 6 „Instrukcja ewidencji i kontroli druków 

ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” do zarządzenia Nr 403/2016 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia przepisów 

wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. w załączniku Nr 6 „Instrukcja 

ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” 

do zarządzenia Nr 167/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 maja 2018 r.                       

w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Ustalenia kontroli dotyczące Księgi druków ścisłego zarachowania: 

Księga druków ścisłego zarachowania dla czeków gotówkowych założona w dniu 11 

marca 2014 r. obejmująca zapisy od dnia 11 marca 2014 r.: 

 w poz. 44 z dnia 8 czerwca 2017 r. dokonano korekty w sposób uniemożliwiający 

odczytanie pierwotnej treści (poprzez zamazanie korektorem), 

 w poz. 45 z dnia 21 czerwca 2017 r. dokonano korekty w sposób 

uniemożliwiający odczytanie pierwotnej treści (poprzez zamazanie korektorem), 

 w poz. 46 z dnia 21 czerwca 2017 r. dokonano korekty w sposób 

uniemożliwiający odczytanie pierwotnej treści (poprzez zamazanie korektorem), 
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 w poz. 47 z dnia 26 czerwca 2017 r. dokonano korekty w sposób uniemożliwiający 

odczytanie pierwotnej treści (poprzez zamazanie korektorem), 

 w poz. 48 z dnia 29 czerwca 2017 r. dokonano korekty w sposób uniemożliwiający 

odczytanie pierwotnej treści (poprzez zamazanie korektorem), 

 w poz. 49 z dnia 29 czerwca 2017 r. dokonano korekty w sposób uniemożliwiający 

odczytanie pierwotnej treści (poprzez zamazanie korektorem), 

 w poz. 33 z dnia 25 maja 2018 r. dokonano korekty w sposób uniemożliwiający 

odczytanie pierwotnej treści (poprzez zamazanie korektorem), 

 w poz. 86 z dnia 9 listopada 2018 r. dokonano korekty w sposób uniemożliwiający 

odczytanie pierwotnej treści (poprzez zamazanie korektorem). 

Na podstawie w/w. Księgi druków ścisłego zarachowania stwierdzono: 

 brak ponumerowania wszystkich stron Księgi druków ścisłego zarachowania 

(numeracja zakończona na stronie 17 - tej), co stanowi naruszenie do dnia 31 

grudnia 2017 r. § 4 ust. 14 załącznika Nr 6 „lnstrukcja ewidencji i kontroli druków 

ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” do zarządzenia Nr 

403/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. 

§ 4 ust. 14 załącznika Nr 6 „Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego 

zarachowania w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” do zarządzenia Nr 167/2018 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia     

przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

W trakcie trwania kontroli, w dniu 26 listopada 2019 r. nadano numery 

nieponumerowanym stronom Księgi druków ścisłego zarachowania. 

 przypadki dokonywania korekty w sposób uniemożliwiający odczytanie pierwotnej 

treści (poprzez zamazanie korektorem), co stanowi naruszenie art. 25                       

ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (tekstjednolity: Dz. U. z 2019  

r. poz. 351) oraz do dnia 31 grudnia 2017 r. § 4 ust. 16 załącznika Nr 6 „Instrukcja 

ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w 

Przemyślu’7 do zarządzenia Nr 403/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 

7grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących 

  
 



18 

 

 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 

zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. § 4 ust. 16 załącznika Nr 6 „Instrukcja ewidencji i 

kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” do 

zarządzenia Nr 167/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 maja 2018 r.    

w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest Kasjer kasy Nr 7 Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu. Odpowiedzialność wynika z pkt. 9 zakresu czynności z dnia 8 

października 2015 r. oraz z pkt. 8 zakresu czynności z dnia 1 lipca 2019 r. 

[dowód: Akta kontroli Nr II/1]  

 

Ustalenia kontroli dotyczące inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania: 

Szczegółową kontrolą objęto: 

- ewidencję druków ścisłego zarachowania dla czeków gotówkowych prowadzone            

w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 

- arkusze spisu z natury z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 

przeprowadzonej na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Do celów kontroli zbadano zgodność ewidencji druków ścisłego zarachowania                         

z wynikami inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania - stany losowo wybranych 

druków wykazane w księgach nadzień31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Ustaleń dokonano na podstawie: 

1/ Księgi druków ścisłego zarachowania dla czeków gotówkowych założonej w dniu 11 

marca 2014 r. obejmującej zapisy od dnia 11 marca 2014 r. prowadzonej w kasie Nr 7 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

2/ Zarządzenia Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 września 2017 r.                

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

3/ Zarządzenia Nr 428/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 października 2017 r. 

w sprawie powołania zespołów spisowych.  
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4/ Zarządzenia Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 stycznia 2018 r.                         

o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie 

Miejskim w Przemyślu. 

5/ Arkusza spisu z natury Nr 1/2017 z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 

sporządzony w dniu 29 grudnia 2017 r. 

6/ Zarządzenia Nr 376/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 października 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

7/Zarządzenia Nr 398/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 października 2018 r. 

w sprawie powołania zespołów spisowych. 

8/ Arkusza spisu z natury Nr 1/2018 z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 

sporządzony w dniu 31 grudnia 2018 r. 

I. Inwentaryzacja w 2017 r. 

Inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

dokonano w dniu 29 grudnia 2017 r. 

Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

przeprowadzono na podstawie zarządzenia Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla              

z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej                       

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zarządzenia Nr 7/2018 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 9 stycznia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

Stan druków ścisłego zarachowania udokumentowany został arkuszem spisu z natury Nr 

1/2017 sporządzonym w dniu 29 grudnia 2017 r. przez zespół spisowy powołany 

zarządzeniem Nr 428/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 października 2017 r.     

w sprawie powołania zespołów spisowych. 

Ustalenia kontroli: 

Podczas analizy arkusza spisu z natury Nr 1/2017 z inwentaryzacji druków ścisłego 

zarachowania dokonanej w dniu 29 grudnia 2017 r. oraz zapisów księgi druków ścisłego 

zarachowania nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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II. Inwentaryzacja w 2018 r. 

Inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

dokonano w dniu 31 grudnia 2018 r. 

Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

przeprowadzono na podstawie zarządzenia Nr 376/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla                

z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej                    

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

Stan druków ścisłego zarachowania udokumentowany został arkuszem spisu z natury Nr 

1/2018 sporządzonym w dniu 31 grudnia 2018 r. przez zespół spisowy powołany 

zarządzeniem Nr 398/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 października 2018 r. 

w sprawie powołania zespołów spisowych. 

Ustalenia kontroli: 

Podczas analizy arkusza spisu z natury Nr 1/2018 z inwentaryzacji druków ścisłego 

zarachowania dokonanej w dniu 31 grudnia 2018 r. oraz zapisów księgi druków ścisłego 

zarachowania nie stwierdzono nieprawidłowości. 

2.1.4. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Sprawdzono terminowość odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późniejszymi zmianami). 

Podstawę ustaleń kontroli stanowiły, złożone przez kontrolowaną jednostkę zestawienia: 

- „Informacja o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 r”, 

- „Informacja o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 r ”, 

- „Informacja o stanie zaległości wymagalnych z tytułu zaliczek na podatek dochodowy 

od osób fizycznych w latach 2017 - 2018”. 

Analizie poddano realizację płatności z tytułu odprowadzania zaliczek podatku 

dochodowego od osób fizycznych przez Urząd Miejski w Przemyślu. 

Sprawdzono czy w/w. jednostka w latach 2017 - 2018 posiadała zaległości z tytułu 

odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 

2017 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. 
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Ustalenia kontroli: 

 Urząd Miejski w Przemyślu - bez zaległości, wpłaty w terminie.
  

[dowód: Akta kontroli Nr II/2] 

2.1.5. Składki na Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne i Fundusz 

Pracy. 

Zgodnie z przepisami art. 47 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późniejszymi 

zmianami) - płatnik składek winien przesłać w tym samym terminie deklarację 

rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc, nie 

później niż do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów 

budżetowych i gospodarstw pomocniczych. 

Podstawę ustaleń kontroli stanowiły, złożone przez kontrolowaną jednostkę zestawienia: 

- „Informacja o składkach na Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne                    

i Fundusz Pracy w 2017 r.”, 

- „Informacja o składkach na Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne                                

i Fundusz Pracy w 2018 r.” 

- „Informacja o zaległościach wymagalnych z tytułu składek na Ubezpieczenie 

Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne i Fundusz Pracy w latach 2017 - 2018”. 

Analizie poddano realizację płatności z tytułu składek w latach 2017 - 2018 przez Urząd 

Miejski w Przemyślu. 

Ustalenia kontroli: 

 Urząd Miejski w Przemyślu - bez zaległości, wpłaty w terminie. 

[dowód: Akta kontroli Nr II/3] 

2.1.6. Zobowiązania wymagalne. 

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. ogółem według sprawozdania Rb-Z 

(zbiorczego) wynosił: 164.587.545,86 zł, w tym: 

 papiery wartościowe: 24.420.000,00 zł, 
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 kredyty i pożyczki: 139.888.598,00 zł, w tym: 

 długoterminowe: 139.888.598,00 zł, 

 przyjęte depozyty: 0,00 zł, 

 wymagalne zobowiązania: 278.947,86 zł, w tym: 

 z tytułu dostaw towarów i usług: 272.467,36 zł. 

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. ogółem według sprawozdania Rb-Z 

(zbiorczego) wynosił: 152.958.919,39 zł, w tym: 

 papiery wartościowe: 24.420.000,00 zł, 

 kredyty i pożyczki: 128.317.782,00 zł, w tym: 

 długoterminowe: 128.317.782,00 zł, 

 przyjęte depozyty: 0,00 zł, 

 wymagalne zobowiązania: 221.137,39 zł, w tym: 

 z tytułu dostaw towarów i usług: 211.15 8,81 zł. 

Porównanie danych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z z danymi 

zawartymi w sprawozdaniach zbiorczych Rb-Z za lata 2017 - 2018. 

Porównano dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z kwartalne 

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 

za lata 2017 - 2018 oraz dane zawarte w sprawozdaniach zbiorczych Rb-Z kwartalne 

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 

za rok 2017 oraz za rok 2018 w zakresie zobowiązań wymagalnych (ogółem) oraz                

w zakresie zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw, towarów i usług. 

Podstawę ustaleń kontroli stanowiły: 

 zestawienie dla Gminy Miejskiej Przemyśl: „Informacja o stanie zobowiązań wg 

tytułów dłużnych wiatach 2017 - 2018 - zestawienie danych wg sprawozdań 

jednostkowych” sporządzone przez Głównego Specjalistę w Wydziale 

Finansowym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 

 zbiorcze Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu 

„ na koniec IV kwartału 2017 roku, 
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 jednostkowe Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 

wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl, 

 zbiorcze Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu 

na koniec IV kwartału 2018 roku, 

 jednostkowe Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 

wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl. 

[dowód: Akta kontroli Nr II/4] 

 

 

Porównanie danych w zakresie wykazanych kwot zobowiązań wymagalnych - ogółem: 

Nazwa jednostki 

2017 r.  2018 r. 

Sprawozdanie 

jednostkowe 

Rb-Z 

Sprawozdanie 

zbiorcze 

Rb-Z 

i Sprawozdanie 

jednostkowe 

Rb-Z 

j Sprawozdanie 

zbiorcze 

Rb-Z 

Urząd Miejski w 

Przemyślu 

1.061,43 

278.947,86 

400,88 

221.137,39 

Straż Miejska w 

Przemyślu 

0,00 0,00 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Przemyślu 

5.419,07 9.577,70 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Przemyślu 

0,00 0,00 

Centrum 

Administracyjne 

do Obsługi 

Placówek 

Opiekuńczo- 

Wychowawczych 

w Przemyślu 

0,00 0,00 

Zarząd Dróg Miejskich 

w Przemyślu 

0,00 0,00 

Biuro Rozwoju Miasta 

Przemyśla 

0,00 0,00 

Miejski Dom Pomocy 

Społecznej w Przemyślu 

0,00 0,00 

Miejski Ośrodek 

Zapobiegania 

Uzależnieniom 

0,00 0,00 
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0,00  

 

211.158,81 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt 

w Orzechowcach 

0,00 

Przemyski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

272.467,36 

Przedszkole Miejskie 

Nr 2 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 3 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 4 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 7 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 9 im. Czytelników 

Życia Przemyskiego 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 12 im. 5 Batalionu 

Strzelców 

Podhalańskich 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 13 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 14 im Czytelników 

Życia Przemyskiego 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 16 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 19 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 20 

0,00 

Szkoła Podstawowa Nr 

1 im. Henryka 

Sienkiewicza 

0,00 

Szkoła Podstawowa Nr 

4 im. Ks. Jana 

Twardowskiego 

0,00 

Szkoła Podstawowa Nr 

5 im. Bohaterów 

Września 

0,00 

Szkoła Podstawowa Nr 

6 im. Ojca Świętego 

Jana Pawła 

n 

0,00 
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0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

&

Szkoła Podstawowa                

Nr 11 im. Henryka 

Jordana 

0,00 

Szkoła Podstawowa              

Nr 14 im.               

Zjednoczonej Europy 

0,00 

Szkoła Podstawowa                

Nr 15 

0,00 

Szkoła Podstawowa                 

Nr 16 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

Orląt Lwowskich 

0,00 

Zespół Szkół                   

Ogólnokształcących                   

Nr 2 im. Markiana 

Szaszkewicza 

0,00 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy 

Nr 1 im. Marii 

Grzegorzewskiej 

0,00 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy 

Nr 2 im. dra Janusza 

Korczaka 

0,00 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy 

Nr 3 im. Kazimierza 

Wielkiego 

0,00 

Młodzieżowy Dom 

Kultury 

0,00 

Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna 

0500 

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Juliusza Słowackiego 

0,00 

II Liceum 

Ogólnokształcące im. 

prof. Kazimierza 

Morawskiego 

0,00 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego Nr 1 

0,00 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego Nr 2 

0,00 
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Ustalenia kontroli: 

Dane zawarte w sprawozdaniach zbiorczych Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie 

zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie kwot 

zobowiązań wymagalnych (ogółem) za lata 2017 2018 są zgodne z danymi ze 

sprawozdań jednostkowych. 

Porównanie danych w zakresie wykazanych kwot zobowiązań wymagalnych z tytułu 

dostaw, towarów i usług: 

 

 

Zespół Szkół 

Elektronicznych i 

Ogólnokształcących im. 

prof. Janusza 

Groszkowskiego 

0,00  0,00  

Zespół Szkół Usługowo 

- Hotelarskich 

0,00  0,00  

i Gastronomicznych     

Zakład Robót   NIE 

DOTYCZY 

 

Drogowych w 

likwidacji 

0,00   

Razem: 278.947,86 278.947,86 221.137,39 221.137,39 

Różnica: 0,00 0,00 

Nazwa jednostki 

2017 r. 2018 r. 

Sprawozdanie 

jednostkowe 

Rb-Z 

Sprawozdanie 

zbiorcze 

Rb-Z 

Sprawozdanie 

jednostkowe 

Rb-Z 

Sprawozdanie 

zbiorcze 

Rb-Z 

Urząd Miejski w 

Przemyślu 

0,00 

272.467,36 

0,00 

211.158,81 

Straż Miejska w 

Przemyślu 

0,00 0,00 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Przemyślu 

0,00 0,00 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej       

w Przemyślu 

0,00 0,00 

Centrum 

Administracyjne do 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo- 

Wychowawczych  

w Przemyślu 

0,00 0,00 
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0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

211.158,81 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

  

Zarząd Dróg  

Miejskich  

w Przemyślu 

0,00 

Biuro Rozwoju  

Miasta Przemyśla 

0,00 

Miejski Dom Pomocy 

Społecznej  

w Przemyślu 

0,00 

Miejski Ośrodek 

Zapobiegania 

Uzależnieniom 

0,00 

Schronisko dla 

Bezdomnych  

Zwierząt w 

Orzechowcach 

0,00 

Przemyski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

272.467,36 

Przedszkole Miejskie 

Nr 2 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 3 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 4 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 7 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 9 im. Czytelników 

Życia Przemyskiego 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 12 im. 5 Batalionu 

Strzelców 

Podhalańskich 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 13 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 14 im Czytelników 

Życia Przemyskiego 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 16 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 19 

0,00 

Przedszkole Miejskie 

Nr 20 

0,00 
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0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Szkoła Podstawowa                

Nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza 

0,00 

Szkoła Podstawowa              

Nr 4 im. Ks. Jana 

Twardowskiego 

0,00 

Szkoła Podstawowa                

Nr 5 im. Bohaterów 

Września 

0,00 

Szkoła Podstawowa                

Nr 6 im. Ojca Świętego 

Jana Pawła 

II 

0,00 

Szkoła Podstawowa              

Nr 11 im. Henryka 

Jordana 

0,00 

Szkoła Podstaw owa               

Nr 14 im.               

Zjednoczonej Europy 

0,00 

Szkoła Podstawowa               

Nr 15 

0,00 

Szkoła Podstawowa                  

Nr 16 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

Orląt Lwowskich 

0,00 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących               

Nr 2 im. Markiana 

Szaszkewicza 

0,00 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy 

Nr 1 im. Marii 

Grzegorzewskiej 

0,00 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy 

Nr 2 im. dra Janusza 

Korczaka 

0,00 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy 

Nr 3 im. Kazimierza 

Wielkiego 

0,00 

Młodzieżowy Dom 

Kultury 

0,00 

Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna 

0,00 
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Ustalenia kontroli: 

Dane zawarte w sprawozdaniach zbiorczych Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie 

zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie kwot 

zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw, towarów i usług za lata 2017 - 2018 są 

zgodne z danymi ze sprawozdań jednostkowych. 

Uwaga kontroli: 

Z przedłożonych do kontroli sprawozdań jednostkowych Rb-Z wynika, iż: 

- na dzień 31 grudnia 2017 r. n/w. jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Przemyśl 

posiadały zobowiązania wymagalne: 

1. Urząd Miejski w Przemyślu w wysokości 1.061,43 zł, 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu w wysokości 5.419,07 zł, 

3. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 272.467,36 zł (zobowiązania 

wymagalne z tytułu dostaw, towarów i usług).  

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Juliusza Słowackiego 

0,00  0,00  

II Liceum 

Ogólnokształcące im. 

prof. Kazimierza 

Morawskiego 

0,00 0,00 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego Nr 1 

0,00 0,00  

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego Nr 2 

0,00 0,00 

Zespół Szkół 

Elektronicznych i 

Ogólnokształcących im. 

prof. Janusza 

Groszkowskiego 

0,00 0,00 

Zespół Szkół                 

Usługowo - 

Hotelarskich                             

i Gastronomicznych 

0,00 0,00 

Zakład Robót 

Drogowych                             

w likwidacji 

0,00 NIE 

DOTYCZY 

Razem: 272.467,36 272.467,36 211.158,81 211.158,81 

Różnica: 0,00 0,00 
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- na dzień 31 grudnia 2018 r. n/w. jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Przemyśl 

posiadały zobowiązania wymagalne: 

1. Urząd Miejski w Przemyślu w wysokości 400,88 zł, 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu w wysokości 9.577,70 zł, 

3. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 211.158,81 zł (zobowiązania 

wymagalne z tytułu dostaw, towarów i usług). 

W przedłożonym zestawieniu: „Informacja o przyczynach powstania zobowiązań 

wymagalnych” Główny Specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego              

w Przemyślu wyjaśniła, iż: „Jednostka podejmowała starania aby terminowo uregulować 

wykazane zobowiązania, które dotyczyły odszkodowań. Występowano pismem do                      

Wydziału Mienia Komunalnego (jednostka merytoryczna) z zapytaniem o stan sprawy. W                

dniu 26.03.2018 r. przekazano kwotę 660,55 zł na depozyt sądowy w związku ze zgonem                 

osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania - pismo MK-IJ. 6833.4.2012 z dnia 22    

marca 2018 r. W zakresie pozostałej kwoty zaległości 400,88 zł sprawa jest w toku” 
[dowód: Akta kontroli Nr II/5] 

Nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu dostaw, towarów i usług przez 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869               

z późniejszymi zmianami). 

Osobami odpowiedzialnymi za powyższe nieprawidłowość byli: za 2017 r. Pan Robert 

Kazimir - ówczesny p.o. Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz za   

2018 r. Pan Marek Osiadacz - ówczesny Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu             

i Rekreacji. 
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2.2. Księgi rachunkowe budżetu i urzędu. 

2.2.1. Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Sprawdzeniem objęto prawidłowość i kompletność urządzeń księgowych w 

jednostce kontrolowanej za lata 2017 - 2018 oddzielnie dla budżetu (organu) i dla Urzędu 

Miejskiego, w zakresie zagadnień objętych kontrolą. 

Sprawdzeniem objęto prawidłowość prowadzenia i kompletność elektronicznych 

urządzeń księgowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu za lata 2017-2018 pod względem 

formalnym. Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm. i kolejno tj. Dz.U, z 2018 r.   

poz. 395 z późn. zm.) księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec 

roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg 

rachunkowych na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu   

informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg 

rachunkowych. 

Po analizie wydruków ewidencji księgowej stwierdzono, że: 

- oznaczone są trwale nazwą jednostki, 

- oznaczono je również nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej, 

- wydruki oznaczono co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty 

sporządzenia, 

- wydruki składają się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i 

ostatniej, oraz są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. 

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wprowadzono przepisy wewnętrzne w    

sprawie zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości. 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące zarządzenia Prezydenta 

Miasta Przemyśla w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu: 

- zarządzenie Nr 403/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.; 

- zarządzenie Nr 167/2018 z dnia 23 maja 2018 r. wraz ze zmianami: Nr 403/2018 z dnia 

18 października 2018 r.; Nr 183/2019 z dnia 23 maja 2019 r.; Nr 220/2019 z dnia 13 

czerwca 2019 r. 

W załącznikach do zarządzenia Nr 167/2018 z dnia 23 maja 2018 r. wprowadzono: 

- instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych; 
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- zakładowy plan kont; 

- procedury kontroli finansowej, 

- instrukcję inwentaryzacyjną; 

- instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej; 

- instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. 

W latach objętych kontrolą księgi rachunkowe prowadzone były techniką komputerową 

w jednolitym środowisku informatycznym (systemie księgowym i sieci wewnętrznej). 

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany był program komputerowy 

System KSAT 2000i na podstawie licencji udzielonej przez Centralny Ośrodek 

Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna w Katowicach. 

Sprawdzono prawidłowość dokonania przepływów pieniężnych z rachunków 

bankowych: sum depozytowych (wadium, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy) oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za okres od 1 stycznia 2017 r. 

do 31 grudnia 2018 r. Kontrolą objęto ewidencję księgową do konta 139 i 135 oraz 

wyciągi bankowe z ww. rachunków. W kontrolowanym zakresie uwag nie wniesiono. 

Sprawdzeniem objęto zgodność bilansu zamknięcia kont księgi głównej budżetu 

(organu) według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z bilansem otwarcia kont księgi 

głównej budżetu (organu) według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r., a także bilansu 

zamknięcia kont księgi głównej jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z 

bilansem otwarcia kont księgi głównej jednostki według stanu na dzień 1 stycznia 2018 

r. W kontrolowanym zakresie uwag nie wniesiono. 

2.2.2. Funkcjonowanie kont rozrachunkowych 

Kontrolą objęto prawidłowość ewidencji księgowej oraz operacji księgowych 

ujmowanych na wybranych kontach jednostki - Urząd Miejski w latach 2017-2018. 

Sprawdzono zgodność ewidencji z przepisami rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 760) i kolejno rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek                 
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budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Sprawdzono również zgodność 

ewidencji z zapisami zakładowego planu kont obowiązującego w latach 2017-2018. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie: wydruków z ewidencji analitycznej za 

lata 2017-2018 do kont jednostki - Urząd Miejski: 201 - „Rozrachunki z dostawcami”; 

202 - „Rozrachunki z odbiorcami”; 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

225 - „Rozrachunki z budżetami”; 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”; 240 

- „Pozostałe rozrachunki”. 

Na podstawie przedłożonego kontrolującym zestawienia obrotów i sald kont jednostki - 

Urząd Miejski ustalono, iż ww. konta wykazywały salda:  

na koniec 2017 r.: 

- konto 201 - saldo Wn 0,00 zł i Ma 651.135,38 zł; 

- konto 202 - saldo Wn 11.921,93 zł i Ma 0,00 zł; 

- konto 221 - saldo Wn 12.267.703,14 zł i Ma 354.367,85 zł; 

- konto 225 - saldo Wn 107.743,70 zł i Ma 917.458,87 zł; 

- konto 229 - saldo Wn 0,00 i Ma 865.924,46 zł; 

- konto 240 - saldo Wn 41.964,46 zł i Ma 1.814.428,87 zl.  

na koniec 2018 r.: 

- konto 201 - saldo Wn 525,31 zl i Ma 356.938,25 zł; 

- konto 202 - saldo Wn 2.975,99 zł i Ma 0,00 zł; 

- konto 221 - saldo Wn 12.684.782,15 zł i Ma 396.528,73 zł; 

- konto 225 - saldo Wn 1.499,198,53 zł i Ma 1.430.992,36 zł; 

- konto 229 - saldo Wn 0,00 i Ma 939.011,83 zł; 

- konto 240 - saldo Wn 41,278,96 zł i Ma 1.090.037,22 zl; 

W kontrolowanym zakresie ustalono: 

1. W okresie objętym kontrolą zaniechano ujęcia operacji gospodarczych związanych z 

naliczeniem i przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 

księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego na koncie 240 - „Pozostałe rozrachunki”. 

Operacje gospodarcze związane z naliczeniem i przekazaniem odpisu na zfśs ujmowano 

w księgach rachunkowych Urzędu na kontach Wn 405 -„Ubezpieczenia społeczne i inne 

  

 



34 

 

świadczenia” oraz Ma 130 -„Rachunek bieżący jednostki” w dniach przekazania środków 

pieniężnych. 

Odpis na ZFŚS w poszczególnych latach został przekazany w paragrafie 4440 w dziale 

750 - „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)” odpowiednio w kwocie 408.657,48 zł w 2017 r. i 415.573,83 zł w  

2018 r. 

Pisma w sprawie naliczenia i korekty odpisu podpisał ówczesny Naczelnik Wydziału 

Finansowo-Księgowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

[dowody: akta kontroli Nr II/6]  

Stosownie do opisu zasad klasyfikacji zdarzeń do konta 240 - „Pozostałe rozrachunki” 

zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia                          

5 lipca 2010 r. i kolejno rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 

2017 r.: konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń 

oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być 

używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń. Na stronie Wn 

konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie 

zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie 

należności i roszczeń. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.                  

Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm. i kolejno t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 395 z późn. zm): 

do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, 

każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 

Odpowiedzialność ponosi ówczesny Naczelnik Wydziału Finansowo- Księgowego 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

2. W zakresie rozliczeń ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, którego 

Miasto Przemyśl jest członkiem ustalono, iż na rzecz ww. związku dokonywano w 2018 

r. następujących wydatków: 

Zgodnie z przedłożoną notą księgową Nr 9/2018 z dnia 9 marca 2018 r. podpisaną przez 

Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku oraz Skarbnika Związku obciążono Miasto 

Przemyśl kwotą 30.900 zł. Nota dotyczyła wkładów członkowskich na 2018 r. ustalonych 

uchwałą Nr 1/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2018 r. Wkłady członkowskie zostały przekazane na konto 

/Związku w dniu 9 kwietnia 2018 r. 
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Natomiast w dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu nota księgowa Nr 17/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. wystawiona 

przez Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika Związku w kwocie 15.000 zł. W treści noty 

wskazano na obciążenie ww. kwotą za zrealizowane przez ZGFTP prace w zakresie 

utrzymania trwałości projektu pn „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy 

Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” na terenie Gminy 

Miejskiej Przemyśl. Podstawą wystawienia noty były dołączone do niej faktury za 

wykonanie zadań wystawione na Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. 

Wydatek został zaplanowany w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego”, rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, paragrafie 

4430 - „Różne opłaty i składki”. 

Zatwierdzenia do zapłaty dokonał Pan Dariusz Łapa - Sekretarz Miasta Przemyśla, na 

podstawie upoważnienia nr 135/2017 z dnia 8 maja 2017 r. 

[dowody: akta kontroli Nr IL/7] 

Zgodnie z art. 64 ust. 1. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w celu wspólnego wykonywania 

zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Prawa i obowiązki gmin 

uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań 

przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. 

Ponadto w art, 65 ww. ustawy zapisano, iż związek wykonuje zadania publiczne w 

imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek posiada osobowość prawną. 

Stosownie do zapisów art. 73a ww. ustawy do gospodarki finansowej związku 

międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. Plan 

finansowy związku uchwala zgromadzenie związku. 

W statucie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl (udostępnionym na 

stronie internetowej Związku) określono zadania związku oraz wskazano, iż związek 

odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Uczestnicy Związku nie 

odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Związku. 

W § 26 Statutu zapisano, iż gminy - członkowie Związku wnoszą wkłady członkowskie 

stanowiące majątek Związku. Wysokość wnoszonego wkładu określa Zgromadzenie. 

Ponadto w § 29 Statutu zaznaczono, że koszty działalności Związku pokrywane są z jego 

dochodów. 
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W związku z powyższym zwrócono się do Pana Dariusza Łapy - Sekretarza 

Miasta (zatwierdzającego do wypłaty) z zapytaniem na jakiej podstawie prawnej 

dokonano wydatku w kwocie 15.000,00 zł tytułem prac zrealizowanych przez ZGFTP, 

mając na uwadze przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz zapisy Statutu Związku. 

W odpowiedzi czytamy: Wyjaśniam, iż opłata w wysokości 15 000 zł                        

(słownie: piętnaście tysięcy złotych) wypłacona przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach                          

noty Nr 17/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. została zrealizowana na mocy Umowy                          

Partnerskiej zawartej w dniu 11 sierpnia 2011 r. w Przemyślu w sprawie realizacji                  

Projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu                   

udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I ujętego w Indykatywnym Wykazie            

Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego                  

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-20013 pod numerem 37, priorytet VI                   

Turystyka i Kultura, zgodnie z §6 Obowiązki Partnerów ust 2. pkt 6) zabezpieczenie                    

trwałości i utrzymania celów projektu, w tym finansowanie kosztów utrzymania                           

projektu przez 5 lat po zakończeniu jego realizacji oraz § 7 Finansowanie wspólnego 

przedsięwzięcia ust 5. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych nakładów                         

na prace wcześniej nieprzewidziane/ roboty dodatkowe, Partner zobowiązuje się do                       

przekazania Liderowi środków na ten cel, po akceptacji zakresu kosztów tych robót                          

przez Zespół Zadaniowy, na podstawie dokumentów obciążających Partnera. 

Kwota w wysokości 15 000 zł została wypłacona na rzecz ZGFTP w ramach utrzymania 

projektu dla Zadania nr 5 „ Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej                              

przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do                     

Bramy na Zniesieniu’’ na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem trwałości i                      

utrzymania projektu w miejscu drogi wałowej. Zakończenie okresu utrzymania projektu                     

przypada na grudzień 2020 r. Droga wałowa (stanowiąca na tym odcinku ścieżkę                      

funkcjonująca w ramach pieszej trasy turystycznej) uległa dużej destrukcji, polegającej                             

na wypłukaniu nawierzchni Hanse Grande przez wody opadowe. Zniszczenie                                              

to spowodowane było intensywnymi opadami deszczu i związanym z tym silnie                         

destrukcyjnym działaniem w terenie o dużym spadku. W związku z gwałtownym                          

pogorszeniem stanu ścieżki zalecono w ramach prac poprawę usterek trasy oraz                          

stwierdzono konieczność wykonania nowych, dodatkowych prac, nie ujętych                             

wcześniejszym projektem, umożliwiających dalszą prawidłową eksploatację ścieżki 
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w trudnym terenie. Prace polegały na odciążeniu ścieżki od spływu wody i wykonaniu                         

nowego zastępczego drenu. ’’ 

[dowody: akta kontroli Nr II/8] 

3. W toku kontroli ustalono, iż wpływy z czynszów najmu i dzierżawy oraz odszkodowań 

za bezumowne korzystanie z budynków lub ich części pobierane przez administratora: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu nie były 

przekazywane do budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl. 

W dniu 1 stycznia 1998 r. Gmina Miejska Przemyśl reprezentowana przez Pana 

Tadeusza Sawickiego - Prezydenta Miasta oraz Pana Roberta Rybotyckiego - 

Wiceprezydenta Miasta (Zleceniodawca) zawarła umowę-zlecenia z Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu (Zleceniobiorca). 

Przedmiotem umowy było powierzenie administrowanie budynkami i lokalami zwanym 

dalej zasobem mieszkaniowym ujętym w wykazie do umowy oraz terenami 

niezabudowanymi przyległymi do w/w zasobu. Umowa została zawarta na czas 

nieoznaczony. 

W § 6 umowy zapisano, iż wpływy z czynszów za lokale mieszkalne wraz z odsetkami    

za ich nieterminowe uiszczanie pobrane przez PGM sp. z o.o. stanowią: 

a) w wysokości 45% kwoty określonej w niniejszym paragrafie wynagrodzenie 

Zleceniobiorcy 

b) w wysokości 55% kwoty określonej w niniejszym paragrafie koszty eksploatacji, 

konserwacji i remontów bieżących budynków mieszkalnych. 

Zapisano, iż zleceniobiorca zobowiązany jest do kwartalnego przedkładania                    

sprawozdania z zakresu wpływów' z czynszów za lokale mieszkalne oraz wydatków 

poniesionych na eksploatację, remonty bieżące i konserwację nie później niż na koniec 

miesiąca po zakończonym kwartale. 

Ponadto w § 7 umowy wskazano, iż zleceniodawca wpływy za lokale użytkowe i                   

garaże pobierane przez Zleceniobiorcę wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczanie 

przeznacza: 

a) minimum 70% na remonty kapitalne budynków mieszkalnych, przekazanych 

Zleceniobiorcy niniejszą umową zgodnie z zatwierdzonym przez Zleceniodawcę planem 

remontów kapitalnych budynków mieszkalnych 

b) do 30% na wymianę stolarki okiennej, opomiarowanie i remonty ciągów kominowych 

i wentylacyjnych.  
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Kontrolującym przedłożono aneksy do ww. umowy obowiązujące w latach kontroli tj. 

2017-2018. 

W aneksie nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. podpisanym ze strony Gminy Miejskiej 

Przemyśl przez Pana Janusza Hamryszczaka - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniono 

zapisy § 6 ww. umowy: 

1. Wpływy z czynszów i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych 

wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczanie, pobrane przez Zleceniobiorcę,          

stanowią: 

a) w wysokości 50% kwoty określonej w niniejszym paragrafie wynagrodzenie 

Zleceniobiorcy 

b) w wysokości 50% kwoty określonej w niniejszym paragrafie koszty eksploatacji i 

konserwacji nieruchomości ujętych w załączniku nr 1 do umowy, a w szczególności 

remontów bieżących, utrzymania czystości, opróżniania pustostanów, koszty związane z 

dochodzeniem należności czynszowych i za bezumowne korzystanie z nieruchomości               

oraz opłat związanych z egzekucją komorniczą, wpłat na bieżące koszty utrzymania                         

części wspólnych wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na Zleceniodawcę, 

Wymienionym powyżej aneksem zmieniono również zapisy § 7 umowy 

1. Wpływy za lokale użytkowe pobierane przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca 

przeznacza na: 

1) pokrycie kosztów związanych z remontem budynków mieszkalnych przekazanych 

Zleceniobiorcy w administrację i zarządzenie, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zleceniodawcę planem remontów kapitalnych, 

2) wpłaty na wydzielone fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, 

3) pokrycie kosztów związanych m.in. z wymianą stolarki okiennej, opomiarowaniem 

budynków i lokali, remontem przewodów kominowych i wentylacyjnych, remontem   

lokali użytkowych i mieszkalnych 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do kwartalnego, nie później niż miesiąc po 

zakończeniu danego kwartału przedkładania sprawozdania, zawierającego co najmniej; 

1) kwota naliczonych (tzw. przypis) czynszów i odszkodowań za bezumowne korzystanie 

z lokali użytkowych oraz faktyczne wpłaty wraz z odsetkami, 

2) dokonane wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych w tym: 

wpłaconych przez Zleceniodawcę i przez Zleceniobiorcę, 

3) rozliczenie realizacji zatwierdzonego planu remontów. 
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Aneksem nr 5/2018 z dnia 23 października 2018 r. podpisanym ze strony Gminy Miejskiej 

Przemyśl przez Pana Janusza Hamryszczaka - Zastępca Prezydenta Miasta dokonano 

zmian polegających na dodaniu w § 7 po ust. 1 ust. la, lb i lc o brzmieniu:  

„la. Wpływy z czynszów najmu i dzierżawy oraz odszkodowań za bezumowne      

korzystanie z budynków lub ich części, wymienionych w załączniku nr 4, pobierane przez 

Zleceniobiorcę stanowią: 

1) w wysokości 25% wynagrodzenie Zleceniobiorcy, 

2) w wysokości 50% koszty obsługi, eksploatacji, konserwacji nieruchomości ujętych w 

Załączniku nr 4 do umowy, a w szczególności remontów bieżących, utrzymania 

czystości. 

lb. Istnieje możliwość za zgodą Zleceniobiorcy, dokonywania przesunięć                          

wydatkowanych środków pomiędzy pozycjami wymienionymi w ust. la pkt 2 i pkt 3.  

1c.  W sytuacji gdy koszty obsługi, eksploatacji i konserwacji kotłowni, a także koszty 

utrzymania nieruchomości ujętych w Załączniku nr 4 do Umowy, nie przekroczą kwoty 

wpływów uzyskanych na ten cel w danym roku, dopuszcza się możliwość przeniesienia 

powstałej nadwyżki na realizację planu remontów za pisemną zgodą Zleceniodawcy.” 

[dowody: akta kontroli Nr II/9] 

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. i kolejno t.j. Dz.U. z 2019               

r. poz. 869 z późn. zm.) dochodami publicznymi są dochody z mienia jednostek sektora 

finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności: wpływy z umów najmu, 

dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. 

Ponadto stosownie do zapisów art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm. 

i kolejno t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) źródłami dochodów własnych gminy 

są dochody z majątku gminy. 

[dowody: akta kontroli Nr II/9] 

W związku z powyższym zwrócono się do Pana Wojciecha Bakuna - Prezydenta Miasta 

Przemyśla oraz Pani Moniki Czuryk - Skarbnika Miasta o pisemną odpowiedź na 

następujące pytania: 

1. Na jakiej podstawie prawnej obowiązują zapisy umowy zlecenia zawartej w dniu 1 

stycznia 1998 r. oraz aneksy do niej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp.            

z o.o. w zakresie wpływów z czynszów najmu i dzierżawy oraz odszkodowań za 
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bezumowne korzystanie z budynków lub ich części pobieranych przez spółkę i nie 

przekazywanych do budżetu Miasta Przemyśla?  

2. Proszę o podanie kwot pobranych przez Spółkę i nieprzekazanych do Miasta dochodów                  

z tytułu oddanych w najem komunalnych obiektów i lokali użytkowych za lata 2017-                      

2018. 

W odpowiedzi podpisanej przez Prezydenta Miasta Przemyśla czytamy: „ W nawiązaniu            

do pisma z dnia 30.12.2019 r. dot. przekazania pisemnego wyjaśnienia w sprawie                                        

dochodów z czynszu i dzierżawy oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z                                         

budynków lub ich części, uprzejmie informuję i wyjaśniam. 

Administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl odbywa się 

obecnie na podstawie umowy zawartej w dniu 1 stycznia 1998 r. pomiędzy Gminą Miejską 

Przemyśl, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przemyślu. Umowa ta 

została zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.                                         

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.). 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przemyślu powstała                             

z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej (PGM) w jednoosobową                     

spółkę Gminy Miejskiej Przemyśl, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie                                 

z postanowieniami zawartymi w akcie założycielskim zatwierdzonym uchwałą Nr 79/92                      

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 1992 r. Spółka ta przejęła                        

dotychczasową działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w tym także 

prowadzenie działalności w zakresie zarządu i utrzymania budynków mieszkalnych i                             

innych obiektów budowlanych oraz przyległych terenów stanowiących mienie                                  

komunalne. Do czasu podpisania umowy zlecenia PGM Sp. z o.o. prowadziła zarząd i 

administrację gminnymi budynkami mieszkalnymi na zasadzie prowadzenia cudzych                              

spraw bez zlecenia. 

Z powyższych względów Zarząd Miasta Przemyśla w grudniu 1995 r. podjął                                       

decyzję o zawarciu stosownej umowy zlecenia na administrowanie budynkami                               

komunalnymi na okres dwóch lat począwszy od dnia 1 stycznia 1996 r. Po upływie okresu 

obowiązywania tej umowy zawarta została umowa z dnia 1 stycznia 1998 r. która                             

obowiązuje do chwili obecnej i wraz z późniejszymi zmianami określa prawa i obowiązki                     

każdej ze stron w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. PGM Sp. z                         

o. o. w ramach powierzonych obowiązków realizuje zadania z zakresu eksploatacji i                 

konserwacji nieruchomości zabudowanych, a także utrzymuje czystość i porządek na 
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przyległych terenach niezabudowanych oraz innych terenach, wskazanych w           

załącznikach do umowy, w zakresie ustalonym w umowie. 

Na mocy zawartej umowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                           

jako następca prawny PGM w dalszym ciągu pobiera czynsze za najem lokali 

mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków, a także prowadzi windykację opłat 

czynszowych. Czynsze za lokale mieszkalne w 50% stanowią wynagrodzenie zleceniobiorcy 

oraz w 50 % koszty eksploatacji budynków. Czynsze za lokale użytkowe przeznaczane są na 

wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska 

Przemyśl posiada lokale stanowiące jej własność i na remonty budynków oraz lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl. Poniżej 

przedstawiam kwoty przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 

budynków i ich części w latach 2017-2018: 

  2017 2018 

I Przypis - naliczenie   

 czynsz lokali mieszkalnych 5 096 523 4 926 834 

 czynsz lokali użytkowych 2 185 122 2 052 110 

 razem przypis za rok 7 281 645 6 978 944 

II Przychody z czynszów   

 wpłaty lokali mieszkalnych 4 776 563 4 818 136 

 wpłaty loklai uzytkowych 2 232 827 2 206 203 

 razem w roku 7 009 390 7 024 340 
 

Ewentualna zmiana sposobu pobierania czynszów za najem lokali mieszkalnych 

i użytkowych musiałaby wiązać się z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Gminy 

czy też zakładu budżetowego, reorganizacją struktur organizacyjnych Urzędu Miejskiego           

w Przemyślu, a co za tym idzie także zwiększeniem wydatków z tym związanych. 

[dowody: akta kontroli Nr II/10]  

Ponadto w § 8 umowy oraz aneksu nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 r. zapisano, iż 

zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić dla każdej zarządzanej nieruchomości 

jednostkowej ewidencji umożliwiającej ustalenie przychodów i wydatków. 

Natomiast zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest 
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odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki i może powierzyć     

określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. 

Ponadto, stosownie do art. 40 ust. 1 ww. ustawy, jednostki sektora finansów publicznych 

prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem 

zasad określonych w niniejszej ustawie. 

W myśl art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki ponosi 

odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych 

ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w 

zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.  
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2.3. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa. 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań na podstawie ksiąg 

rachunkowych. Sprawdzaniem objęto następującą dokumentację: 

 bilans z wykonania budżetu Miasta na Prawach Powiatu Przemyśl sporządzony na 

dzień 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r.; 

 bilans jednostkowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu sporządzony na dzień 31.12.2017 

r. oraz 31,12.2018 r.; 

 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz    

gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. oraz IV kwartału 2018                

r., 

 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 

terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia r.; 

 sprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 

2017 r. i 2018 r., 

 p zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej budżetu (organu) oraz jednostki Urząd 

Miejskiego w Przemyślu, ewidencja analityczna do poszczególnych kont za 2017 r, i 

2018 r. 

Zagadnienia związane z prawidłowością wykazania w sprawozdaniach zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych przez Gminę Miejską Przemyśl kredytów i obligacji zostały opisane 

w punkcie III.4, protokołu „Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu”. W tym 

zakresie uwag nie wniesiono. 

Sprawdzeniem objęto: sprawozdanie Rb-27S roczne z wykonania planu dochodów 

budżetowych za 2017 r, i za 2018 r, oraz sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na 

rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego za 2017 r, i za 2018 r, w 

zakresie prawidłowości wykazania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji 

ogólnej. W powyższym kontrolowanym zakresie uwag nie wniesiono. 

Dane wykazane w poniżej wymienionych pozycjach bilansów z wykonania budżetu 

Miasta na Prawach Powiatu Przemyśl za 2017 r. i 2018 r. według stanu na początek i 

koniec roku wynikały z ewidencji księgowej tj.: 

- aktywa pozycja I - Środki pieniężne; 

- aktywa pozycja II.2 - Należności od budżetów; 

- aktywa pozycja III. - Inne aktywa (Rozliczenia międzyokresowe); 
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- pasywa pozycja I.1. - Zobowiązania finansowe; 

- pasywa pozycja I.2. - Zobowiązania wobec budżetów; 

- pasywa pozycja I.3. - Pozostałe zobowiązania; 

- pasywa pozycja II.3. - Rezerwa na niewygasające wydatki; 

- pasywa pozycja II.5 - Skumulowany wynik budżetu; 

- pasywa pozycja III - Inne pasywa (Rozliczenia międzyokresowe). 

Dane wykazane w poniżej wymienionych pozycjach bilansu jednostki budżetowej 

- Urzędu Miejskiego w Przemyślu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 

grudnia 2018 r. według stanu na początek i koniec roku wynikały z ewidencji księgowej 

tj.: 

- aktywa trwałe A.I.l Wartości niematerialne i prawne; 

- aktywa trwałe A.II.1 Środki trwałe; 

- aktywa trwałe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje); 

- aktywa trwałe A.III. Należności długoterminowe; 

- aktywa trwałe A.IV. 1.1 Akcje i udziały; 

- aktywa obrotowe B.II.l Należności z tytułu dostaw i usług; 

- aktywa obrotowe B.II.4 Pozostałe należności; 

- aktywa obrotowe B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu 

dochodów budżetowych; 

- aktywa obrotowe B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych; 

- aktywa obrotowe B.III.4 Inne środki pieniężne; 

- pasywa A Fundusz jednostki; 

- pasywa A.II Wynik finansowy netto; 

- pasywa C.II. 1 (D.II.1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług; 

- pasywa C.II.3 (D.II.3) Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń; 

- pasywa C.II.4 (D.II.3) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń; 

- pasywa C.II.6 (D.II.6) Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów); 

- pasywa C.II.7 (D.II.7) Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu 

dochodów budżetowych; 

- pasywa D. 1 (D.8.1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
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ROZDZIAŁ IIL BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

3.1. Dochody budżetu. 

3.1.1. Subwencja ogólna. 

3.1.1.1. Subwencja ogólna dla gmin i powiatów. 

Kontrolą objęto prawidłowość wykazania w sprawozdaniach zbiorczych Rb-27S kwoty 

subwencji ogólnej i jej zgodność z ewidencją księgową za lata 2017-2018. Podstawę ustaleń 

kontrolnych stanowiły: 

1) sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. i 2018 r., 

2) zawiadomienia Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

ustalenia kwoty subwencji, 

3) wydruk z konta 901 - „Dochody budżetu” za lata 2017-2018 r. 

 

 

Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za lata 2017-2018 przedstawia poniższa tabela: 

Część subwencji 

ogólnej 

 2017 r. 2018 r. 

Wyrównawcza dla 

powiatów: dział 758 

rozdział 75803 § 2920 

Plan 3.790.595,00 5.266.494,00 

Należności 3.790.595,00 5.266.494,00 

Dochody 

wykonane 

3.790.595,00 5.266.494,00 

Dochody 

otrzymane 

3.790.595,00 5.266.494,00 

Wyrównawcza dla 

gmin: dział 758 

rozdział 75807 § 2920 

Plan 7.972.339,00 8.610.368,00 

Należności 7.972.339,00 8.610.368,00 

Dochody 

wykonane 

7.972,339,00 8.610.368,00 

Dochody 

otrzymane 

7.972,339,00 8.610,368,00 

Równoważąca dla 

gmin: dział 758 

rozdział 75831 §2920 

Plan 3.710.515,00 2.563.853,00 

Należności 3.710.515,00 2.563.853,00 

Dochody 

wykonane 

3.710.515,00 2.563.853,00 

Dochody 

otrzymane 

3.710.515,00 2.563.853,00 

Równoważąca dla 
powiatów: dział 758 

rozdział 75832 § 2920 

Plan 3.704.873,00 4.432.833,00 

Należności 3.704.873,00 4.432.833,00 

Dochody 

wykonane 

3.704.873,00 4.432.833,00 
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Dane w zakresie kwot części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej zawarte 

w sprawozdaniach zbiorczych Rb-27S za lata 2017-2018 były zgodne z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej (wydruki konta 901 do klasyfikacji budżetowej). 

Ponadto sprawdzeniem objęto prawidłowość zaewidencjonowania w księgach 

rachunkowych wpływu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z 

budżetu państwa w latach 2017 - 2018, w tym subwencji otrzymanej: w grudniu 2017 r. 

na styczeń 2018 r. oraz w grudniu 2018 r. na styczeń 2019 r. Sprawdzono prawidłowość 

wykazania subwencji w sprawozdaniu rocznym Rb-ST o stanie środków na rachunkach 

bankowych za 2017 r. i 2018 r. oraz w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu 

dochodów jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r. i 2018 r. Kontrolą objęto: 

zawiadomienia Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

ustalenia kwoty subwencji, ewidencję do konta 901 - „Dochody budżetu”, do konta 133 

- „Rachunek budżetu” oraz konta 909 - „Rozliczenia międzyokresowe” za lata 2017- 

2018; potwierdzenia wpływu na rachunek bankowy subwencji oświatowej: z dnia 20 

grudnia 2017 r., z dnia 20 grudnia 2018 r.; sprawozdania roczne Rb-ST o stanie środków 

na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2017 r. i 2018 

r.; sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów jednostki samorządu 

terytorialnego za okres od początku roku do dnia: 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 

2018 r. 

 

Dane w zakresie planowanych w 2017 r. i 2018 r. dochodów z tytułu części oświatowej 

subwencji ogólnej zgodne były z kwotami podanymi w zawiadomieniach Ministra 

Rozwoju i Finansów oraz planem po zmianach dochodów Miasta z tego tytułu. 

 Dochody 3.704.873,00 4.432.833,00 
 otrzymane  _j 

Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27S przedstawia poniższa tabela: 

Część subwencji 

ogólnej 

 2017 r. 2018 r. 

Oświatowa: dział 

758 rozdział 

75801 § 2920 

Plan 98.210.446,00 97.766.579,00 

Należności 98.210.446,00 97.766.579,00 

Dochody 

wykonane 

98.210.446,00 97.766.579,00 

Dochody 

otrzymane 

98.249.233,00 98.121.820,00 
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Zgodnie z potwierdzeniami wpływu na rachunek bankowy część oświatowa                    

subwencji ogólnej dla gmin i powiatów wpłynęła odpowiednio: 

 na styczeń 2018 r. - 2.833.664,00 zł i 4.814,366,00 zł; 

 na styczeń 2019 r. 3.099.656,00 zł i 4.903.615,00 zł. 

Wpływ dochodów z tytułu ww. subwencji zaewidencjonowano na koncie 133 - 

„Rachunek budżetu” w korespondencji z 909 - „Rozliczenia międzyokresowe”, zaś 

przeksięgowanie subwencji oświatowej na dochody nastąpiło w styczniu roku następnego 

tj. odpowiednio 2018 r, i 2019 r. 

Cześć subwencji oświatowej otrzymaną w grudniu na styczeń roku następnego wykazano 

w odpowiedniej wysokości w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach 

bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2017 r. oraz 2018 r. 

W rocznych sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego za lata 2017 - 2018 w kolumnie „Dochody 

otrzymane” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego”, paragrafie 292 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” 

wykazano otrzymaną odpowiednio w 2017 r, i 2018 r. subwencję oświatową w kwocie 

wynikającej z ksiąg rachunkowych budżetu Miasta (organu) oraz wpływu środków z tego 

tytułu na bankowy rachunek budżetu. 
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3.1.2. Dochody z tytułu podatków i opłat. 

Ustalenia ogólne (uregulowania wewnętrzne, stawki) 

Stawki podatku od nieruchomości. 

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. ustalone zostały uchwałą Nr 193/2016 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 października 2016 r, w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp.                  

z 2016 r. poz. 3508). 

Ustalono następujące stawki podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2                         

powierzchni, 

b)pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 

powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie             

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                   

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo                    

zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje                  

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych                   

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej               

- 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym -10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
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d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 

1,0 zł od 1 m2powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,62 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej. 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust, 3-7                       

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

 

Rada Miejska w Przemyślu, skorzystała z uprawnienia do wprowadzenia zwolnień w 

podatku od nieruchomości (zwolnienia wprowadzono następującymi uchwałami):  

 uchwałą Nr 159/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z 2014 r. poz. 2569), 

 uchwałą Nr 160/2014 Rady Miejskiej wPrzemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 

2014 r. poz. 2570), 

 uchwałą Nr 4/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie 

udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie           

Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2014 r. poz. 795), 

 uchwałą Nr 207/06 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. w 

sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2006 r. poz. 

1893), 

 uchwałą Nr 50/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie 

przyjęcia programu pomocy regionalnej udzielanej w Meście Przemyślu (Dz. Urz. Woj. 

Podkarp, z 2003 r. poz. 1465), 

 uchwałą Nr 49/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Masta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. 

Podkarp. z 2003 r, poz. 1168), 

 uchwałą Nr 14/2002 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz, Urz. Woj. Podkarp, z 2002 r. poz. 1638). 
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Stawki podatku rolnego na 2018 r. 

Stawki podatku rolnego (średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października roku 

poprzedzającego rok podatkowy). 

Stawki na 2018 r. zostały ustalone w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 

11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 

Monitor Polski rok 2017 poz. 958). Zgodnie z treścią komunikatu: „na podstawie                      

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających 

kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 df\ 

Stawki te wynoszą: 

2018 rok 

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) 131,225 zł 
(131,23 zł) 

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) 262,45 zl 

Rada Miejska w Przemyślu na 2018 nie skorzystała z uprawnienia do podjęcia uchwały              

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku 

rolnego, w związku z powyższym stawki te wynoszą: 

2018 rok 

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) 131,225 zl 
       (131,23 zl) 

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) 262,45 zl 

Organ podatkowy dokonał zaliczenia Gminy Miejskiej Przemyśl do właściwego okręgu 

podatkowego (II) z uwzględnieniem zasad określonych w art. 4 ustawy o podatku rolnym  

i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia 

gmin oraz miast dojednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614). 
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Wzory druków deklaracji 

Wzory druków deklaracji obowiązujące w 2018 r. ustalone zostały uchwałą Nr 200/2015 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji na 

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, 

rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych, danych o współwłaścicielach (Dz. Urz, Woj. Podkarp. z 2015 r. poz. 3677). 

Organizacja spraw wymiaru podatków 

Sprawy wymiaru podatków oraz księgowości podatkowej prowadzone są przez 

pracowników (obecnie 22 etaty) Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu                    

Miejskiego w Przemyślu. 

3.1.2. L Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. 

Kontrolą objęto dochody budżetu, uzyskane w 2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości od 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, 

jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek 

organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz od osób 

fizycznych w przypadkach określonych w art. 6, ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170). Realizacja 

dochodów podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 r. przedstawia się 

następująco: wykonanie 25.950.434,41 zł. 

Wartość podatku badanej próby według „pierwszej” deklaracji na podatek od    

nieruchomości na 2018 r,: 3.815.619,00zł, 

Próba objęta kontrolą to podatnicy oznaczeni w niniejszym protokole numerami od 1 do 5. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/l] 

Zakres kontroli obejmuje terminowość złożenia i prawidłowość sporządzenia deklaracji,             

w tym zakresie zbadano terminowość składania „pierwszych” deklaracji podatkowych              

oraz prawidłowość sporządzenia deklaracji (zgodność stawek wykazanych w                 

„pierwszych” deklaracjach ze stawkami określonymi w Uchwałach Rady oraz zgodność 

złożonych druków deklaracji z ustalonymi wzorami). 
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Terminowość składania ..pierwszych” deklaracji podatkowych. 

Kontrolą objęto przestrzeganie terminów wynikających z art. 6, ust. 9, pkt 1 i 2 ustawy             

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Podstawę ustaleń kontrolnych stanowiły „deklaracje roczne” deklaracje podatkowe 

złożone przez podatników na 2018 r. 

Ustalenia kontroli za 2018 r.: próba 5 podatników (termin złożenia deklaracji na podatek 

od nieruchomości to: 31 stycznia 2018 r), daty złożenia deklaracji ustalone na podstawie 

pieczęci wpływowej lub daty nadania z koperty (jeżeli pieczęć wpływu jest po terminie 

składania), w której przysłano deklarację, kwota podatku wskazana w przypadkach 

wystąpienia nieprawidłowości. 

 

Zgodność stawek wykazanych w ..pierwszych” deklaracjach ze stawkami określonymi w 

Uchwałach Rady - podatek od nieruchomości oraz zgodność dokonanego przypisu/            

odpisu z deklarowanym. 

Sprawdzeniu poddano prawidłowość złożonych deklaracji pod względem zgodności 

stawek wykazanych w „pierwszych” deklaracjach ze stawkami określonymi w uchwale               

Nr 193/2016 Rady miejskiej w Przemyślu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla. 

Ustalenia kontroli za 2018 r. (próba 5 podatników): 

1. Podatnik oznaczony Nr 1, bez uwag. 

2. Podatnik oznaczony Nr 2, bez uwag. 

3. Podatnik oznaczony Nr 3, bez uwag. 

4. Podatnik oznaczony Nr 4, bez uwag. 

5. Podatnik oznaczony Nr 5, bez uwag. 

  

Oznaczenie podatnika Data złożenia deklaracji na 2018 r. 

1 31 stycznia 2018 r. 

2 31 stycznia 2018 r. 

3 30 stycznia 2018 r. 

4 31 stycznia 2018 r. 

5 29 stycznia 2018 r. 
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Zgodność złożonych druków deklaracji z ustalonymi wzorami. 

Sprawdzeniu poddano prawidłowość złożonych deklaracji pod względem zgodności 

„pierwszych” deklaracji rocznych złożonych przez badaną próbę podatników                                

z określonymi wzorami deklaracji w 2018 r. 

Ustalenia kontroli za 2018 r. (próba 5 podatników): 

1. Podatnik oznaczony Nr 1, bez uwag. 

2. Podatnik oznaczony Nr 2, bez uwag. 

3. Podatnik oznaczony Nr 3, bez uwag. 

4. Podatnik oznaczony Nr 4, bez uwag. 

5. Podatnik oznaczony Nr 5, bez uwag. 

3.I.2.2. Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych. 

Kontrolą objęto dochody budżetu, uzyskane w 2018 r. z tytułu podatku rolnym od osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, 

jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek 

organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz od osób 

fizycznych w przypadkach określonych w art. 6a, ust. 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984  

r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późniejszymi               

zmianami). 

Realizacja dochodów podatku rolnego od osób prawnych w 2018 r. przedstawia się 

następująco: wykonanie 26.703,82 zł. 

Wartość podatku badanej próby według „pierwszej” deklaracji na 2018 r. podatek rolny. 

1.359,0 zł. 

Próba objęta kontrolą to podatnicy podatku rolnego od osób prawnych oznaczeni 

numerami od 1 do 5. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/2] 

Zakres kontroli obejmuje terminowość złożenia i prawidłowość sporządzenia deklaracji,                   

w tym zakresie zbadano terminowość składania „pierwszych” deklaracji podatkowych     

oraz prawidłowość sporządzenia deklaracji (zgodność stawek wykazanych w      

„pierwszych” deklaracjach ze stawkami oraz zgodność złożonych druków deklaracji z 
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ustalonymi wzorami). 

 

Terminowość składania „pierwszych” deklaracji podatkowych. 

Kontrolą objęto przestrzeganie terminów wynikających z art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 

Podstawę ustaleń kontrolnych stanowiły „pierwsze” deklaracje podatkowe złożone przez 

podatników na 2018 r. 

Ustalenia kontroli za 2018 r.: próba 5 podatników (termin złożenia deklaracji na podatek 

rolny to 15 stycznia 2018 r.), daty złożenia deklaracji ustalone na podstawie pieczęci 

wpływowej lub daty nadania z koperty, w której przysłano deklarację, kwota podatku 

wskazana w przypadkach wystąpienia nieprawidłowości. 

 

 

Prawidłowość wyliczenia przez podatników w przedłożonych deklaracjach 

.”deklaracjach rocznych” kwoty podatku rolnego na podstawie zadeklarowanych 

powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz stawki podatku ustalonej na 2018 r. 

Sprawdzono prawidłowość wyliczenia przez podatników w przedłożonych deklaracjach 

„deklaracjach rocznych” kwoty podatku rolnego na podstawie zadeklarowanych 

powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz stawki podatku na 2018 r. 

Ustalenia kontroli za 2018 r. (próba 5 podatników): 

1. Podatnik oznaczony Nr 1, bez uwag, 

2. Podatnik oznaczony Nr 2, bez uwag. 

3. Podatnik oznaczony Nr 3, bez uwag. 

4. Podatnik oznaczony Nr 4, bez uwag. 

5. Podatnik oznaczony Nr 5, bez uwag 

 

 

 

Oznaczenie podatnika Data złożenia deklaracji na 2018 r. 

1 4 stycznia 2018 r. 

2 23 stycznia 2018 r.  

Deklaracja złożona po terminie* 
3 15 stycznia 2018 r. 

4 26 stycznia 2018 r.  

Deklaracja złożona po terminie* 
5 15 stycznia 2018 r. 

*Opóźnienie w złożeniu deklaracji nie przekroczyło 15 dni (organ podatkowy stwierdził 

opóźnienie, uznał że czyn nie stanowi przestępstwa lub wykroczenia skarbowego 

/adnotacja w formie pieczątki/). 
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Zgodność złożonych druków deklaracji z ustalonymi wzorami. 

Sprawdzeniu poddano zgodność „pierwszych” deklaracji rocznych złożonych przez 

badaną próbę podatników z wzorami deklaracji w 2018 r., 

Ustalenia kontroli za 2018 r. (próba 5 podatników): 

1. Podatnik oznaczony Nr 1, bez uwag. 

2. Podatnik oznaczony Nr 2, bez uwag. 

3. Podatnik oznaczony Nr 3, bez uwag. 

4. Podatnik oznaczony Nr 4, bez uwag. 

5. Podatnik oznaczony Nr 5, bez uwag. 
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3.I.2.3. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób 

fizycznych. 

Zakresem kontroli objęto dochody budżetu, uzyskane w 2018 r. z tytułu podatku od 

nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych. 

Realizacja dochodów od osób fizycznych przedstawia się następująco: 

• podatek od nieruchomości realizacja 2018 r.: 9.167.783,03 zł. 

• podatek rolny realizacja 2018 r.: 317.786,57 zł. 

Próba objęta kontrolą to podatnicy oznaczeni numerami od IN do 10 N i od IR do 10R 

(numery od IN do 10N to podatnicy ujęci w wykazie podatku od nieruchomości, 

numery od IR do 10R to podatnicy ujęci w wykazie podatku rolnego). 

Numer 
podatnika 

Wymiar podatku (w zł) wg „pierwszej” decyzji wymiarowej (bez 

uwzględnienia decyzji zmieniających w trakcie roku) 

Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 

IN 1.234,00 - - 

2N 22.167,00 - ■ 

3N 1.022,00 - - 

4N 340,00 - - 

5N 1.588,00 - - 

6N 1.714,00 - - 

7N 317,00 - - 

8N 368,00 - - 

9N 623,00 - - 

10N 495,00 - - 

IR - 122,00 - 

2R - 318,00 - 

3R - 169,00 - 

4R - 185,00 - 

5R - 228,00 - 

6R - 224,00 - 

7R - 150,00 - 

8R - 135,00 • 

9R - 113,00 - 



10R 184,00 

57 

 

 

 
[dowód: Akta kontroli Nr III/3] 

Wartość podatku badanej próby według „pierwszej” decyzji wymiarowej na 2018 r.: 

• podatek od nieruchomości: 29.868,00 zł. 

* podatek rolny: 1,828,00 zł. 

Zakres kontroli obejmuje prawidłowość naliczenia podatku od nieruchomości i podatku 

rolnego, w tym zakresie zbadano: terminowość doręczenia decyzji wymiarowych oraz 

zgodność stawek ujętych w decyzjach wymiarowych z obowiązującymi stawkami. 

Terminowość doręczenia decyzji wymiarowych 

Sprawdzeniem objęto terminowość doręczenia decyzji wymiarowych na 2018 r. dla 

badanej próby podatników. Ustalenia kontroli ujęto w poniższej tabeli.
 

 

 

Numer podatnika Data doręczenia decyzji wymiarowej 

IN 3 lutego 2018 r. 

2N 12 lutego 2018 r. 

3N 13 lutego 2018 r. 

4N 3 lutego 2018 r. 

5N 10 lutego 2018 r. 

6N 5 lutego 2018 r. 

7N 7 lutego 2018 r. 

8N 5 lutego 2018 r. 

9N 7 lutego 2018 r. 

10N 7 lutego 2018 r. 

IR 5 lutego 2018 

2R 3 lutego 2018 r. 

3R 28 lutego 2018 r. 

4R 12 lutego 2018 r. 

5R 1 marca 2018 r. 

6R 9 lutego 2018 r. 

7R 13 lutego 2018 r. 

8R 10 lutego 2018 r. 

9R 3 lutego 2018 r. 
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10R 6 lutego 2018 r. 

Zgodność stawek ujętych w decyzjach wymiarowych z obowiązującymi stawkami. 

Kontrolą objęto zgodność stawek ujętych w decyzjach wymiarowych z stawkami 

podatków od nieruchomości i rolnego obowiązującymi w 2018 r. 

Ustalenia kontroli oparto na: 

- danych zawartych w decyzjach w sprawie wymiaru 2018 r., 

- danych zawartych na kontach badanej próby podatników, 

- danych zawartych w przedłożonych do kontroli „informacjach o nieruchomościach”, 

- innych danych wynikających z przedłożonej do kontroli dokumentacji podatnika. 

Ustalenia w zakresie 2018 r. (zgodność stawek ujętych w decyzjach wymiarowych z 

stawkami podatków od nieruchomości i rolnego obowiązującymi w 2018 r., inne uwagi): 

  

 Nieprawidłowości / uwagi (ujawnione w toku kontroli) 

Numer 
podatnika 

Podatek od nieruchomości (wymiar w 

zł) 
Podatek rolny 

(wymiar w zł) 
Podatek leśny (wymiar w 

zł) 

 1.234,00 - - 

IN Działki podatnika Nr ………….. położone w obrębie 207 objęte modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków Miasta Przemyśla na podstawie ogłoszenia Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 
czerwca 2018 r. (weszło w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.) opublikowanym w Dz. Urz, Woj. 

Podk z 2018 r. poz. 2737). Zmianie uległa powierzchnia działki oznaczonej numerem …… w 
obrębie 207 z powierzchni 0,0063 ha na 0,0073 ha tj. o 10,00 m2 w klasyfikacji gruntów 
oznaczonej jako „B”. Organ podatkowy do dnia kontroli tj. 15 listopada 2019 r. nie 
wyegzekwował złożenia aktualnej pod względem opodatkowania „Informacji w sprawie podatku 
od nieruchomości, rolnego, leśnego”. 
Powyższe działanie stanowi o naruszeniu art. 274a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z 

art. 6 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późniejszymi zmianami). 
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat 
Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 
Organ podatkowy pismem znak POL.3120.2.2469,2019 z dnia 31 października 2019 r. wezwał 
podatnika do złożenia aktualnej deklaracji podatkowej uwzględniającej dokonane zmiany. Pismo 

znak POL.3120.2.2469.2019 z dnia 31 października 2019 r. wzywające podatnika zostało 
wysłane już po rozpoczęciu kontroli RIO (doręczone w dniu 19 listopada 2019 r.). 
Podatnik w trakcie trwania kontroli w dniu 20 listopada 2019 r. złożył aktualną „Informację w 
sprawie podatku od nieruchomości”. Nieprawidłowość została skorygowana. 

2N 22.167,00 - - 

  

3N 1.022,00 - - 

  



340,00 j 
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4N 

7N 

Podatnik zadeklarował w informacji „w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego” 
złożonej w dniu 7 marca 2012 r. powierzchnię budynku mieszkalnego 122,00 m2 (położony na 
działce nr … obręb 0212). Z danych przedłożonego do kontroli wypisu z kartoteki budynków do 
celów podatkowych wynika iż działka 793 zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym 

(dwie kondygnacje nadziemne) o powierzchni zabudowy 156,00 m2. 
Organ podatkowy bezkrytycznie przyjął tak zadeklarowaną powierzchnię (122,00 m2 
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych- daje 61 ml powierzchni użytkowej na jednej 
kondygnacji) i nie zweryfikował zgodności deklarowanej powierzchni z jej stanem faktycznym 
(156,00 m2 powierzchni zabudowy na 1 kondygnacji x 2 kondygnacje = 312,00 m2) 
wynikającym z kartoteki budynków. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo iż omawiany 

budynek ma powierzchnię użytkową przekraczającą deklarowaną a podatek naliczany jest w 
zaniżonej wysokości. 
Organ podatkowy nie zweryfikował prawidłowości sporządzenia informacji w tym zakresie. 

Nierzetelne sprawdzenie przez Organ podatkowy deklaracji w zakresie jej formalnej 
poprawności, stanowi o naruszeniu art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa, 2 nieznanych przyczyn Organ podatkowy pomimo występujących w sposób 

oczywisty wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji jak i jej niekompletnego 
wypełnienia nie wezwał podatnika do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych 
wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, co stanowi o naruszeniu art. 274a §2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Inspektor w Wydziale Podatków i 
Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/4] 

Pismem z dnia 4 grudnia 2019 r. (doręczone w dniu 9 grudnia 2019 r. podczas trwania kontroli 
RIO) Organ podatkowy zawiadomił podatnika o przeprowadzeniu kontroli podatkowej (w 
zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości). 

 

Działka podatnika Nr …… położona w obrębie 214 objęta modernizacją ewidencji gruntów i 
budynków Miasta Przemyśla na podstawie ogłoszenia Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 
czerwca 2018 r. (weszło w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.) opublikowanym w Dz. Urz, Woj. 
Podk. z 2018 r. poz. 2737). Zmianie uległa powierzchnia działki oznaczonej numerem …… w 

obrębie 214 z powierzchni 0,0515 ha na 0,00507 ha tj. o 8,00 m2 w klasyfikacji gruntów 
oznaczonej jako „B”. 
Organ podatkowy do dnia kontroli tj. 15 listopada 2019 r. nie wyegzekwował złożenia aktualnej 
pod względem opodatkowania „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego”. 
Powyższe działanie stanowi o naruszeniu art. 274a § I ustawy Ordynacja podatkowa w związku 

z art 6 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późniejszymi zmianami). 
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Inspektor w Wydziale Podatków i 
Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 
Organ podatkowy pismem znak POL.3120.2.2470.2019 z dnia 31 października 2019 r. wezwał 
podatnika do złożenia aktualnej deklaracji podatkowej uwzględniającej dokonane zmiany. Pismo 

znak POL.3120.2.2470.2019 z dnia 31 października 2019 r. wzywające podatnika zostało 
wysłane już po rozpoczęciu kontroli RIO (doręczone w dniu 19 listopada 2019 r.). 
Podatnik w trakcie trwania kontroli w dniu 20 listopada 2019 r, złożył aktualną „Informację w 
sprawie podatku od nieruchomości". Nieprawidłowość została skorygowana. ______________  
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318,00 

Podatnik do dnia kontroli tj. 15 listopada 2019 r, nie złożył w informacji „w sprawie podatku od 

nieruchomości, rolnego, leśnego” aktualnej na 2018 r. Organ podatkowy nie podjął działań 
w celu wyegzekwowania tego obowiązku. 

Powyższe działanie stanowi o naruszeniu ait. 274a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku art 

6a ust. 5 ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r, o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 

r., poz. 1892 z późniejszymi zmianami). 
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 
Organ podatkowy pismem znak POL.3121.2,492,2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. wezwał podatnika 

do złożenia aktualnej deklaracji podatkowej uwzględniającej dokonane zmiany. 

169,00 

Podatnik posiadał wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. następujące grunt} (działki nr 559, 560, 
Grunty orne Przelicznik Razem 

powierzchnia 
fizyczna 

Razem powierzchnia 

przeliczeniowa 

II 1,65 0,4826 0,7963 

Illa (sadv III) 1,5 0,1607 0,2411 

nib L25 0,2030 0,2538 

RAZEM 0,8463 1,2911 

W decyzji wymiarowej POL.3121.1.1584.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. opodatkowano zgodnie z 

ww. 
Działki podatnika nr ………………… położone w obrębie 211objęte zostały modernizacją 

ewidencji gruntów i budynków Miasta Przemyśla na podstawie ogłoszenia Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 8 czerwca 2018 r. (weszło w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.) opublikowanym w 

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 2737). Zmianie uległe powierzchnie i oznaczenia klasyfikacji 

ww. działek: 
- dz, nr …. (RII) z 0,1393 ha na (S-RII) 0,1398 ha, 
- dz. nr ….. (Rlllb) z 0,0645 ha na (S-Rlllb) 0,0640 ha, 
- dz. nr ….. (Rllla) z 0,0186 ha na (S-RIIIa) 0,0186 ha—bez zmian powierzchni, 
- dz. nr …… (RH) z 0,1513 ha na (S-RII) 0,1462 ha, 

- dz. nr ….. (Rlllb) z 0,0695 ha na (S-RIUb) 0,0681 ha, 
- dz. nr …… (Rllla) z 0,0186 ha na (S-RIIIa) 0,0185 ha, 
- dz. nr ….. (RII) z 0,1423 ha na (S-RII) 0,1388 ha, 
- dz. nr ….. (Rlllb) z 0,0690 ha na (S-RIIIb) 0,0686 ha, 
- dz. nr ….. (Rllla) z 0,0235 ha na (S-RIIIa) 0,234 ha, 
- dz. nr ….. (Rllla) z 0,1000 ha na (S-RIIIa) 0,0997 ha, 

- dz. nr …… (RII) z 0,0497 ha na (S-RII) 0,0500 ha. 
Organ podatkowy do dnia kontroli tj. 15 listopada 2019 r. nie wyegzekwował złożenia aktualnej pod 

względem opodatkowania „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego”. __  _  

2R 

3R 

/ 
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Powyższe działanie stanowi o naruszeniu art 274a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku 

art. 6a ust. 5 ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r., poz. 1892 z późniejszymi zmianami). 
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 
Organ podatkowy pismem znak POL.3123.2.426.2019 z dnia 30 października 2019 r. wezwał 

podatnika do złożenia aktualnej deklaracji podatkowej uwzględniającej dokonane zmiany. 

Pismo znak POL.3123.2.426.2019 z dnia 30 października 2019 r. wzywające podatnika zostało 

wysłane już po rozpoczęciu kontroli RIO (doręczone w dniu 5 listopada 2019 r.). 
4R - 185,00 | 

 

 - 228,00 - 

5R Podatnik do dnia kontroli tj. 15 listopada 2019 r. nie złożył w informacji „w sprawie podatku od 

nieruchomości, rolnego, leśnego” aktualnej na 2018 r. Organ podatkowy nie podjął działań 
w celu wyegzekwowania tego obowiązku. 

Działka podatnika nr …… położona w obrębie 210 objęta została modernizacją ewidencji 
gruntów i budynków Miasta Przemyśla na podstawie ogłoszenia Prezydenta Miasta Przemyśla z 
dnia 8 czerwca 2018 r. (weszło w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.) opublikowanym w Dz. Urz. 

Woj. Podk. z 2018 r. poz. 2737). Zmianie uległe powierzchnie i oznaczenia klasyfikacji ww. 
działki, w tym ogólna powierzchnia z 1,2687 ha na 1,2735 ha. 
Organ podatkowy do dnia kontroli tj. 15 listopada 2019 r, nie wyegzekwował złożenia aktualnej 
pod względem opodatkowania „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego”. 
Powyższe działanie stanowi o naruszeniu art. 274a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku 

art. 6a ust. 5 ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r.; poz. 1892 z późniejszymi zmianami). 
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat 
Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 
Organ podatkowy pismem znak POL.3121.2.429.2019 z dnia 30 października 2019 r. wezwał 
podatnika do złożenia aktualnej deklaracji podatkowej uwzględniającej dokonane zmiany. Pismo 

znak POL.3120.2.429.2019 z dnia 30 października 2019 r. wzywające podatnika zostało wysłane 
już po rozpoczęciu kontroli RIO (doręczone w dniu 14 listopada 2019 r. /II awizo korespondencja 
nieodebrana/). 

 - 224,00 - 

6R Działki podatnika nr ……….. położone w obrębie 215 objęte zostały modernizacją ewidencji 

gruntów i budynków Miasta Przemyśla na podstawie ogłoszenia Prezydenta Miasta Przemyśla z 
dnia 8 czerwca 2018 r. (weszło w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.) opublikowanym w Dz. Urz. 
Woj. Podk. z 2018 r. poz. 2737). Zmianie uległe powierzchnie i oznaczenia klasyfikacji ww. 
działek, w tym ogólna powierzchnia działki nr ……. z 0,5053 ha na 0,4996 ha oraz działki nr …. 
z 0,3500 ha na 0,3245 ha. 
Organ podatkowy pismem znak POL.3123.2.431.2019 z dnia 29 października 2019 r. wezwał 
podatnika do złożenia aktualnej deklaracji podatkowej uwzględniającej dokonane zmiany. Na 
dzień kontroli tj. 15 listopada 2019 r. nieprawidłowość została skorygowana - Organ podatkowy 
wyegzekwował złożenie aktualnej pod względem opodatkowania „informacji w sprawie podatku 
od nieruchomości, rolnego, leśnego” (wpłynęła w dniu 12 listopada 2019 r. w trakcie trwania 
kontroli RIO). 

7R - 150,00 - 

 

8R - 135,00 - 

 

9R 
* 

- 113,00 - 
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3.1.2.4. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień                        

w podatku rolnym i podatku od nieruchomości. 

Dokonano porównania danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-27S za 

2018 r. z danymi wykazanymi w zestawieniach: 

- „obroty i salda kont analitycznych - skutki dekretacji dla dekretów uzupełniających” 

(umorzenia) sporządzone przez Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 

- „zestawienie kwotowe wg ulg” sporządzone Głównego Specjalistę w Wydziale 

Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 

Ustalenia kontroli: 

Porównanie danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-27S za 2018 r.                    

z danymi wykazanymi w ww. zestawieniach, wykazało: 

 

  

  

10R - 184,00 r 

 

Wyszczególnienie 

Wy szczególni eni e 
Sprawozdanie Rb- 

27S 

Sprawozdanie 

Rb-PDP 

Zestawienie 

Wydruki 

Ewidencja 

Różnica 

Podatek od nieruchomości 2018 r. (w zł) 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 

a) osoby prawne 1.329.039,56 1.525.706,04 1.329.039,56 0,00 

b) osoby fizyczne 196.666,48 196.666,48 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych 

a) osoby prawne 14.403,60 16.625,65 14.403,60 0,00 

b) osoby fizyczne 2,222,05 2.222,05 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie odroczeń terminu płatności, 

rozłożenia na laty. zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru 
a) osoby prawne 0,00 2.660,56 0,00 0,00 

b) osoby fizyczne 2.660,56 2.660,56 
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* Różnica wynika z zaokrągleń. 

 

 

[dowód: Akta kontroli Nr III/5] 

3.1.2.5. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatkach rolnym i od 

nieruchomości. 

Dokonano porównania danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-27S za 

2018 r. zdanymi wykazanymi w zestawieniu kwotowym wg rodzaju nieruchomości 

sporządzonym przez Głównego Specjalistę w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu za 2018 r. 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 

a) osoby prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) osoby fizyczne 0,00 0,00 

Skutki decyzji wydanych przez oigan podatkowy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych 

a) osoby prawne 0300 638,00 0,00 0,00 

b) osoby fizyczne 638,00 638,00 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie odroczeń terminu płatności, 

rozłożenia na raty, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru 
a) osoby prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) osoby fizyczne 0,00 0,00 

 

[dowód: Akta kontroli Nr III/6] 

Podatek od nieruchomości (w zł) 

Wyszczególnienie 
Sprawozdanie Rb- 

27 S 

Sprawozdanie 

Rb-PDP 

Zestawienie 

Wydruki 

Ewidencja 

Różnica 

2018 r. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - podatek od nieruchomości 

a) osoby prawne 583.142,00 790.074,00 583.142,06 0,93* 

b) osoby fizyczne 206.932,00 181.535,46 

25.397,41 

206.932,87 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - podatek rolny 

a) osoby prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) osoby fizyczne 0,00 0,00 
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3.I.2.6. Umorzenia zaległości podatkowych. 

Zakres kontroli obejmuje decyzje oraz postanowienia wydane w okresie od dnia 1 

stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r, w odniesieniu do osób fizycznych oraz 

prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. 

 

Podstawą ustaleń kontroli były: wnioski podatników (podania dotyczące przyznania 

ulgi), dowody przedkładane przez podatników, zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, 

postanowienia wydane na podstawie Ordynacji podatkowej oraz decyzje (postanowienia) 

Prezydenta przyznające ulgi (lub odmowne). 

Kontrolę przeprowadzono w zakresie: 

• prawidłowości załatwiania spraw (wniosków) podatników dotyczących umorzenia 

zaległości (odsetek) w drodze decyzji, 

• prawidłowości sporządzenia decyzji, 

• prawidłowość wydawania decyzji umorzeniowych w zakresie istnienia  

przesłanek do ich wydania (czyli podatków, co do których upłynął termin płatności), 

• wyznaczanie stronie przed wydaniem decyzji terminu do wypowiedzenia się                

w sprawie materiału dowodowego - art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa (w przypadku 

decyzji odmownych). 

Uwaga ogólna dotycząca kontrolowanych decyzji: decyzje umorzeniowe z 

uwzględnieniem terminów wynikających z art, 139 §4 ustawy Ordynacja podatkowa 

wydawanie były przeciętnie w okresie dwumiesięcznym. 

Próba do kontroli to 5 decyzji umorzeniowych, w tym 2 z 2017 r. i 3 z 2018 r. 

Ustalenia kontroli: 

1/Decyzja nr POL.3120.4.4.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r., data doręczenia 13 kwietnia 

2017  r., umorzenie „kwoty 15.727,60 zł tytułem zaległości w podatku od nieruchomości  

za miesiące od stycznia do lutego 2017 r. wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w 

wysokości 122,00 zł”. Bez uwag, 

2/ Decyzja nr POL.3123.4.2.2017 z dnia 2 października 2017 r,, data doręczenia 3 

października 2017 r., umorzenie „umorzyć w części zaległy podatek pobierany w formie 

łącznego zobowiązania pieniężnego tytułem III i W raty podatku należnego za 2016 r. w 
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łącznej kwocie 386,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 25,00 zł, 

odmówić umorzenia zaległego podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego za I i II ratę należną w 2017 r. w łącznej kwocie 386,00 zł”. Bez uwag. 

3/ Decyzja nr POL.3127.2.1.2017 z dnia 4 stycznia 2018 r., data doręczenia 19 stycznia 

• r., umorzenie „umorzyć zaległy podatek pobierany w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego tytułem III i IV raty podatku należnego za 2017 r. w łącznej kwocie 638,00 

zł”. Bez uwag. 

4/ Decyzja nr POL.3120.4.3.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., data doręczenia 20 czerwca 

2018 r., umorzenie „umorzyć zaległy podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 

2.222,05 zł wraz z odsetkami w wysokości 30,00 zł”. Bez uwag. 

5/ Decyzja nr POL.3120.4.7.2018 z dnia 18 października 2018 r., data doręczenia 24 

października 2018 r., umorzenie „umorzyć Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

SA z siedzibą w Przemyślu ul. ks. Piotra Skargi 7/1; NIP 7952328237-kwotę -14.403,60 zł 

tytułem zaległości w podatku od nieruchomości za raty: XII2016 r., 1V-XII2017 r., I- 

IV oraz VIII-IX 2018 r., wraz z należnymi odsetkami w wysokości 993,00 zł. Uwagi: 

decyzja została podpisana „Z up. Prezydenta Miasta” przez ówczesnego Zastępcę 

Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Grzegorza Haydera (art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy o 

samorządzie gminnym). 

[dowód: Akta kontroli Nr III/7] 

W przedmiotowej sprawie oświadczenie złożył Sekretarz Miasta Przemyśla Pan Dariusz 

Łapa, potwierdził fakt posiadania upoważnienia do podpisania omawianej decyzji 

umorzeniowej przez ówczesnego Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Grzegorza 

Haydera. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/8] 

Informacja dodatkowa w zakresie wymiaru na 2018 r, 

W dniu 1 kwietnia 2019 r. do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu wpłynął wniosek 

podpisany przez osobę podpisaną z imienia i nazwiska o podjęcie działań w trybie art. 

182 kodeksu postępowania administracyjnego mających na celu „usunięcie stanu 

niezgodnego z prawem''. Wnioskująca argumentowała wniosek do prokuratury, 

odnoszący się do spraw opodatkowania wynikających z modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków Miasta Przemyśla, wydaniem „w zakresie podatku za rok 2018 wydane 

zostały co najmniej trzy decyzje wymiarowe (dotyczące również zmian w wymiarze) 

wobec poszczególnych podatników, których objęła modernizacja”. W związku z                         
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powyższym Prokuratura Rejonowa w Przemyślu zwróciła się do Prezydenta Miasta 

Przemyśla o udzielenie informacji niezbędnych do analizy sprawy dotyczących: 

- wskazania daty zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta 

Przemyśla, 

- nadesłania poświadczonych za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie wymiaru 

podatku od nieruchomości za 2018 rok, dotyczących jednej osoby (dowolnej), w stosunku 

do której zostały wydane decyzje wymiarowe i zmieniające wymiar w zakresie podatku za 

rok 2018, 

- nadesłania wykazu osób wobec których zostały wydane decyzje zmieniające wymiar 

podatku wraz z adresami ich zamieszkania. 

Pismem z dnia 7 maja 2019 r. znak POL.3120.32.2019 Prezydent Miasta Przemyśla 

poinformował Prokuraturę Rejonową w Przemyślu o okolicznościach opodatkowania 

związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz przekazał informację o 

niemożności przekazania wykazu osób ponieważ w rejestrze decyzji wydawanych w ciągu 

roku znajdują się także decyzje zmieniające wysokość podatku w związku ze zmianą innych 

niż modernizacja okoliczności faktycznych uregulowanych w przepisach prawa 

podatkowego a mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego oraz z uwagi na 

trwające w dalszym ciągu zmiany decyzji podatkowych na skutek zaistniałych zmian 

wynikających z modernizacji gruntów i budynków 

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu pismem z dnia 8 lipca 2019 r. znak PR Pa 6.2019 

przesłało do Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu wniosek 

osoby fizycznej (dane tej osoby wskazano we wniosku) i wniosła o przeprowadzenie 

weryfikacji wszystkich wydanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla decyzji w sprawie 

wymiaru podatku od nieruchomości za 2018 rok, a wydanych w 2019 r. i o podjęcie 

stosownych czynności stosownie do postanowień art. 247 §1 pkt. 3 w związku z art. 248 

§2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa w celu wyeliminowania              

z obrotu prawnego decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa. Prokuratura 

Rejonowa w Przemyślu argumentowała wniosek podając że „stan faktyczny opisany we 

wniosku może dotyczyć szeregu innych osób”, 

Pismem z dnia 11 lipca 2019 r. znak: SKO 0710.6.2019 Prezes Samorządowego              

Kolegium Odwoławczego w Przemyślu zwrócił się do Prezydenta Miasta Przemyśla z 

prośbą o wskazanie liczby decyzji wydanych w 2019 r. w sprawie wymiaru podatku od 

nieruchomości za 2018 rok, a wynikających z modernizacji ewidencji gruntów i 
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budynków. Pismem z dnia 22 lipca 2019 r. znak POL.3120.32.2019 Prezydent Miasta 

Przemyśla poinformował SKO w Przemyślu o liczbie spraw stosownie do przesłanego 

wcześniej wniosku. Pismem z dnia 5 sierpnia 2019 r. znak: SKO 0710.23.2019 Prezes 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu zwrócił się do Prezydenta 

Miasta Przemyśla z prośbą o przekazanie w terminie 14 dni od doręczenia pisma 100 akt 

spraw dotyczących podatku od nieruchomości za rok 2018. Pismem z dnia 14 sierpnia 

2019 r. znak POL.3120.32.2019 Prezydent Miasta Przemyśla przekazał do SKO w 

Przemyślu w odpowiedzi na pismo z dnia 5 sierpnia 2019 r. znak: SKO 0710.23.2019 

100 akt spraw dotyczących podatku od nieruchomości. Na dzień kontroli tj. 20 listopada 

2020 r. Pismem z dnia 17 września 2019 r, znak: SKO 0710.28.2019 Prezes 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu zwrócił się do Prezydenta 

Miasta Przemyśla z prośbą o przekazanie w terminie 14 dni od doręczenia pisma 

kolejnych 100 akt spraw dotyczących podatku od nieruchomości za rok 2018. Pismem z 

dnia 9 października 2019 r. znak POL.3120,32.2019 Prezydent Miasta Przemyśla 

przekazał do SKO w Przemyślu w odpowiedzi na pismo z dnia 17 września 2019 r. znak: 

SKO 0710.28.2019 kolejne 100 akt spraw dotyczących podatku od nieruchomości. 

Sprawy przekazane do SKO w Przemyślu, są obecnie przedmiotem postępowań 

prowadzonych przez SKO. W odniesieniu do niektórych spraw (do dnia 20 listopada 

2020 r.) wydane zostały przez SKO w Przemyślu postanowienia o wszczęciu 

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla 

w sprawie podatku od nieruchomości za 2018 rok, jak również w niektórych sprawach 

wydano decyzje stwierdzające nieważność wydanych decyzji w części lub w całości. 

Sprawy objęte badaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w 

zakresie objętym przez SKO w Przemyślu kontrolą, nie zostały objęte kontrolą RIO. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/9] 
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3.I.2.7. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych. 

3.1.2.7.1. Ustalenia ogólne. 

Stawki podatku od środków transportowych na lata 2018, zostały ustalone: 

- uchwałą Nr 201/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2016 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta 

Przemyśla (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,             

dnia 19 grudnia 2015 r. poz. 3678). 

Rada Miejska w Przemyślu zróżnicowała stawki podatku w ramach upoważnienia 

ustawowego. Stawki podatku od środków transportowych były zróżnicowane ze względu 

na poszczególne kategorie środków transportowych, ich dopuszczalną masę całkowitą,             

rok produkcji oraz źródło zasilania. 

3) Realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przedstawia 

się następująco 

 wykonanie 2018 r.: 1.000.526,15 zł. 

Próba objęta kontrolą to 5 osoby prawne i 10 osób fizycznych podatników podatku od 

środków transportowych. 

3.1.2.7.2. Terminowość składania deklaracji podatkowych. 

Kontroli poddano terminowość składania deklaracji na podatek od środków 

transportowych za lata 2018 r. stosownie do wymogów zawartych w art. 9 ust. 6 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1170 z późn. zm,). Przedmiotem kontroli były deklaracje na podatek od środków 

transportowych składane przez podatników na lata 2017-2018 r. 

Kontrolą objęto podatników podatku od środków transportowych tj. 5 osoby prawne o 

numerach kont: …………………………………………….…… oraz 10 osób fizycznych 

o następujących numerach kont podatkowych:……………….……………………… 

………………………………….. 

Spis podatników wybranych do kontroli zawarto w wykazie „Podatek od środków 

transportowych” osoby prawne i fizyczne sporządzony przez Inspektorów w Wydziale 

Podatków i Opłat Lokalnych. 

[Akta kontroli Nr III/10
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Ustalenia kontroli: 

W zakresie terminowości złożenia deklaracji rocznych na podatek od środków 

transportowych na rok 2017 i 2018 ustalono, iż w przypadku 3 podatników złożono 

deklaracje po terminie wskazanym w art 9 ust, 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 1170 z późn, zm.), 

tj. do dnia 15 lutego roku podatkowego. 

Z treści wskazanego przepisu wynika, iż podmioty - osoby fizyczne i prawne są 

obowiązane składać w terminie do dnia 15 lutego właściwego organowi podatkowemu, 

deklaracje według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego 

obowiązku, przypadki te dotyczyły podatników o następujących numerach kont: 

podatkowych 203753, 84660, 72430. 

W przypadku 6 podatników stwierdzono, iż nie wywiązywali się oni z obowiązku 

wynikającego z art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z którego 

wynika, iż podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani odpowiednio 

skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie              

lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby              

w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności. Przypadki te dotyczyły następujących 

podatników: 77369, 75115, 77380, 89156, 71309, 243480. 

W/w podatnicy składali deklaracje z opóźnieniem w przypadku nie złożenia deklaracji 

organ podatkowy w większości przypadków wzywał pisemnie podatników do złożenia 

deklaracji na podatek od środków transportowych. Nieterminowe składanie deklaracji na 

podatek od środków transportowych stanowi, naruszeniu przez wyżej wymienionych 

podatników obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.                  

o podatkach i opłatach lokalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170                                       

z późniejszymi zmianami). 

3.I.2.7.3. Prawidłowość zastosowania stawek podatkowych w składanych 

deklaracjach i ich poprawność. 

Przedmiotem kontroli były deklaracje na podatek od środków transportowych na 2018 rok. 

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie deklaracji na 2018 rok oraz załączników do 

deklaracji na podatek od środków transportowych. 
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Zakresem kontroli objęto prawidłowość zastosowania stawek podatkowych                              

w składanych deklaracjach i załącznikach do deklaracji oraz ich poprawność. 

Ustalenia kontroli: 

- dane wskazane przez podatników w deklaracjach podatkowych pozwalały na 

weryfikację prawidłowości zastosowanej stawki podatku, 

- stawki zastosowane przez podatników były zgodne ze stawkami podatku, które zostały 

ustalone przez organ stanowiący, 

- wszystkie deklaracje zostały sprawdzone pod względem formalnym, 

- w przypadku nieterminowo wpłacanych rat podatku od środków transportowych organ 

podatkowy naliczał odsetki od zaległości. Organ podatkowy stosował zapis art. 55                 

ustawy ordynacja podatkowa dokonując rozksięgowania dokonanych wpłat 

proporcjonalnie na zaległości i należne odsetki. 

Rachunkowość podatkowa. 

Ewidencja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 roku 

wszystkich podatników (osoby prawne i fizyczne) prowadzona była przy użyciu             

programu komputerowego autorstwa firmy COIG S.A. w Katowicach - system KATS                            

2000i Moduł POD - Podatki. Terminowość ujmowania przypisu na koncie podatkowym 

została zachowana. 

3.I.2.7.4. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień. 

Kontrolą objęto skutki udzielonych przez gminę ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, 

zaniechań poboru, (bez ulg i zwolnień ustawowych) objętych kontrolą w 2018 roku 

sporządzone przez Inspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. 

 

 

 

Podatek od środków tiansportowych 

Wyszczególnienie Sprawo/danie 

Rb-273 
Sprawozdanie Rb- 

PDP 

Zestawienie 
Wydruki 

ewidencja 

Rozmca 

2018r. 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 

(bez ulg i zwolnień ustawowych): 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Skutki decyzji wydanych przez oigan 

podatkowy w zakresie umorzeń 

zaległości podatkowych 

18.410,00 18.410,00 18.410,00 0,00 
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3.I.2.7.5. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych. 

Dokonano porównania danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP i Rb-27S za rok 

2018 z danymi wykazanymi w zestawieniach kwotowych według podstaw 

opodatkowania - osoby prawne i fizyczne za 2018 r. (Wydruk komputerowy). 

 

 

Ustalenia kontroli: 

Dane wykazane w w/w. sprawozdaniach Rb-PDP, Rb-27S za 2018 rok odpowiadają 

danym wykazanym w zestawieniach kwotowych według podstaw opodatkowania - osoby 

prawne i fizyczne za 2018 rok. 

[Akta kontroli Nr III/11] 

Skutki decyzji wy danych przez 
organ podatkowy w zakresie 

odroczeń terminu płatności 

0,00, 0,00 0,00 0,00 

' 

Podatek od środków transportowych 

Wyszczególnienie Sprawozdanie 

Rb-27S 
Sprawozdanie Pb 

PDP 

Zestawienie 

Wydruki 

ewidencja 

Różnica 

2018 r. 

Osoby prawne 453.864,00 

731.602,00 

453.864,00 0,00 

Osoby fizyczne 277.738,00 277.738,00 0,00 
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3.1.3. Dochody z majątku. 

3.1.3.1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych. 

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej 

Przemyśl i Miasta Przemyśla uregulowane zostały w uchwale Nr 110/2011 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącym własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla 

(tekst jednolity ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 703 ze zm.). 

Sprawy sprzedaży nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Przemyślu prowadzi obecnie 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W latach 2017 - 2018 sprawy 

sprzedaży nieruchomości prowadził Wydział Mienia Komunalnego. 

Pracownikami odpowiedzialnymi za realizację spraw związanych m.in. z prowadzeniem 

obrotu nieruchomościami (3 etaty) w latach 2017 - 2018 byli: Inspektor (2 etaty) i 

Główny Specjalista (1 etat) zatrudnieni obecnie w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/12] 

Podstawę ustaleń kontroli stanowiły: uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu, operaty 

szacunkowe, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o 

przetargu, protokoły z przetargów, protokoły z rokowań, dowody wpłat należności za 

sprzedaną nieruchomość oraz akty notarialne przedmiotowych sprzedaży. 

Kontrolą objęto sześć sprzedaży dokonanych w latach 2017 2018: 

1. 2018 r.: działka nr ……., obr. 216, 

2. 2018 r.: działka nr …… obr 212, 

3. 2018 r.: działka nr ……. obr. 207, 

4. 2017 r.: działka nr ……., obr. 202, 

5. 2017 r.: działka nr ……. obr. 212, 

6. 2017 r.: działka nr …….. obr. 211. 

/ [dowód: Akta kontroli Nr 111/13] 
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Ustalenia kontroli: 

1. Działka nr …. obręb 216, o pow. 354,00 m1 położona w Przemyślu, KW nr 

PR1P/00055851/0 niezabudowana sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A. nr 

1606/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr ….. w obrębie 

216. 

Działka przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr 122/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu             

z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl. 

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona na podstawie jej 

wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Szymona Kasperskiego, 

uprawnienia Nr 6044, w formie operatu szacunkowego z dnia 17 listopada 2017 r. 

Określona w operacie wartość rynkowa to dla działki nr 699 - kwota 10.863,00 zł.  

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 6 grudnia 2017 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia 28 grudnia 

2017 r. (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości), informację o wywieszeniu tego 

wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 13 

grudnia 2017 r. w tygodniku Życie Podkarpackie. 

Warunkiem udziału w rokowaniach było wniesienie zaliczki w kwocie 1.000,00 zł, w 

terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do 

dnia 20 lutego 2018 r. Rokowania odbyły się w dniu 28 lutego 2018 r., przeprowadziła je 

Komisja w czteroosobowym składzie (z sześciu członków Komisji dwóch było 

nieobecnych). Ustalona cena to 12.000,00 zł, w formie 10 rat rocznych po 1.200,00 zł 

płatne do dnia 15 marca każdego roku, pierwsza rata 1.200,00 zł płatna do nie później niż 

do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę             

1000,00 zł Pierwsza rata zapłacona została poprzez potrącenie wpłaconej zaliczki oraz 

wpłatę kwoty 200,00 zł w dniu 2 marca 2018 r. 

 

2. Działka nr 998/4 obręb 212, o pow. 6.813,00 m2 położona w Przemyślu, KW nr 

PR1P/00111346/8 zabudowana sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A. nr 

8235/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w drodze bezprzetargowej. 

Działka zabudowana przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr 155/2018 Rady Miejskiej w 

Przemyślu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
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własność Gminy Miejskiej Przemyśl. Rada Miejska w Przemyślu wyraziła zgodę na 

zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 998/4 o powierzchni 0,6813 ha w 

obrębie212 m, Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00111346/8 na rzecz Rycerskiego i 

Szpitalnego Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie, na cel 

prowadzonej działalności pożytku publicznego. Rada Miejska w Przemyślu wyraziła w 

ww. uchwale zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości. 

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona na podstawie jej 

wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Jerzy Hus, uprawnienia Nr 

2810, w formie operatu szacunkowego z dnia 24 września 2018 r. Określona w operacie 

wartość rynkowa to dla działki nr 998/4 - kwota 1.906.700,00 zł. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 1 października 2018 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 1 października 2018 r. do dnia 23 

października 2018 r. (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości), informację o 

wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 

lokalnej w dniu 3 października 2018 r. w tygodniku Życie Podkarpackie. 

Warunkiem udziału w rokowaniach było wniesienie zaliczki w kwocie 1.910,00 zł, w 

terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do 

dnia 13 listopada 2018 r. Rokowania odbyły się w dniu 14 listopada 2018 r., 

przeprowadziła je Komisja w trzyosobowym składzie (z sześciu członków Komisji trzech 

było nieobecnych). Ustalona cena to 19.100,00 zł (po potrąceniu bonifikaty) płatna przed 

zawarciem umowy przenoszącej własność, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę 1.910,00 zł. 

Kwota została zapłacona z potrąconej zaliczki 1.910,00 zł oraz pozostała kwota 

zł w dniu 14 listopada 2018 r. 

3. Działka nr 540/3 obręb 207, o pow. 138,00 m2 położona w Przemyślu, KW nr 

PR1P/00054791/4 zabudowana sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A, nr 

4578/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w drodze przetargowej. 

Działka zabudowana przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr 149/2017 Rady Miejskiej w 

Przemyślu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej Przemyśl. Rada Miejska w Przemyślu wyraziła zgodę na zbycie 

w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy  
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Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 540/3 o powierzchni 0,0138 ha w obrębie 

207 m. Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00054791/4. 

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona na podstawie jej 

wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Alicję Rajchel, uprawnienia 

Nr 4497, w formie operatu szacunkowego z dnia 12 listopada 2017 r. Określona w 

operacie wartość rynkowa to dla działki nr 540/3 - kwota 10.565,00 zł. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 16 stycznia 2018 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 9 lutego 

2018 r.(dane zawarte w treści wykazu nieruchomości), informację o wywieszeniu tego 

wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 17 

stycznia 2018 r. w tygodniku Życie Podkarpackie. 
 

Cena osiągnięta w I przetargu za działkę to 310.000,00 zł brutto, została zapłacona 

przelewami na rachunek bankowy w dniu 3 lipca 2018 r. 32.000,00 zł, w dniu 4 lipca    

2018 r.: kwota 65,000,00 zł, 68.000,00 zł, wpłata gotówki na rachunek bankowy   

80.000,00 zł w dniu 3 lipca 2018 r., gotówka w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu w 

kwocie 60.000,00 zł oraz 5.000,00 zł (wadium); razem: 310.000,00 zł. 

Wpłata w kwocie 80.000,00 zł gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miasta Przemyśla 

została dokonana przez osobę inną niż nabywca nieruchomości (prawdopodobnie żona 

jednego z dwóch nabywców) - nabywcy nabyli udziały do swojego majątku osobistego za 

środki z tych majątków pochodzące. 

Ustalona w akcie notarialnym cena sprzedaży to 310.000,00 zł. 

 

4. Działka nr 652/2 obręb 202, o pow. 551,00 m2 położona w Przemyślu, KW nr 

PR1P/00011390/0 niezabudowana sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A. nr 

5635/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w drodze bezprzetargowej. 

Przetargi (wg przedłożonej dokumentacji papierowej): 
Wyszczególnienie Data ogłoszenia Wyznaczona data 

przetargu 
Cena wywoławcza 
Wadium 

Uwagi 

I przetarg 5 kwietnia 2018 r. 16 maja 2018 r.  

50.000,00 zł  

5.000,00 zł 

Przetarg zakończony wynikiem 

pozytywnym, protokół z przetargu z dnia 16 

maja 2018 r. 
Przetarg przeprowadziła czteroosobowa 

komisja (dwie osoby z sześciu nieobecne). 
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Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr 119/2016 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. Rada Miejska w Przemyślu wyraziła 

zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 652/2 o powierzchni 

0,0551 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00011390/0 na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działki nr …… 

.…i……w obrębie 202 Miasta Przemyśla. 

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona na podstawie jej 

wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Szymona Kasperskiego, 

uprawnienia Nr 6044, w formie operatu szacunkowego z dnia 31 lipca 2017 r. Określona 

w operacie wartość rynkowa to dla działki nr 652/2 - kwota 34.595,00 zł. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 5 września 2017 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 5 września 2017 r. do dnia 27 września 

2017 r. (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości), informację o wywieszeniu tego 

wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 6 

września 2017 r. w tygodniku Życie Podkarpackie. 

Warunkiem udziału w rokowaniach było wniesienie zaliczki w kwocie 3.500,00 zł, w 

terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do 

dnia 31 października 2017 r. Rokowania odbyły się w dniu 8 listopada 2017 r., 

przeprowadziła je Komisja w czteroosobowym składzie (z sześciu członków Komisji 

dwóch było nieobecnych). Ustalona cena to 35.000,00 zł płatna przed zawarciem umowy 

przenoszącej własność, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę 3.500,00 zł. Kwota została 

zapłacona z potrąconej zaliczki 3.500,00 zł oraz pozostała kwota 31.500,00 zł w dniu 20 

listopada 2017 r. 

5. Działka nr 119 obręb 212, o pow. 1.221,00 m2 położona w Przemyślu, KW nr 

PR1P/00081756/5 niezabudowana sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A. nr 

10095/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w drodze przetargowej. 

Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr 241/2016 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta Przemyśla. Rada Miejska w Przemyślu wyraziła zgodę na 

zbycie w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta 
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Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 119 o powierzchni 0,1221 ha w obrębie 212m 

Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00081756/5. 

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona na podstawie jej 

wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Alicję Rajchel, uprawnienia 

Nr 4497, w formie operatu szacunkowego z dnia 3 marca 2017 r. Określona w operacie 

wartość rynkowa to dla działki nr 119 - kwota 69,109,00 zł. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 20 marca 2017 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 22 marca 2017 r. do dnia 13 kwietnia 

2017 r. (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości), informację o wywieszeniu tego 

wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 29 

marca 2017 r. w tygodniku Życie Podkarpackie. 

 

Cena osiągnięta w I przetargu za działkę to 200.000,00 zł brutto, została zapłacona 

przelewem na rachunek bankowy w dniu 14 lipca 2017 r. kwocie 190,000,00 zł oraz 

10.000,00 zł (wadium); razem: 200.000,00 zł. 

Ustalona w akcie notarialnym cena sprzedaży to 200.000,00 zł (brutto). 

6. Działka nr 403/3 obręb 211, o pow. 2.890,00 m2 położona w Przemyślu, KW nr 

PR1P/00072992/5 zabudowana sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep, A. nr 

4235/2017 z dnia 25 października 2017 r. w drodze przetargowej. 

Działka zabudowana przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr 270/2013 Rady Miejskiej w 

Przemyślu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej Przemyśl. Rada Miejska w Przemyślu wyraziła zgodę na 

zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 403/3 o powierzchni 0,2890 ha w obrębie 

211 m. Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00072992/5.

Przetargi (wg przedłożonej dokumentacji papierowej): 
Wyszczególnienie Data ogłoszenia Wyznaczona data 

przetargu 
Cena wywoławcza 
Wadium 

Uwagi 

I przetarg 19 maja 2017 r. 28 czerwca 2017 r.  

100.000,00 zł  

10.000,00 zl 

Przetarg zakończony wynikiem 

pozytywnym, protokół z przetargu z dnia 28 

czerwca 2017 r. 
Przetarg przeprowadziła czteroosobowa 

komisja (dwie osoby z sześciu nieobecne). 
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Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona na podstawie jej 

wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Szymona Kasperskiego, 

uprawnienia Nr 6044, w formie operatu szacunkowego z dnia 22 lutego 2016 r. Określona 

w operacie wartość rynkowa to dla działki nr 403/3 - kwota 194.433,00 zł. 

W dniu 23 lutego 2017 r. wyceniający dokonał aktualizacji operatu szacunkowego i 

wartości w nim określonej na 194.433,00 ń. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 4 marca 2016 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 4 marca 2016 r. do dnia 25 marca 2016 

r. (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości), informację o wywieszeniu tego wykazu 

podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 9 marca 

2016 r. w tygodniku Życie Podkarpackie. 

Przetargi 2016 - 2017: 

A, Przetargi (wg przedłożonej dokumentacji papierowej): 

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 2 marca 2017 r. do dnia 24 marca 2017             

r. (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości), informacji o wywieszeniu tego wykazu 

nie podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

B. Przetargi (wg przedłożonej dokumentacji papierowej): 

 

Wyszczególnienie Data ogłoszenia Wyznaczona data 
przetargu 
Cena wywoławcza 
Wadium 

Uwagi 

I przetarg 18 kwietnia 2016 r. 25 maja 2016r.  

200.000,00 zł  

20.000,00 zł 

Przetarg zakończony wynikiem 

negatywnym, protokół z przetargu z dnia 25 

maja 2016 r. 
Przetarg przeprowadziła trzyosobowa 

komisja (trzy osoby z sześciu nieobecne). 
II przetarg 3 czerwca 2016 r. 13 lipca 2016 r.  

150.000,00 zł  

15.000,00 zł 

Przetarg zakończony wynikiem 

negatywnym, protokół z przetargu z dnia 13 

lipca 2016 r. 
Przetarg przeprowadziła trzyosobowa 

komisja (trzy osoby z sześciu nieobecne). 
III przetarg 22 lipca 2016 r. 31 sierpnia 2016 r,  

120.000,00 zł  

12.000,00 zł 

Przetarg zakończony wynikiem 

negatywnym, protokół z przetargu z dnia 31 

sierpnia 2016 r. 
Przetarg przeprowadziła czteroosobowa 

komisia (dwie osoby z sześciu nieobecne). 
IV przetarg 12 września 2016 r. 19 października 2016 r.  

120.000,00 zł  

12.000,00 zł 

Przetarg zakończony wynikiem 

negatywnym, protokół z przetargu z dnia 19 

października 2016 r. 
Przetarg przeprowadziła czteroosobowa 

komisja (dwie osoby z sześciu nieobecne). 
V przetarg 4 listopada 2016 r. 14 grudnia 2016 r.  

120.000,00 zł  

12.000,00 zł 

Przetarg zakończony wynikiem 

negatywnym, protokół z przetargu z dnia 14 

grudnia 2016 r. 
Przetarg przeprowadziła trzyosobowa 

komisja (trzy osoby z sześciu nieobecne). 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z c nia 2 marca 2017 r. Wykaz 
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Cena osiągnięta w III przetargu za działkę to 101.000,00 zł brutto, została zapłacona 

przelewem na rachunek bankowy w dniu 23 października 2017 r. w kwocie 91.000,00 zł 

oraz 10.000,00 zł (wadium); razem: 101.000,00 zł. 

Ustalona w akcie notarialnym cena sprzedaży to 101.000,00 zł brutto. 

Ustalenia kontroli: 

Informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości nie podano do publicznej wiadomości 

przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie 

którego położona jest nieruchomość, co stanowi o naruszeniu art, 35 ust 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 

z późniejszymi zmianami). 

Pracownikiem odpowiedzialnym za powyższą nieprawidłowość jest Główny Specjalista w 

Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

(ówcześnie zatrudniona w Wydziale Mienia Komunalnego). 

Oświadczenie, w sprawie ww. nieprawidłowości złożyła Główny Specjalista w Wydziale 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w złożonym 

oświadczeniu wskazała iż: 

„Informuję, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej jako działka nr 

403/3 obręb 211, położonej przy ul Sobótki w Przemyślu, został podany do publicznej 

wiadomości na ustawowy okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 iw Wydziale Mienia Komunalnego tut. 

Urzędu Rynek 20 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 

Przemyślu www.przemysl.pl W omawianym przypadku zachowane zostały wymogi 

upublicznienia wykazu tj. wywieszenie wykazu w siedzibie urzędu oraz zamieszczenie  

Wyszczególnienie Data ogłoszenia Wyznaczona data 
przetargu 
Cena wywoławcza 
Wadium 

Uwagi 

I przetarg 21 kwietnia 2017 r. 31 maja2017 r. 200.000,00 

zł 20.000,00 zł 
Przetarg zakończony wynikiem 

negatywnym, protokół z przetargu z dnia 31 

maja 2017 r. 
Przetarg przeprowadziła trzyosobowa 

komisja (dwie osoby z pięciu nieobecne). 
II przetarg 30 czerwca 2017 r. 9 sierpnia 2017 r. 100.000,00 zł 

10.000,00 zł 
Przetarg zakończony wynikiem 

negatywnym, protokół z przetargu z dnia 9 

sierpnia 2017 r. 
Przetarg przeprowadziła trzyosobowa 

komisja (dwie osoby z pięciu nieobecne). 
III przetarg 25 sierpnia 2017 r, 4 października 2017 r. 100.000,00 zł 

10.000,00 zł 
Przetarg zakończony wynikiem 

pozytywnym, protokół z przetargu z dnia 4 

października 2017 r. 
Przetarg przeprowadziła pięcioosobowa 

komisja (jedna osoba z sześciu nieobecna). 

 

http://www.przemysl.pl/
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wykazu na stronie internetowej. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu nie została 

przez przeoczenie opublikowana w prasie lokalnej, niemniej wykaz dodatkowo został 

umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Publikacja wykazu na tablicy ogłoszeń, 

stronie internetowej tut. Urzędu i BIP, gwarantowała szeroki dostęp do informacji o 

przeznaczonej do zbycia ww. nieruchomości wszystkim potencjalnie zainteresowanym 

podmiotom, a zatem została zachowana zasada jawności postępowania. Dodatkowo 

nadmieniam, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości prowadzona była od 2014 roku i 

informacje o wywieszeniu wykazów były opublikowane w prasie lokalnej”. 

3.I.3.2. Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych. 

Sprawy dzierżawy nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Przemyślu prowadzi obecnie 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W latach 2017 - 2018 sprawy dzierżawy 

nieruchomości prowadził Wydział Mienia Komunalnego. 

Pracownikami odpowiedzialnymi za realizację spraw związanych m in. z prowadzeniem 

spraw dzierżaw nieruchomości (2 etaty) w latach 2017 - 2018 byli: Podinspektorzy 

zatrudnieni w Wydziale Mienia Komunalnego, obecnie w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 
[dowód: Akta kontroli Nr III/14] 

W latach 2017 - 2018 zawarto umowy dzierżawy nieruchomości: 

- w 2017 r. 238 umów dzierżawy mienia gminnego, 

* w 2017 r. 80 umów dzierżawy mienia skarbu państwa, 

- w 2018 r. 424 umowy dzierżawy mienia gminnego, 

- w 2018 r. 8 umów dzierżawy mienia skarbu państwa. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/15] 

Zakres kontroli obejmuje prawidłowość prowadzonych postępowań zakończonych 

podpisaniem umowy (jeżeli prowadzone były w latach 2017 2018) oraz terminowość 

dokonywanych wpłat (w zakresie badanych umów). 

Kontrolą objęto 4 umowy dzierżawy mienia gminnego zawarte w latach 2017 - 2018, 

oznaczone poniżej numerami 1, 2, 3 i 4. 
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Ustalenia kontroli: 

Nr 1. Umowa dzierżawy znak MK.6845.288.2016 z dnia 2 lutego 2017 r., dzierżawca 

Pani …………………. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 21 grudnia 2016 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 

2017 (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy). 

Przedmiot dzierżawy to część działki nr 1431 w obrębie 207 o pow. 0,0015 ha położonej 

w Przemyślu. Dzierżawa w trybie bezprzetargowym, okres dzierżawy: od dnia 1 stycznia 

2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w kwocie 90,00 zł plus VAT. Dzierżawa z 

przeznaczeniem na parking. Terminy płatności: 30 czerwca 2017 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. dzierżawca nie posiadał zaległości za powyższą 

nieruchomość. 

Nr 2. Umowa dzierżawy znak MK.6845.338.2016 z dnia 9 lutego 2017 r., dzierżawca 

Pan ………………... 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 23 grudnia 2016 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia 16 stycznia 

2017 r. (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy). 

Przedmiot dzierżawy to część działki nr 1956/2 w obrębie 207 o pow. 0,0012 ha 

położonej w Przemyślu. Dzierżawa w trybie bezprzetargowym, okres dzierżawy: od dnia 

1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w kwocie 3.120,00 zł plus VAT. Dzierżawa z 

przeznaczeniem pod kiosk handlowy. Terminy płatności: 30 czerwca 2017 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. dzierżawca nie posiadał zaległości za powyższą 

nieruchomość. 

Nr 3. Umowa dzierżawy znak MK.6845.226,2017 z dnia 23 stycznia 2018 r., dzierżawca 

Pan ………………….. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 5 grudnia 2017 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 5 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 

2017 r. (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy). 

Przedmiot dzierżawy to część działki nr 381 w obrębie 207 o pow. 0,0025 ha położonej w 

Przemyślu. Dzierżawa w trybie bezprzetargowym, okres dzierżawy: od dnia 1 stycznia 

2017 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  
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Roczny czynsz dzierżawny ustalony w kwocie 62,50 zł plus VAT, zaktualizowany aneksem z 

dnia 31 stycznia 2018 r. do kwoty 63,75 zł. Dzierżawa z przeznaczeniem na teren zabudowany 

budynkiem użytkowym pracownia sztukatorska. Terminy płatności: do 10 dnia każdego miesiąca. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dzierżawca nie posiadał zaległości za powyższą nieruchomość. 

Nr 4. Umowa dzierżawy znak MK.6845.233.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., dzierżawca Pan 

…………. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 5 grudnia 2017 r. Wykaz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 5 grudnia 2017 r, do dnia 27 grudnia 

2017 r. (dane zawarte w treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy). Przedmiot 

dzierżawy to część działki nr 654/2 w obrębie 214 o pow. 0,0010 ha położonej w Przemyślu. 

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym, okres dzierżawy: od dnia 1 stycznia 

2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w kwocie 2.652,00 zł plus VAT. Dzierżawa z 

przeznaczeniem pod handel. Terminy płatności: do dnia 30 czerwca każdego roku. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dzierżawca nie posiadał zaległości za powyższą nieruchomość. 
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3.1.4.1. Pozyskiwanie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Ustalenia ogólne. 

Obowiązek pobierania przez Urząd Miejski w Przemyślu tej opłaty wynika z przepisów 

rozdziału 3a „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 

2019 r. poz. 2010). 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl: 

W latach objętych kontrolą, tj. 2017 - 2018 obowiązywały następujące uchwały: 

1. Do dnia 13 lipca 2018 r. obowiązywał Regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miejskiej Przemyśl przyjęty uchwałą Nr 15/2016 Rady Miejskiej w 

Przemyślu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i                       

porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z dnia 4 marca 2016 r. poz. 877). 

2. Od dnia 14 lipca 2018 r. szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, 

w tym sposób ich selektywnej zbiórki, a także obowiązki właścicieli nieruchomości 

określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Przemyśl przyjętym uchwałą Nr 75/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia               

24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Przemyśl (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2018 r. poz. 2980). 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

zobowiązują właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a 

przedsiębiorcę odbierającego te odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych 

odpadów: 

1) odpady surowcowe: 

a) odpady z papieru i tektury, 

b) odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

c) odpady metali i opakowaniowe z metali, 

d) odpady z tworzyw sztucznych i opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

e) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

f) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

2) odpady zielone, 
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3) odpady gruzu budowlanego z budowy i remontów, 

4) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony, 

5) odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, 

środkach ochrony roślin, chemikalia, przeterminowane leki itp,), 

6) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:                   

(telewizory, radia, magnetofony, lodówki, pralki, suszarki, telefony, głośniki,                

kosiarki, kosy elektryczne, maszynki elektryczne itp. baterie i akumulatory). 

Odpady komunalne powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nie 

przepełnianie pojemników lub kontenerów, oraz utrzymanie czystości i porządku wokół 

pojemników (kontenerów) jednakże nie rzadziej niż: 

1) 1 raz na tydzień z budynków jednorodzinnych, wyjątkowo zaś w przypadku                      

osób samotnie zamieszkujących lub budynków usytuowanych na gruncie                     

stanowiącym użytek rolny, 1 raz na dwa tygodnie, 

2) 2 razy na tydzień z budynków wielorodzinnych, 

3) 2 razy na miesiąc z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy                 

a powstają odpady. 

Usuwanie odpadów wielkogabarytowych, remontowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego odbywa się okresowo, zgodnie z ogłoszonym 

harmonogramem lub w miarę potrzeby w terminach uzgodnionych przez właściciela 

nieruchomości z odbierającym odpady, oraz z uwzględnieniem zasad określonych 

niniejszym Regulaminem, 

Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów odbywa się według 

harmonogramu i z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. 

3. Uchwałą Nr 106/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Przemyśl (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 czerwca 2018 r. poz. 2977) dokonano zmian w obowiązującym Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.  
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Metoda wyboru stawki opłaty za ¡gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich 

wysokość: 

W latach objętych kontrolą, tj. 2017 - 2018 obowiązywały następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr 169/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 września 2013 r.               

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowana              

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 24 października 2013 r. 

poz. 3449), Rada Miejska w Przemyślu uchwaliła: 

 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Przemyśl, na których                    

zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących               

daną nieruchomość oraz stawki opłaty, 

 miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  

zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny z nieruchomości               

zamieszkałych w wysokości 15,00 zł od mieszkańca, 

 miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                    

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych               

w wysokości 9,00 zł od mieszkańca. 

Uchwala weszła w życie z dniem 8 listopada 2013 r. 

2. Uchwała Nr 224/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 listopada 2017 r.                    

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 20    

grudnia 2017 r. poz. 4534), Rada Miejska w Przemyślu uchwaliła: 

 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Przemyśl, na których                   

zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących          

daną nieruchomość oraz stawki opłaty, 

 miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                   

zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny z nieruchomości                   

zamieszkałych w wysokości 17,00 zł od mieszkańca, 
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  miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych w 

wysokości 11,00 zł od mieszkańca. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r, 

3. Uchwała Nr 16/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 11 

grudnia 2018 r. poz, 5312), Rada Miejska w Przemyślu uchwaliła; 

 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Przemyśl, na których zamieszkują 

mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty, 

 miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                

zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny z nieruchomości zamieszkałych 

w wysokości 20,00 zł od mieszkańca, 

 miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych              

w wysokości 14,00 zł od mieszkańca. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

W latach objętych kontrolą, tj. 2017 - 2018 obowiązywała następująca uchwała: 

Uchwała Nr 85/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego                 

z dnia 11 lipca 2016 r. poz, 2243). Rada Miejska w Przemyślu ustaliła terminy, 

częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Miejskiej Przemyśl zobowiązani są wnosić miesięczną opłatę z dołu za  
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gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 5-go dnia miesiąca                 

następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać przelewem na 

rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w 

Przemyślu. 

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

W latach objętych kontrolą, tj. 2017 - 2018 obowiązywała następująca uchwała:  

Uchwała Nr 86/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków      

komunikacji elektronicznej (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z dnia 11 lipca 2016 r. poz. 2244). 

 

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu zadania związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi realizowane są przez pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Realizacja dochodów z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami                 

komunalnymi wg Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 

grudnia roku 2017 przedstawia się następująco: 

- dział 900, rozdział 90002, § 0490: 

 plan: 9.255.440,00 zł, 

 należności: 9.528.920,63 zł, 

 wykonanie: 8.917,289,01 zł, 

 należności pozostałe do zapłaty: 727.687.70 zł (w tym zaległość: 460,173,70 zł), 

  s nadpłata: 116.056,08 zł. 

 

Realizacja dochodów z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami              

komunalnymi wg Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 

grudnia  roku 2018 przedstawia się następująco: 
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- dział 900, rozdział 90002, § 0490: 

■ plan: 10.971.000,00 zł, 

■ należności: 11.708.548,95 zł, 

■ wykonanie: 10,880.150,43 zł, 

■ należności pozostałe do zapłaty: 959.719,08 zł (w tym zaległość: 631.820,58 zł), 

■ nadpłata: 131.320,56 zł. 

Struktura nieruchomości obieta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Ustalenia kontroli oparte zostały na zestawieniu „Struktura nieruchomości objęta 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2016 - 2018” 

sporządzonym przez Pana Karola Wilka - Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela: 

  

Wyszczególnienie Stan na dzień 31 

grudzień 2016 r. 

Stan na dzień 31 

grudzień 2017 r. 

Stan na dzień 31 

grudzień 2018 r. 

Liczba nieruchomości 

zamieszkałych objętych 

systemem 

gospodarowania 

odpadami komunalnymi, 

w tym 

7.453 7,637 7.268 

Liczba nieruchomości 

zamieszkałych 

selektywnie zbierających 

odpady komunalne 

36.112* 36.846* 37,014* 

Liczba nieruchomości 

zamieszkałych 

nieselektywnie 

zbierających odpady 

komunalne 

11.404* 10.733* 9.839* 

Liczba nieruchomości 

niezamieszkałych 

objętych systemem 

gospodarowania 

odpadami komunalnymi, 

w tym 

1.245 1.278 1.405 

Liczba nieruchomości 

niezamieszkałych 

selektywnie 
396 430 508 
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Kontrolą objęto przestrzeganie w jednostce zasad: 

• egzekwowania prawidłowości przedkładania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• terminowej wpłaty opłaty i w prawidłowej wysokości. 

Egzekwowanie prawidłowości przedkładania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do kontroli prawidłowości przedkładanych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto próbę 15-ciu właścicieli                 

nieruchomości z różnych osiedli Gminy Miejskiej Przemyśl. Kontrola dotyczyła lat 2017 i 

2018. 

Próba objęta kontrolą to właściciele nieruchomości oznaczeni numerami od 1 do 15. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/17] 

Poprawność składanych deklaracji. 

Sprawdzeniu poddano: 

- zgodność deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

złożonych przez badaną próbę właścicieli nieruchomości z określonymi wzorami 

deklaracji, 

- prawidłowość wyliczenia kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do 

celów kontroli zbadano zgodność stawek wykazanych w deklaracjach ze stawkami 

określonymi w Uchwałach Rady Miejskiej w Przemyślu), 

- prawidłowość dokonania przypisów na kontach właścicieli nieruchomości (do celów 

kontroli zbadano zgodność stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wykazanych w deklaracjach z kwotą przypisu na kartach kontowych).  

zbierających odpady 

komunalne 

   

Liczba nieruchomości 

niezamieszkałych 

nieselektywnie 

zbierających odpady 

komunalne 

849 848 897 

*W związku z brakiem możliwości ustalenia liczby nieruchomości podano liczbę mieszkańców. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/16] 
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Terminowość wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kontroli poddano zgodność wpłat z zadeklarowanymi (przypisanymi) kwotami oraz 

terminowość wpłat. Termin płatności: do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

którego opłata dotyczy (uchwała Nr 85/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 

czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Ustalenia kontroli zawarte zostały w poniższej tabeli: 
Oznaczenie właściciela 

nieruchomości 
Deklaracje właściciela nieruchomości 

Właściciel nieruchomości 
ujęty w pkt 1 zestawienia 

1 

Uwag się nie wnosi. 
Właściciel nieruchomości  
ujęty w pkt 2 zestawienia 

Uwag się nie wnosi, 

Właściciel nieruchomości  
ujęty w pkt 3 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości  
ujęty w pkt 4 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości  
ujęty w pkt 5 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości 
ujęty w pkt 6 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości  
ujęty w pkt 7 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości  
ujęty w pkt 8 zestaw ienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości  
ujęty w pkt 9 zestawienia. 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości  
ujęty w pkt 10 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości 
ujęty w pkt 11 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości 
ujęty w pkt 12 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości 
ujęty w pkt 13 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości 
ujęty w pkt 14 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 

Właściciel nieruchomości 
ujęty w pkt 15 zestawienia 

Uwag się nie wnosi. 
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Ustalenia kontroli zawarte zostały w poniższej tabeli: 

 

Oznaczenie właściciela 

nieruchomości 
Wpłaty za 2017 r. (data i kwota) 

a. I rata 

b. II rata 

c ) III rata 
b) IV rata 
c) V rata 
d) VI rata 
e) VII rata 
f) VIII rata 
g) IX rata  
h) X rata  
i) XI rata  
j) XI rata 

Wpłaty za 2018 r. (data i kwota) 
a) I rata 

b) II r ata 
c) III rata 
d) IV rata 
e) V rata  
f) VI rata  
g) VII rata 
h) VIII rata 

i) IX rata  

j) X rata  

k) XI rata  

1) XII rata 

Właściciel nieruchomości ujęty 

w pkt 1 zestawienia 

a) 24.01.2017 r., 36,00 zł 
b) 24.02.2017 r., 36,00 zł 
c) 28.03,2017 r., 36,00 zł 
d) 27.04,2017 r., 36,00 zł 
e) 31.05.2017 r., 36,00 zł 
f) 27.06.2017 r., 36,00 zł 
g) 25.07,2017 r., 45,00 zł 
h) 08.09.2017 r., 45,00 zł 
i) 22.09.2017 r., 45,00 zł  
j) 02.11.2017 r„ 45,00 zł  
k) 29.11,2017 r., 45,00 zł  
l) 21,12.2017 r„ 45,00 zł 

a) 25.01,2018 r„ 45,00 zł 
b) 26.02.2018 r„ 45,00 zł 
c) 29,03.2018 r., 55,00 zł 
d) 15.05.2018 r., 55,00 zł 
e) 07.06.2018 r., 55,00 zł 
f) 26.07.2018 r., 55,00 zł 
g) 26.07.2018 r„ 55,00 zł 
h) 26.09.2018 r., 55,00 zł 
i) 23.11.2018 r., 55,00 zł  
j) 23.11.2018 r., 55,00 zł  
k) 31.12.2018 r., 55,00 zł  
l) 05.02.2019 r., 55,00 zł 

Właściciel nieruchomości ujęty 

w pkt 2 zestawienia 

a) 14.02.2017 r., 36,00 zł 
b) 14,02.2017 r., 36,00 zł 
c) 14.02,2017 r., 36,00 zł 
d) 11.05.2017 r., 36,00 zł 
e) 11.05.2017 r„ 36,00 zł  
f) 11.05.2017 r., 36,00 zł 
g) 10.08.2017 r., 36,00 zł 
h) 10.08.2017 r., 36,00 zł 
i) 10,08.2017 r., 36,00 zł  
j) 21.11.2017 r., 36,00 zł  
k) 21.11.2017 r„ 36,00 zł  
l) 21.11,2017 r., 36,00 zł 

a) 12.02.2018 r., 36,00 zł 
b) 12.02.2018 r., 44,00 zł 
c) 12.02.2018 r., 44,00 zł 
d) 12.02.2018 r., 8,00 zł 
d) 09.05,2018 r., 36,00 zł 
e) 09.05.2018 r,, 44,00 zł 
f) 09,05.2018 r.( 44,00 zł 
g) 09.05.2018 r., 8,00 zł 

g) 19.08.2018 r„ 36,00 zł 
h) 19.08.2018 r., 44,00 zł 
i) 19.08.2018 r., 44,00 zł  
j) j19.08.2018 r., 8,00 zł 

j)  02.01.2019 r„ 36,00 zł  
k) 02.01.2019 r., 44,00 zł  
l) 02.01.2019 r., 44,00 zł 

Właściciel nieruchomości ujęty 

w pkt 3 zestawienia 

a) 06.06.2017 r., 30,00 zł 
b) 06.06.2017 r., 30,00 zł 
c) 06.10.2017 r., 30,00 zł 
d) 06.10.2017 r.t 30,00 zł 
e) 06.10.2017 r., 30,00 zł 
f) 06.10.2017 r., 18,40 zł 
f) 09.11.2017 r., 11,60 zł 
g) 09.11.2017 r., 30,00 zł 
h) 09.11.2017 r., 30,00 zł 
i) 09.11.2017 r., 30,00 zł  
j) 09.11.2017 r., 30,00 zł  
k) 16.02,2018 r., 30,00 zł 
1) 16.02.2018 r., 4,00 zl  

I) 24.02.2018 r., 26,00 zł 

a) 24.02.2018 r., 30,00 zł 
b) 24.02,2018 r., 34,00 zł 
c) 24.02.2018 r.; 30,00 zł 
c) 24,02.2018 r., 30,00 zł 
d) 09.10.2018 r., 4,00 zł 
e) 09.10.2018 r., 34,00 zł 
f) 09.10.2018 r., 34,00 zł 
g) 09.10.2018 r., 34,00 zł 
h) 09,10,2018 r., 34,00 zł 
i) 09.10.2018 r., 34,00 zł  
j) 09.10,2018 r., 34,00 zl  
k) 09,10.2018 r., 34,00 zł  
l) 09.10.2018 r., 34,00 zł 

Właściciel nieruchomości ujęty 

w pkt 4 zestawienia 
a) 03.01.2017 r., 36,00 zł 
b) 07.03.2017 r„ 36,00 zł 
c) 07,03.2017 r„ 36,00 zł 

a) 29.01.2018 r.5 36,00 zł 
b) 03.02.2018 r., 44,00 zł 
c) 03.02.2018 r„ 44,00 zł 
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 d) 29.03.2017 r., 36,00 zł 
e) 05.05.2017 r., 36,00 zł 
f) 13.06.2017 r., 36,00 zł 
g) 18.08.2017 r.t 36,00 zł 
h) 18.08.2017 r., 36,00 zł 
i) 02.10.2017 r., 36,00 zł 
j) 23.11.2017 r., 36,00 zł 
k) 23.11.2017 r., 36,00 zł 
l) 23.11.2017 r., 36,00 zł 

 

d) 03.02.2018 r., 44,00 zł 
e) 03.02.2018 r., 44,00 zł 
f) 03.02.2018 r., 44,00 zł 
g) 03.02.2017 r.t 44,00 zł 
h) 18.08.2017 r., 44,00 zł 
i) 02.10.2017 r., 44,00 zł 
j) 23.11.2017 r., 44,00 zł 
k) 23.11.2017 r., 44,00 zł 
l) 23.11.2017 r., 44,00 zł 

m)  

Właściciel nieruchomości  

ujęty w pkt 5 zestawienia 

a) nie dotyczy 

b) nie dotyczy 

c) nie dotyczy 

d) nie dotyczy 

e) nie dotyczy 

f) nie dotyczy 

g) 11.07.2017 r., 31,50 zł 
h) 17.08.2017 r., 31,50 zł 
i) 08.09.2017 r., 31,50 zł 
j) 04.10.2017 r., 31,50 zł 
k) 03.11.2017 r., 31,50 zł 
l) 05.12.2017 r., 31,50 zł 

m) 08.09.2017 r., 45,00 zł 
n) 22.09.2017 r., 45,00 zł 
o) 02.11.2017 r„ 45,00 zł 

 

a) 03.01.2018 r„ 31,50 zł 
b) 08,02.2018 r., 38,50 zł 
c) 05.03.2018 r., 38,50 zł 
d) 03.04.2018 r., 38,50 zł 
e) 09.05.2018 r., 38,50 zł 
f) 12.06.2018 r„ 38,50 zł 
g) 09.07.2018 r., 38,50 zł 
h) 09.08.2018 r., 38,50 zł 
i) 18.09.2018 r., 38,50 zł 
j) 22.10.2018 r., 38,50 zł 
k) 20.11.2018 r., 38,50 zł 
l) 20.12.2018 r. 38,50 zł 

 

Właściciel nieruchomości  

ujęty w pkt 6 zestawienia 

a) nie dotyczy 

b) nie dotyczy 

c) nie dotyczy 

d) 03.04.2017 r., 30,00 zł 
e) 03.04.2017 r., 30,00 zł 
f) 03.04,2017 r., 30,00 zł 
g) 03.04.2017 r., 30,00 zł 
h) 03.04.2017 r„ 30,00 zł 
i) 03.04.2017 r., 30,00 zł 
j) 14.09.2017 r., 30,00 zł 
k) 14.09.2017 r., 30,00 zł 
l) 14,09.2017 r., 30,00 zł 

 

a) 13.02.2018 r., 30,00 zł 
b) 13.02.2018 r., 34,00 zł 
c) 13.02.2018 r., 34,00 zł 
d) 13.02.2018 r., 34,00 zł 
e) 13.02,2018 r., 34,00 zł 
f) 13.02.2018 r,, 34,00 zł 
g) 03,07.2018 r.( 34,00 zł 
h) 03.07.2018 r., 34,00 zł 
i) 03.07.2018 r„ 34,00 zł 
j) 03.07.2018 r., 34,00 zł 
k) 03.07.2018 r., 34,00 zł 
l) 03.07.2018 r., 34,00 zł 

Właściciel nieruchomości  

ujęty w pkt 7 zestawienia 

a) 04.01.2017 r., 81,00 zł 
b) 06.02.2017 r., 81,00 zł 
c) 07.02.2017 r., 81,00 zł 
d) 06.03.2017 r., 81,00 zł 
e) 04.04.2017 r., 81,00 zł 
f) 04.05.2017 r.t 81,00 zł 
g) 05.06.2017 r., 81,00 zł 
h) 12.07.2017 r., 81,00 zł 
i) 04.08.2017 r., 81,00 zł 
j) 04.09.2017 r., 81,00 zł 
k) 04.10.2017 r., 81,00 zł 

l) 06.11.2017 r., 81,00 zł 

a) 05.12.2017 r., 81,00 zł 
b) 04.01.2018 r., 81,00 zł 

c) 17.01.2018 r., 18,00 zł 
d) 04.01.2018 r., 63,00 zł 
e) 17.01.2018 r., 36,00 zł 
f) 04.05.2018 r., 99,00 zł 
g) 04.06,2018 r., 99,00 zł 
h) 04.07.2018 r.; 99,00 zł 
i) 09.07.2018 r., 99,00 zł 
j) 07.09.2018 r., 11,00 zł 
k) 04.10.2018 r., 104,50 zł 

l) 05.11.2018 r., 5,50 zł 
m) 05.11.2018 r., 99,00 zł 
n) 04.12.2018 r., 11,00 zł 
o) 04.12.2018 r., 93,50 zł 
p)  14.12.2018 r., 16,50 zł 
q) 14.12.2018 r., 5,50 zł 

r) 04.01.2019 r., 104,50 zł 

Właściciel nieruchomości 

 ujęty w pkt 8 zestawienia 
a) 22.03.2017 r., 30,00 zł 
b) 22.03.2017 r., 30,00 zł 
c) 22,03.2017 r., 30,00 zł 
d) 22.03.2017 r., 30,00 zł 
e) 22.03.2017 r., 30,00 zł 
f) 22.03.2017 r., 30,00 zł 

a) 04.04.2018 r.5 30,00 zł 
b) 23.05.2018 r., 34,00 zł 
c) 23.02.2018 r„ 34,00 zł 
d) 23.05.2018 r., 34,00 zł 
e) 23.02.2018 r„ 34,00 zł 
f) 23.02.2018 r„ 34,00 zł 
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 g) 23.10.2017 r., 30,00 zł 

h) 23.10.2017 r., 30,00 zł 

i) 23.10.2017 r., 30,00 zł 

j) 23.10.2017 r., 30,00 zł 

k) 23.10.2017 r, 30,00 zł 

l) 23.10.2017 r., 30.00 zł 

g) 20.11.2018 r., 34,00 zł 

h) 20.11.2018 r., 34,00 zł 

i) 20.11.2018 r., 34,00 zł  

j) 14.12.2018 r., 34,00 zł  

k) 14.12.2018 r., 34,00 zł  

l) 14.12.2018 r„ 34,00 zł 

Właściciel nieruchomości  

ujęty w pkt 9 zestawienia 

a) 16.02.2017 r., 27,00 zł 

b) 13.03.2017 r., 27,00 zł 

c) 18.04.2017 r., 27,00 zł 

d) 04.05.2017 r., 27,00 zł 

e) 02.06.2017 r.,  27,00 zł 

f) 04.07.2017 r., 27,00 zł 

g) 04.09.2017r., 27,00 zł 

h) 03.10.2017 r., 27,00 zł 

i) 03.11.2017 r., 27,00 zł 

j)  04.12.2017 r., 27,00 zł 

k) 03.01.2018 r., 27,00 zł 

l) 14.02.2018 r., 27,00 zł 

a) 14.02.2018 r„ 6,00 zł 

b) 14.03.2018 r„ 21,00 zł 

c) 14.03.2018 r., 12,00 zł 

d) 18.04.2018 r., 21,00 zł 

e) 18.04.2018 r., 12,00 zł 

f) 24.05.2018 r., 21,00 zł 

g) 24.05.2018 r., 12,00 zł 

h) 04.06.2018 r., 21,00 zł 

i) 04.06.2018 r., 12,00 zł 

j) 17.07.2018 r., 21,00 zł 

k) 17.07.2018 r„ 12,00 zł 

l) 17.08.2018 r., 21,00 zł 

m) 17.08.2018 r., 12,00 zł 

n) 17.09.2018 r., 21,00 zł 

o) 17.09.2018 r., 12,00 zł 

p) 05.11.2018 r., 21,00 zł 

q) 05.11.2018 r., 12,00 zł 

r) 04.12.2018 r., 21,00 zł  
s) 04.12.2018 r., 12,00 zł  
t) 03.01.2019 r., 21,00 zł  
u) 03.01.2019 r., 12,00 zł 

v) 03.04.2019 r., 21,00 zł 

w) 03.04.2019 r., 33,00 zł 

Właściciel nieruchomości  

ujęty w pkt 10 zestawienia 

a) 24.01.2017 r., 60,00 zł 
b) 24.01.2017 r., 60,00 zł 

c) 24.01.2017 r., 60,00 zł 
d) 27.04.2017 r., 60,00 zł 
e) 27.04.2017 r., 60,00 zł 
f) 27.04.2017 r., 60,00 zł 
g) 26.06.2017 r., 60,00 zł 
h) 26.06.2017 r., 60,00 zł 

i) 26.06.2017 r., 60,00 zł 
j) 19.10.2017 r., 60,00 zł 
k) 27.11.2017 r., 60,00 zł 
l) 27.11.2017 r., 60,00 zł 

a) 29.01.2018 r., 60,00 zł 
b) 29.01.2018 r., 68,00 zł 

c) 20.02.2018 r., 68,00 zł 
d) 20.04.2018 r., 68,00 zł 
e) 20.04.2018 r., 68,00 zł 
f) 21.06.2018 r., 68,00 zł 
g) 31.07.2018 r., 68,00 zł 
h) 31.07.2018 r., 68,00 zł 

i) 01.10.2018 r., 68,00 zł 
j) 01.10.2018 r., 68,00 zł 
k) 30.11.2018 r., 68,00 zł 
l) 30.11.2018 r., 68,00 zł 

Właściciel nieruchomości  

ujęty w pkt 11 zestawienia 

a) nie dotyczy 

b) nie dotyczy 

c) nie dotyczy 

d) 29.11.2017 r., 15,00 zł 

e) 29.11.2017 r., 15,00 zł 

f) 29.11.2017 r., 15,00 zł 

g) 30.01.2019 r., 30,00 zł 

h) 29,11.2017 r., 15,00 zł 

i) 30.01.2019 r., 30,00 zł 

j) 29.11.2017 r., 15,00 zł 

k) 30.01.2019 r., 30,00 zł 

l) 19.12.2017 r„ 15,00 zł 

m) 30.01.2019 r., 30,00 zł 

n) 19.12.2017 r., 15,00 zł 

o) 30.01.2019 r., 30,00 zł 

p) 19.12.2017 r„ 15,00 zł 

q) 30.01.2019 r., 30,00 zł 

r) 19.12.2017 r., 15,00 zł 

a) 30.05.2018 r., 15,00 zł 

b) 30.01.2019 r., 42,00 zł 

c) 30.05.2018 r., 17,00 zł 

d) 30.01.2019 r., 50,00 zł 

e) 30.05.2018 r., 17,00 zł 

f) 30.01.2019 r., 50,00 zł 

g) 30.05.2018 r., 17,00 zł 

h) 30.01.2019 r„ 50,00 zł 

i) 30.05.2018 r„ 17,00 zł 

j) 30.01.2019 r., 50,00 zł 

k) 30,05,2018 r„ 17,00 zł 

l) 30.01.2019 r., 71,00 zł 

m) 30.05.2018 r., 17,00 zł 

n) 30.01.2019 r., 71,00 zł 

o) 30,05,2018 r„ 17,00 zł 

p) 30.01.2019 r., 71,00 zł 

q) 30.05.2018 r., 17,00 zł 

r) 30.01.2019 r., 173,00 zł 
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 1) 30.01.2019 r., 30,00 zł j) 30.05.2018 r., 17,00 zł 

j) 30.01.2019 r., 173,00 zl 

k) 30.05.2018 r., 17,00 zł 

k) 30.01.2019 r., 173,00 z! 

1) 30,05.2018 r., 17,00 zł 

1) 30.01.2019 r., 173,00 zl 
 a) nie dotyczy a) nie dotyczy 
 b) nie dotyczy b) 07.05.2019 r., 22,00 zł 
 c) nie dotyczj- c) 07.05.2019 r., 22,00 zł 
 d) nie dotyczy d) 07.05.2019 r., 22,00 zł 
 e) nie dotyczy e) 07.05.2019 r„ 22,00 zł 

Właściciel nieruchomości f) nie dotyczy f) 07.05.2019 r., 22,00 zł 
ujęty w pkt 12 zestawienia g) nie dotyczy g) 07.05.2019 r., 22,00 zł 

h) nie dotyczy h) 07.05.2019 r„ 22,00 zł 
 i) nie dotyczy i) 07.05.2019 r., 22,00 zł 
 j) nie dotyczy j) 07.05.2019 r., 22,00 zł 
 k) nie dotyczy k) 07.05.2019 r., 22,00 zł 
 1) nie dotyczy 1) 07.05.2019 r„ 22,00 zł 

 a) nie dotyczy a) 16.02.2018 r., 36,00 zł 
 b) nie dotyczy b) 16.02,2018 r., 44,00 zł 
 c) nie dotyczy c) 23.04.2018 r., 44,00 zł 
 d) 31.05.2017 r., 36,00 zl d) 23.04.2018 r., 44,00/2 
 e) 31.05.2017 r„ 36,00 zł e) 10.07.2018 r., 44,00/1 
Właściciel nieruchomości f) 25.07.2017 r., 36,00 zł f) 10.07.2018 r., 44,00 zł 
u!yt} w pkt 13 zestawienia g) 25.07,2017 r., 36,00 zł g) 17.09,2018 r., 44,00 zł 

h) 27.09.2017 r„ 36,00 z1 h) 17.09.2018 r., 44,00 zł 
 i) 27.09.2017 r., 36,00 zł i) 17.09.2018 r., 44,00 zł 
 i) 21.11.2017 r., 36,00 zl j) 15.11.2018 r., 44,00 zł 
 k) 21.11.2017 r., 36,00 zł k) 28.01.2019 r„ 44,00 zl 
 1) 09.01.2018 r., 36,00 zi 1) 28.01.2019 r., 44,00 zł 
 

a) nie dotyczy 
a) 08,01.2018 r., 36,00 zł 

 b) 09.02.2018 r.: 36,00 zł 
 

b) nie dotyczy b) 28.02.2018 r„ 8,00 zl 
 

c) nie dotyczy c) 29.03.2018 r., 44,00 zł 
 

d) nie dotyczy d) 18.04.2018 r., 44,00 zł 
Właściciel nieruchomości 

 ujęty w pkt. 14 zestawienia 
e) nie dotyczy 

f) nie dotyczy 
g) nie dotyczy 
h) nie dotyczy 

e) 07.05.2018 r., 44,00 zł 
f) 11.06.2018 r„ 44,00 zł 
g) 13.07.2018 r., 44,00 zł 
h) 30.08.2018 r., 44,00 zł 

 
i) nie dotyczy i) 25.09.2018 r., 44,00 zł 

 

j) nie dotyczy  

k) 30.11.2017 r., 36,00 zl 

1) 19.12.2017 r„ 36,00 zł 

j) 03.10.2018 r., 44,00 zł  

k) 20.11.2018 r„ 44,00 zł  

1) 17.12.2018 r„ 44,00 zł 
 a) nie dotyczy a) nie dotyczy 
 b) nie dotyczy b) nie dotyczy 
 c) nie dotyczy c) nie dotyczy 
 d) nie dotyczy d) nie dotyczy 
 e) nie dotyczy e) nie dotyczy 
Właściciel nieruchomości 1 f) nie dotyczy f) nie dotyczy 
ujęty w pkt. 15 zestawienia g) nie dotyczy g) nie dotyczy 

h) nie dotyczy h) nie dotyczy 
 i) nie dotyczy i) nie dotyczy 
 j) ie dotyczy j) nie dotyczy 
 k) nie dotyczy 

l) nie dotyczy 
l) 07.12.2018 r., 33,00 zl 
m) 02.01.2019 r., 33,00 zł 

. 
1) nie dotyczy I) 02.01.2019 r„ 33,00 zł I 
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W toku czynności kontrolnych ustalono, iż wszyscy właściciele nieruchomości poddani 

kontroli, którzy uregulowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

2017 oraz za rok 2018, wnieśli ją w wysokościach wynikających ze złożonych 

deklaracji. W 2017 r, w ośmiu przypadkach właściciele nieruchomości nie zachowali 

terminowości wnoszenia wszystkich dwunastu rat opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (właściciel nieruchomości ujęty wpkt: 1, 2, 3, 4, 8, 9, lii 13 zestawienia). 

W 2018 r. w dziesięciu przypadkach właściciele nieruchomości nie zachowali 

terminowości wnoszenia wszystkich dwunastu rat opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (właściciel nieruchomości ujęty w pkt.: 1, 2, 3, 6,  8, 9, 11, 12, 13 i 15 

zestawienia). 

3.1.4.2. Pokrywanie opłatą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano rozliczenie wykonanych w 2017 roku 

oraz w 2018 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

których ewentualna nadwyżka nad wydatkami, zgodnie art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinna zostać 

przeznaczona w kolejnym roku na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Sprawdzono, czy kwota opłaty za 2017 r. i za 2018 r. była wystarczająca do pokrycia 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bądź czy 

wystąpiła nadwyżka pobranej opłaty nad poniesionymi kosztami. 

Bilans ogólny dochodów i wydatków opłaty za gospodarowanie odpadami, wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2017 r. i na dzień 31 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zaległości 

i nadpłat, zobowiązań i należności (wydatki poniesione na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz uzyskane 

dochody związane z tym systemem zrealizowane przez Gminę Miejską Przemyśl w 

okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.) - przedstawia poniższe 

zestawienie:  
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Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 
Struktura wydatków i 

dochodów 2017 r. 

 

Struktura wydatków 
/dochodów 2018 r, 

 
 

Kwota [*%] Kwota [w %] 1 

1 Wysokość wydatków na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

ogółem, z tego: 

9.509.245,52 100,00 10.834.886,95 100,00 

1.1. Wydatki na obsługę administracyjną 
systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 398,100,61 4,19 494.597,18 4,56 

1.2. Wydatki na tworzenie i utrzymanie 

punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 68.528,41 0,72 72.129,10 0,67 

1.3. Wydatki na odbieranie, transport, 

zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych 9,022.939,01 94,89 10.218.249,80 94,31 

1.4. Wydatki na wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki lub worki do 

zbierania odpadów komunalnych wraz z 

kosztami utrzymania tych pojemników w 

odpowiednim stanie sanitarnym 

14.391,00 0,15 45.663,00 0,42 

1.5. 

Pozostałe wydatki 5.286,49 0,05 4.277,87 0,04 

2 : Wysokość dochodów związanych  

z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi ogółem z tego 8.961.778,58 100,00 10.90^.202,20 100,00 

2.1. Dochody uzyskane z wnoszonych opłat 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 8.917.289,01 99,50 10.880.150,43 99,75 

2.2. Dochody uzyskane z tytułu kar 

pieniężnych nałożonych na 

przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Dochody uzyskane z tytułu kar 

pieniężnych nałożonych na właścicieli 

nieruchomości objętych systemem 

odbioru odpadów komunalnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Pozostałe dochody 

44.489,57 0,50 27,051,77 0,25 
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Wydatki na funkcjonowanie w latach objętych kontrolą, systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: 

 

  

3. Nadwyżka (+)/deficyt (-) (poz. 2  

minus poz. 1) 
547.466,94 X 72.315,25 X 

4. Zaległości z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
460.173,70 X 631.820,58 X 

5. Nadpłaty z tytułu opłal za 

gospodarowanie odpadatni komunalnymi 
116.056,08 X 131.320,56 X 

6 BILANS KOŃCOWY (po/. 3 + poz,  

4 - poz. 5) 
203.349,32 X 572.815,27 X 

7. Podsumowanie: BILANS  

KOŃCOWY (poz. 3 + poz. 4 - poz.  

5) minus zobowiązania wymagalne 203.349,32 X 572.815,27 X 

Wydatki w ujęciu szczegółowym 

Wyszczególnienie 

WYDATKI 
ATKI Klasyfikacja 

budżetowa (dział, 

rozdział, §) 

2017 rok Klasyfikacja 

budżetowa (dział, 

rozdział, §) 
2018 rok 

Wydatki na obsługę 

administracyjną 

systemu 

dział 900, rozdział 

90002 § 4010 
310.892,12 

dział 900, rozdział 

90002 § 4010 
370.786,47 

dział 900, rozdział 
90002 § 4040 24.214,18 

dział 900, rozdział 

90002 § 4040 
26.932,54 

dział 900, rozdział 
90002 § 4110 

55.606,58 
dział 900, rozdział 

90002 § 4110 
69.385,34 

dział 900, rozdział 

90002 § 4120 
7.378,73 

dział 900, rozdział 

90002 § 4120 
8.940,83 

dział 900, rozdział 

90002 § 4210 
9,00 

dział 900, rozdział 

90002 § 4170 
15.680,00 

X X dział 900, rozdział 

90002 § 4700 
2.872,00 

Razem: 398.100,61 Razem: 494.597,18 

Wydatki na 

tworzenie i 

utrzymanie 

punktów 

selektywnego 

zbierania 

odpadów 

komunaln> ch 

dział 900, rozdział 

90002 § 4300 
68.528,41 

dział 900. rozdział 

90002 § 4210 
4.551,72 

dział 900, rozdział 

90002 § 4300 
67.577,38 

Razem; 68.528,41 Razem: 72.129,10 
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W latach 2017 - 2018, na dzień 31 grudnia danego roku, nie wystąpiły zobowiązania 

wymagalne z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Kontrolowanej jednostce samorządu terytorialnego w latach 2017 - 2018 nie udało się 

zrealizować określonej w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości       

i porządku w gminach zasady bilansowania dochodów z opłat i kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami. W przedstawionym przez Kontrolującego ujęciu, na 

koniec każdego roku, system się nie bilansuje, tzn. dochody pozyskane od mieszkańców 

nie są równe wydatkom ponoszonym na jego działanie. Jednakże na uwagę zasługuje to, 

że skala opisanego zjawiska jest niewielka i nie daje podstaw do stwierdzenia                       

o nieprawidłowym działaniu systemu. RIO zwraca uwagę na konieczność stałego 

monitorowania wysokości dochodów i kosztów funkcjonowania systemu 

Wydatki na 

odbieranie,  

transport, 

zbieranie, odzysk 

i unieszkodliwianie 

odpadów 

komunalnych 

dział 900. rozdział 

90002 § 4300 
9.022.939,01 

dział 900, rozdział 

90002 § 4300 
10.218.249,80 

Razem: 9.022.939,01 Razem: 10.218.249,80 

Wydatki na 

wyposażenie 

nieruchomości  

w pojemniki lub 

worki do zbierania 

odpadów 

komunalnych wraz  

z kosztami  

utrzymania tych 

pojemników  

w odpowiednim  

stanie sanitarnym 

dział 900, rozdział 

90002 § 4210 
14.391,00 

dział 900, rozdział 

90002 § 4210 
45.633,00 

Razem: 14.391,00 Razem: 45.633,00 

Pozostałe wydatki 

dział 900, rozdział 

90002 § 4210 
1.547,32 

dział 900, rozdział 
90002 § 4210 

1.949,54 

dział 900, rozdział 
90002 § 4260 2.458,80 

dział 900, rozdział 
90002 § 4260 

2.328,33 

dział 900, rozdział 

90002 § 4300 
1.280,37 X X 

Razem: 5.286,49 Razem: 4.277,87 

Wysokość wydatków na pokrycie  

kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami  

komunalnymi ogółem 

9.509.245,52 X 10.834.886.95 

[Akta kontroli Nr III/18] 
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gospodarowania odpadami komunalnymi, a w przypadku utrzymywania się niedoboru 

lub nadwyżki dochodów, podejmowania działań zmierzających do odpowiedniego 

skorygowania stawek pobieranych opłat. Należy przy tym uwzględnić konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa, przejrzystości i ciągłości funkcjonowania systemu, 

realizując płatności z tytułu wydatków w sposób terminowy zgodny z zawartymi 

umowami.
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3.1.5. Inne dochody - opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Kontrolą objęto prawidłowość udzielenia w 2018 roku zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 4 podmiotom (prowadzącym 4 punkty sprzedaży) oraz pobierania 

opłat za korzystanie z tych zezwoleń. Przedłożone do kontroli dokumenty sprawdzono 

pod kątem zgodności z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

2137 z późn, zm.). 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie następującej dokumentacji: zezwolenia, 

potwierdzenia wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń, oświadczenia składane przez 

przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 

w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, wnioski przedsiębiorców, dokumenty 

potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu - stanowiącego punkt 

sprzedaży, dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Kontrolą objęto 12 losowo wybranych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wydanych w 2018 roku. 

Metodą wybiórczą kontroli poddano akta nw. podmiotów ubiegających się o zezwolenie 

na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalenia: 

1) Pan ………………. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. 

„OKTAN”, 36-053 Kamień 199, sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do 

spożycia poza miejscem sprzedaży w lokalu Stacja Paliw BP usytuowanym przy ul. 

Sportowej 15 w Przemyślu: 

- zezwolenie Nr 1-10/A/9/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., wydane na okres od dnia 5 marca 

2018 r. do dnia 5 marca 2018 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% 

alkoholu oraz piwa, 

- zezwolenie Nr I-10/B/9/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., wydane na okres od dnia 5 marca 

2018 r, do dnia 5 marca 2018 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), 

- zezwolenie Nr I-10/C/9/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., wydane na okres od dnia 5 marca 

2018 r. do dnia 5 marca 2018 r. na sprzedaż napój ów alkoholowych o zawartości 

alkoholu powyżej 18%. 
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Przedsiębiorca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r., w związku z 

powyższym, złożył pisemne oświadczenie z dnia 11 stycznia 2018 r. (data pieczęci 

wpływowej 11 stycznia 2018 r.) o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. 

Za 2017 r. opłaty naliczone z uwzględnieniem pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy 

prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, roczna wartość 

sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim: 

1) przekroczyła 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu 

oraz piwa i wyniosła 128.799,31 zł - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży 

tych napojów w roku poprzednim, należna wpłata roczna 1.803,19 zł. 

2) nie przekroczyła 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 

18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - należna wpłata 525,00 zł. 

3) przekroczyła 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% 

alkoholu i wyniosła 85.510,23 zł - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży 

tych napojów w roku poprzednim, należna wpłata roczna 2.308,78 zł. 

Razem należne wpłaty na 2017 r. 4.6376,97 zł, wpłacono: 

- A, B i C wpłata w dniu 17 stycznia 2018 r. odpowiednio: 311,24 zł, 90,62 zł i 398,50 zł, 

- A, B i C wpłata w dniu 8 lutego 2018 r. odpowiednio: 1.491,95 zł, 434,38 zł i 1.910,28 

- 1.110,56 zł wpłata w dniu 25 września 2017 r. 

2) Pan ……………. oraz Pani ……………………… prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą „KOLMAR-BIS” S.C , 37-700 Przemyśl, ul. Wałowa 3, sprzedaż 

napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży w lokalu 

usytuowanym przy ul. H. Siemiradzkiego 6A w Przemyślu: 

- zezwolenie Nr I-6/A/6/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., wydane na okres od dnia 25 

stycznia 2018 r. do dnia 25 stycznia 2022 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

- zezwolenie Nr I-6/B/6/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., wydane na okres od dnia 25 

stycznia 2018 r. do dnia 25 stycznia 2022 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), 

- zezwolenie Nr I-6/C/6/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., wydane na okres od dnia 25 

stycznia 2018 r. do dnia 25 stycznia 2022 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 18%, 
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Przedsiębiorca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r., w związku z 

powyższym, złożył pisemne oświadczenie z dnia 24 stycznia 2018 r. (data pieczęci 

wpływowej 24 stycznia 2018 r.) o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. 

Za 2017 r. opłaty naliczone z uwzględnieniem pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy 

prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, roczna wartość 

sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim: 

1) przekroczyła 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu 

oraz piwa i wyniosła 130.851,16 zł - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, należna wpłata roczna 1.831,91 zł. 

2) nie przekroczyła 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 

18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - należna wpłata 525,00 zł. 

3) przekroczyła 77.000,00 zł dla napojów alkohol owych o zawartości powyżej 18% 

alkoholu i wyniosła 93,961,16 zł - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży 

tych napojów w roku poprzednim, należna wpłata roczna 2.536,95 zł. 

Razem należne wpłaty na 2017 r. 4.893,86 zł, wpłacono: 

- A, B i C wpłata w dniu 24 stycznia 2018 r. odpowiednio: 120,45 zł, 34,52 zł i 166,81 

- A, B i C wpłata w dniu 24 stycznia 2018 r. odpowiednio: 570,49 zł, 163,49 zł i 790,05 

- A, B i C wpłata w dniu 29 maja 2018 r. odpowiednio: 570,49 zł, 163,49 zł i 790,05 zł, 

- A, B i C wpłata w dniu 28 września 2018 r. odpowiednio: 570,48 zł, 163,50 zł i 790,04 

3) Pani ………………..prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Firma handlowo 

- Usługowa Fantazja”, 36-040 Boguchwała, ul. Partyzantów 107, sprzedaż napojów 

alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży w lokalu Sklep 

Żabka usytuowanym przy ul. Wieniawskiego 28/1 w Przemyślu: 

- zezwolenie Nr I-14/A/13/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., wydane na okres od dnia 20 

lutego 2018 r. do dnia 20 lutego 2022 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

- zezwolenie Nr I-14/B/13/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., wydane na okres od dnia 20 

lutego 2018 r. do dnia 20 lutego 2022 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), 
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- zezwolenie Nr I-14/C/13/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., wydane na okres od dnia 20 

lutego 2018 r. do dnia 20 lutego 2022 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

alkoholu powyżej 18%, 

Przedsiębiorca nie prowadził w roku poprzednim sprzedaży napojów alkoholowych, w 

związku z powyższym, nie złożył pisemnego oświadczenia za 2017 r., na podstawie art. 

II1 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie 

sprzedaży w roku poprzednim. 

Wpłaty opłaty za korzystanie z zezwolenia: 

- A, B i C wpłata w dniu 20 lutego 2018 r. odpowiednio: 453,08 zł, 453,08 zł i 1.812,33 

4) Pani …………….… oraz Pan …….…………. prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą „Restauracja Na Górce” S.C., 37-700 Przemyśl, ul. Armii Krajowej 13A, 

sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży w 

lokalu usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 13A w Przemyślu: 

- zezwolenie Nr 1-18/A/17/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.3 wydane na okres od dnia 13 

czerwca 2018 r. do dnia 13 czerwca 2023 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

- zezwolenie Nr I-18/B/13/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., wydane na okres od dnia 13 

czerwca 2018 r. do dnia 13 czerwca 2023 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), 

- zezwolenie Nr I-18/C/11/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., wydane na okres od dnia 13 

czerwca 2018 r. do dnia 13 czerwca 2023 r. na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 18%. 

Przedsiębiorca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r., w związku z 

powyższym, złożył pisemne oświadczenie z dnia 30 stycznia 2018 r. (data pieczęci 

wpływowej 30 stycznia 2018 r.) o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. 

Za 2017 r. opłaty naliczone z uwzględnieniem pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy 

prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, roczna wartość 

sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim: 

1) przekroczyła 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu 

oraz piwa i wyniosła 57,835,00 zł - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży 

tych napojów w roku poprzednim, należna wpłata roczna 809,69 zł5  
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2) przekroczyła 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) i wyniosła 60.433,00 zł - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej 

wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, należna wpłata roczna 846,06 zł. 

3) przekroczyła 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% 

alkoholu i wyniosła 95,685,00 zł - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży 

tych napojów w roku poprzednim, należna wpłata roczna 2.583,50 zł. 

Razem należne wpłaty na 2017 r. 4.239,25 zł, wpłacono. 

- A, B i C wpłata w dniu 30 stycznia 2018 r. odpowiednio: 180,80 zł, 188,92 zł i 576,87 

zł 

- A, B i C wpłata w dniu 25 maja 2018 r. odpowiednio: 180,79 zł, 188,91 zł i 576,86 zł, 

- A, B i C wpłata w dniu 7 czerwca 2018 r. odpowiednio: 224,05 zł, 234,12 zł i 714,89 

zł 

- A, B i C wpłata w dniu 28 września 2018 r. odpowiednio: 224,05 zł, 234,11 zł i 714,88 
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3.2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. 

3.2.1. Wydatki bieżące. 

3.2.1.1. Wynagrodzenia osobowe. 

Sprawy akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

w latach 2017 - 2019 (I półrocze) prowadzone były w Wydziale Organizacyjnym przez 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach Głównego Specjalisty (2 etaty). 

[dowód: Akta kontroli Nr HI/19] 

Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji przepisów: 

• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1786), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 936). 

Kontrolowana jednostka posiada ustalony na podstawie w/wym. przepisów Regulamin 

Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu - wprowadzony 

zarządzeniem nr 450/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 listopada 2018 r. w 

sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Poprzednio obowiązywało 

zarzadzanie Nr 127/2009 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 czerwca 2009 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (ze zm.). 

Karty wynagrodzeń i listy płac prowadzone były w latach 2017-2019 (I półrocze) przy 

pomocy programu komputerowego autorstwa firmy COIG SA - Katowice, ul, 

Mikołowska 100 /KSAT2000/ przez pracownika zatrudnionego w Wydziale 

Finansowym zatrudnioną na stanowisku Inspektora (wcześniejsza nazwa Wydziału to 

Wydział Finansowo - Księgowy, zmiana nazwy związana ze zmianami                              

organizacyjnymi). 

Próbą do kontroli objęto 10-ciu pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Podstawę ustaleń kontrolnych stanowiły: 

1) angaże pracowników i aneksy do umów o pracę z lat 2017-2019 (I półrocze), 

2) ewidencja księgowa wynagrodzeń - karty wynagrodzeń z lat 2017-2019 (I półrocze), 
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3) dokumentacja wypłaty wynagrodzeń: listy płac za miesiąc maj 2018 r. (losowe 

wybrane dwa Wydziały) 

Zbadano prawidłowość ustalenia w latach 2017-2019 (I półrocze) kategorii 

zaszeregowania oraz następujących składników wynagrodzenia: wynagrodzenie 

zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek z tytułu wysługi lat. 

Próba pracowników objęta kontrolą: 

1) Pan Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla, uwagi: bez uwag. 

2) Pan Bogusław Świeży, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, bez uwag. 

3) Pani Czuryk Monika, Skarbnik Miasta, (skontrolowano wynagrodzenie przyznane w 

okresie pełnienia funkcji Skarbnika Miasta) - bez uwag. 

4) Pan Dariusz Łapa, Sekretarz Miasta Przemyśla, uwagi: 

W okresie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Sekretarz Miasta 

Przemyśla Pan Dariusz Łapa pełnił jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu PWiK sp. z 

o.o. w Przemyślu. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/20] 

W okresie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. łącząc zatrudnienie w 

Urzędzie Miejskim na stanowisku Sekretarza Miasta Przemyśla z stanowiskiem Prezesa 

PWiK, Pan Dariusz Łapa korzystał z indywidualnie rejestrowanych wyjść z pracy, 

odpracowywanych (jak wynika z przedłożonej dokumentacji) następnie w oparciu o 

ewidencję pracy oznaczoną jako „Indywidualna ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych, 

nieobecności (wyjść) w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych lub innych oraz 

odpracowań”. Ewidencja taka (w odniesieniu do okresu lat objętego kontrolą) 

prowadzona była w latach 2017 i 2019, w 2018 r. ewidencji takiej nie prowadzono (jak 

wynika ze złożonego przez Sekretarza Miasta Przemyśla oświadczenia nie zaistniały 

przypadki wyjść i nadgodzin wymagające założenia takiej ewidencji). 

Z danych „Indywidualnej ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych, nieobecności (wyjść) w 

godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych lub innych oraz odpracowań” wynika że 

w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Sekretarz Miasta 

Przemyśla realizował wyjścia prywatne (oznaczone jako „PWiK”, dotyczące 

prawdopodobnie realizacji obowiązków Prezesa PWiK), wyjścia te zostały (jak wynika z 

danych ewidencji) odpracowane lub dokonano potrącenia z wynagrodzenia. Zakres 

kontroli RIO nie dotyczy realizacji obowiązków w PWiK sp. z 
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o.o. (zagadnienie nie objęte kontrolą, pozostaje poza udzielonym upoważnieniem kontroli 

RIO). 

|dowód: Akta kontroli Nr 111/21] 

W latach 2017 - 2019 Sekretarz Miasta Przemyśla Pan Dariusz Łapa miał przyznane 

dodatki specjalne, których przyznanie uzasadniano każdorazowo powierzeniem 

dodatkowych zadań. 

[dowód: Akta Kontroli Nr HI/22] 

5) Pan Marian Baran, Kierownik Biura Zamówień Publicznych, bez uwag. 

6) Pani ………………, Główny Specjalista w Wydziale Finansowym, bez uwag. 

7) Pani …………….., Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, bez uwag. 

8) Pani ………………….….., Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, bez 

uwag. 

9) Pani ……………, Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Lokalowej, bez 

uwag. 

10) Pani ………………., Główny Specjalista w Biurze Kontroli, bez uwag. 

Ustalenia kontroli, w oparciu o wybraną grupę pracowników Urzędu, są następujące: 

• ustalenia wynagrodzeń dla badanej próby dokonał organ uprawniony - Rada Miejska 

w odniesieniu do osoby Prezydenta, oraz Prezydent wobec pozostałych pracowników 

Urzędu, 

• wynagrodzenia zasadnicze pracowników objętych kontrolą ustalone zostały w 

oparciu o stawki, dla danego stanowiska pracy z uwzględnieniem wymagań 

kwalifikacyjnych, 

• dodatek funkcyjny należny pracownikom zajmującym kierownicze stanowiska 

urzędnicze ustalono zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu, 

• dla każdego pracownika prowadzona jest indywidualna Karta wynagrodzeń, 

• w odniesieniu do pracowników w badanej próbie, zatrudnionych na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych, powszechność zawierania umów 

o pracę została zachowana (pracownicy posiadają umowy o pracę). 
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Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla Prezydenta 

Miasta w związku z upływem kadencji w 2018 r. 

Sprawdzono prawidłowość naliczenia i terminowość wypłaty ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla Prezydenta Miasta Przemyśla. 

Wartość współczynnika urlopowego w 2018 r., służącego do obliczania ekwiwalentu 

pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w 

pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych 

od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 

pracy, wynosi 20,92, a wynika z następującego wyliczenia: [365 dni roku - (52 niedziele 

+ 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,92, Po ustanowieniu 12 listopada 2018 

r. Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej współczynnik dla pełnego etatu wynosi 20,83, tj. 365 dni - (52 

niedziele +11 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni; 250 dni: 12 = 20,83. Nowy współczynnik 

ma zastosowanie do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, do 

którego pracownik nabywa prawo począwszy od 8 listopada 2018 r. Jeśli pracownik jest 

zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika ulega 

proporcjonalnemu obniżeniu. 

W związku z upływem kadencji realizowano wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy dla Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy. Posiadał 

on niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 39 dni (15 dni za 2017 r. i 24 dni 

za 2018 rok). Pismem znak: OKK.2121.223.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Sekretarz 

Miasta Przemyśla Pan Dariusz Łapa zwrócił się (w zawiązku z wygaśnięciem mandatu) 

o  wypłacenie Prezydentowi Miasta ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy w wymiarze 39 dni. 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wyliczono na kwotę: 

10.940,0 zł (wynagrodzenie brutto): 20,83 = 525,20 x 39 dni = 20.482,80 zł brutto. 

Kwota ekwiwalentu ujęta w liście płac „Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy” z dnia 21 

listopada 2018 r. na kwotę 20.482,80 zł brutto, wyliczona kwota netto do przelewu na 

konto to 13.059,13 zł. Przelew zrealizowano w dniu 22 listopada 2018 r. w kwocie 

13,059,13 zł. 

[dowód; Akta kontroli Nr III/23]  
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3.2.I.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Sprawdzono terminowość przekazywania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych, pod kątem zgodności z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym            

funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 z  

późniejszymi zmianami). Ustalenia kontroli dotyczą działalności socjalnej prowadzonej             

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w latach 2017-2018. Sprawdzono czy stosownie do 

przepisu art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych równowartość 

dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy przekazano na 

rachunek bankowy Funduszu w terminach: 1/ do dnia 31 maja - 75% i 2/ do dnia 30 

września - 100%. Rozdz. 75023 - numer rachunku bankowego 51 1560 0013 2787 7120 

6000 0008. 

Ustalenia kontroli: na dzień 31 maja 2017 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu 

odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132.379,15 zł, co             

stanowi o naruszeniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi               

Inspektor zatrudniona w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

(ówczesna nazwa wydziału to Wydział Finansowo - Księgowy). Odpowiedzialny 

pracownik został ukarany karą porządkową upomnienia (pismo znak OKK.2162.2,2017             

z dnia 12 czerwca 2017 r.). Zaległość została uregulowana w dniu 1 czerwca 2017 r. 

[dowód: Akta Kontroli Nr III/24]
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3.2.I.3. Wydatki na zakupy, dostawy, roboty i usługi - zamówienia publiczne. 

Przedmiotem kontroli był tryb dokonywania tytułowych wydatków w kontekście 

zgodności z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ft. j. Dz. U. 

z 2019 r.. poz. 1843). wg kryterium wartościowego wydatku od 30.001 euro. 

Jednostka za lata 2016 - 2019 posiada „Rejestr prowadzonych zamówień publicznych” 

[dowód: Akta kontroli Nr III/25] 

W okresie objętym sprawdzeniem, zamówienia publiczne należały do zakresu działania 

Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (3 etaty), w tym: 

Kierownik Biura (1 etat), Podinspektor (2 etaty). 

Kontrolą objęto następujące zamówienia publiczne: 

1. „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości 

zamieszkałych oraz tzw. mieszanych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl”, 

zamówienie udzielone w 2017 r. 

2. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 

Gminy Miejskiej Przemyśl”, zamówienie udzielone w 2018 r. 

Ustalenia kontroli oparto na przedłożonej dokumentacji zamówień publicznych, tj.: 

ogłoszeniach przetargowych (Biuletyn Zamówień Publicznych), Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, protokołach z postępowania wraz z załącznikami, ofertach 

wykonawców wybranych do realizacji zamówienia, zawiadomieniach o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, umowach z wykonawcami, ogłoszeniach o udzieleniu 

zamówienia publicznego (Biuletyn Zamówień Publicznych). 
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ad. 1) „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z 

nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. mieszanych z terenu Gminy Miejskiej 

Przemyśl”, zamówienie udzielone w 2017 r. udzielone w trybie z wolnej ręki. 

[dowód: Akta kontroli Nr 111726] 

Sprawdzono sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak też 

protokół z tego postępowania. 

Ustalenia kontroli oparto na przedłożonej dokumentacji zamówienia publicznego, tj.: 

wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z dnia 23 stycznia 2017 r., wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia 

publicznego na druku oznaczonym jako „Szacunek” z dnia 18 stycznia 2017 r. 

podpisanym z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla przez Zastępcę Prezydenta 

Miasta Przemyśla Pana Grzegorza Haydera, zarządzenie nr 34/2017 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zamówień 

publicznych do przeprowadzenia negocjacji w trybie z wolnej ręki na realizację zadania 

pn. „Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z 

nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. mieszanych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl”, 

informacja o zamiarze zawarcia umowy z dnia 13 stycznia 2017 r., zawiadomienie o 

wszczęciu postępowania na podstawie art. 67 ust. 2 z dnia 16 stycznia 

2017 r. przesłane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, ogłoszenie o 

dobrowolnej przejrzystości ex ante 2017/S 012-018949 z dnia 18 stycznia 2017 r., zmiana 

informacji o zamiarze zawarcia umowy z dnia 23 stycznia 2017 r., suplement z dnia 26 

stycznia 2017 r. do DUUE z dnia 18 stycznia 2017 r. zmiana treści ogłoszenia o 

dobrowolnej przejrzystości ex ante, zawiadomienie z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianie 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania na podstawie art. 67 ust. 2 z dnia 16 stycznia 

2017 r. przesłane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, zaproszenie 

do negocjacji z dnia 30 stycznia 2017 r., protokół z negocjacji z dnia 2 lutego 2017 r., 

informacja o zamiarze zawarcia umowy z dnia 27 lutego 2017 r., informacja o udzieleniu 

zamówienia z dnia 27 lutego 2017 r.. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18 lutego 

2017 r. 2017/S 035-064382 (DUUE), protokół postępowania o udzielenie zamówienia w 

trybie zamówienia z wolnej ręki, oznaczenie sprawy ZP.271.2.2017 oraz umowa nr 

8/ZP/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. zawarta z firmą Przemyska Gospodarka Komunalna 

Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl wraz z 

aneksami: nr 1 z dnia 2 listopada 2017 r,, nr 2 z dnia 18 grudnia 2017 r., nr 3 z dnia 29 
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grudnia 2017 r., nr 4 z dnia 31 grudnia 2018 r., nr 1/2018 z dnia 25 maja 2018 r., nr 2/2018 

z dnia 14 sierpnia 2018 r., nr 3/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Zakres kontroli dotyczył: 

1) Przygotowanie dokumentacji (zachowanie pisemnej formy postępowania o 

zamówienie publiczne, określenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego). 

2) Ustalenie kryteriów wyboru/ udzielenia zamówienia (ustalenie kryteriów wyboru, 

sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej zatwierdzenie). 

3) Publikacja informacji o zamiarze zawarcia umowy, publikacja informacji o udzieleniu 

zamówienia (zachowanie terminów publikacji ogłoszenia). 

4) Zaproszenie do negocjacji, data negocjacji. 

5) Podpisanie umowy (zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana, lub 

w przypadku gdy wykonawca wyłoniony w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy, 

zawarcie umowy z innym kolejnym oferentem, udzielenie zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających). 

6) Sporządzenie protokołu z postępowania. 

Zakres kontroli nie obejmuje etapu realizacji przedmiotu zamówienia po podpisaniu 

umowy nr ZP/8/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. 

Ad. 1) Przygotowanie dokumentacji (zachowanie pisemnej formy postępowania o 

zamówienie publiczne, określenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego). 

Zamawiający dwukrotnie ustalał wartość szacunkową zamówienia: 

• Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na zestawieniu z dnia 27 

grudnia 2016 r. dla roku 2017 (od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.), 

oznaczonym jako „Szacunek” (wg uśrednionych stawek jednostkowych za 2016 r.) 

podpisanym przez ówczesnego Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Pana Mariusza Hatalskiego. Wartość szacunkową zamówienia określono na kwotę 

netto 2.578.844,00 zł. Zestawienie stanowi integralną część „Wniosku w sprawie 

rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 

27 grudnia 2016 r. przewidującego realizację zadania w okresie od dnia 1 marca 

2017 r. do dnia 31 grudnia2017 r. Wniosek o rozpoczęcie procedury postępowania 

zatwierdzony z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla przez Zastępcę 

Prezydenta Miasta Pana Grzegorza Haydera (brak daty zatwierdzenia, ostatni wpis 

nosi datę 9 stycznia 2017 r.). 
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Przedmiot w/wym. zamówienia obejmował odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych oraz odbiór odpadów 

zielonych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl od dnia 1 marca 2017 r. do 

dnia 31 grudnia 2019 r. w ilości 14.441 Mg, w tym 12.826 Mg odpadów zmieszanych 

(niesegregowanych), 1.465 Mg odpadów zebranych selektywnie oraz 150,00 Mg odpadów 

zielonych z PSZOK. 

* Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na zestawieniu z dnia 18 

stycznia 2017 r. dla lat 2017 (od dnia 15 lutego 2017 r.), 2018 i 2019 i zbiorczym 

oznaczonym jako „Szacunek” podpisanym z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Przemyśla przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Grzegorza Haydera. Wartość 

szacunkową zamówienia określono na kwotę netto 8.615.669,00 zł (w tym: za 

okres od dnia 15 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. kwota netto 

2.578,844,0 zł, za 2018 r. kwota netto 2.980.000,00 zł oraz za 2019 r. kwota 

netto 3.056.825,00 zł). Zestawienie stanowi integralną część „Wniosku w             

sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego” z dnia 23 stycznia 2017 r. przewidującego realizację zadania w 

okresie od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wniosek o 

rozpoczęcie procedury postępowania zatwierdzony z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Przemyśla przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Grzegorza Haydera 

(brak daty zatwierdzenia, ostatni wpis nosi datę 23 stycznia 2017 r.). 

Przedmiot w/wym. zamówienia obejmował odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych oraz odbiór odpadów 

zielonych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl od dnia 14 lutego 2017 r. do 

dnia 31 grudnia 2019 r. w ilości 47.271 Mg, w tym 41.926 Mg odpadów zmieszanych 

(niesegregowanych), 4.745 Mg odpadów zebranych selektywnie oraz 600,00 Mg         

odpadów zielonych z PSZOK. 

Zamawiający zachował pisemną formę postępowania o zamówienie publiczne, 

postępowanie prowadzone było w języku polskim. Postępowanie o udzielenie   

zamówienia przeprowadziła pięcioosobowa Komisja powołana zarządzeniem Nr 34/2017 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. 

zamówień publicznych do przeprowadzenia negocjacji w trybie z wolnej ręki na               

realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych 

i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. mieszanych z terenu Gminy  
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Miejskiej Przemyśl”. Tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień. 

Ad. 2) Ustalenie kryteriów wyboru/ udzielenia zamówienia (ustalenie kryteriów wyboru, 

sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej zatwierdzenie). 

Zamawiający sporządził dokument opisujący przedmiot zamówienia oznaczony jako 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Dokument opisujący przedmiot zamówienia 

oznaczony jako „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” został sporządzony 

dwukrotnie: 

• stanowiąc integralną część „Wniosku w sprawie rozpoczęcia procedury 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 27 grudnia 2016 r, 

przewidującego realizację zadania w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 

grudnia 2017 r. 

• stanowiąc integralną część „Wniosku w sprawie rozpoczęcia procedury 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 23 stycznia 2017 r. 

przewidującego realizację zadania w okresie od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 

grudnia 2017 r. 

W omawianym zamówieniu nie stosuje się przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 3) Publikacja informacji o zamiarze zawarcia umowy, publikacja informacji o 

udzieleniu zamówienia (zachowanie terminów publikacji ogłoszenia). 

Zamawiający przekazał faksem w dniu 17 stycznia 2017 r. zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania z dnia 16 stycznia 2017 r. (postępowanie wszczęte w dniu 13 stycznia 2017 

r.) na podstawie art. 67 ust. 2 przesłane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w 

Warszawie, następnie przekazano faksem w dniu 24 stycznia 2017 r. zawiadomienie z     

dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianie zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 16 

stycznia 2017 r. na podstawie art. 67 ust. 2 przesłane Prezesowi Urzędu Zamówień 

Publicznych w Warszawie. 

Zamawiający umieścił ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 2017/S 012- 

018949 z dnia 18 stycznia 2017 r. (DUUE) oraz w związku ze zmianami (zmieniono 

określenie ilościowe przedmiotu zamówienia z 14.441 Mg na 47.271 Mg oraz czas 

wykonywania usługi z okresu 15 luty 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na od 15 lutego 2017 r. 

do 31 grudnia 2019 r.) suplement z dnia 26 stycznia 2017 r. do DUUE z dnia 18 stycznia 

2017 r. zmiana treści ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante. 
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Zamawiający sporządził informację o zamiarze zawarcia umowy z dnia 13 stycznia 2017 r. 

i opublikował na stronie BIP w dniu 13 stycznia 2017 r. W dniu 23 stycznia 2017 r, 

sporządzono zmianę informacji o zamiarze zawarcia umowy z dnia 13 stycznia 2017 r. - 

zmieniono określenie ilościowe przedmiotu zamówienia z 14.441 Mg na 47.271 Mg oraz 

czas wykonywania usługi z okresu podanego we wcześniejszej informacji 15 luty 2017     

r. do 31 grudnia 2017 r. na od 15 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Informacja o 

zamiarze zawarcia umowy z dnia 13 stycznia 2017 r., w odniesieniu do uzasadnienia    

trybu udzielenia zamówienia, określa je w sposób ogólny, bez odniesienia do           

konkretnych dokumentów stanowiących podstawę uzasadnienia przytaczanych w 

„informacji o zamiarze zawarcia umowy” okoliczności. Zamawiający sporządził i opublikował 

informację o udzieleniu zamówienia z dnia 27 lutego 2017 r. na stronie BIP Przemyśl oraz 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18 lutego 2017 r. 2017/S 035-                             

064382 (DUUE). Wskazany wykonawca to Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl, umowa nr ZP/8/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. 

Ad. 4) Zaproszenie do negocjacji, data negocjacji. 

Zaproszenie do negocjacji sporządzone w dniu 31 stycznia 2017 r., podpisane z 

upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla przez Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla 

Pana Grzegorza Haydera. Zaproszenie do negocjacji zawierało załączniki w postaci 

dokumentów oznaczonych jako: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, „Wzór 

umowy” oraz „Formularz JEDZ”. Wyznaczony termin negocjacji to 2 lutego 2017 r. 

Protokół z negocjacji sporządzono w dniu 2 lutego 2017 r. 

Ad. 5) Podpisanie umowy (zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została 

wybrana, lub w przypadku gdy wykonawca wyłoniony w postępowaniu uchyla się od 

zawarcia umowy, zawarcie umowy z innym kolejnym oferentem, udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających). 

Zamówienie na w/wym. usługę udzielone zostało w oparciu o umowę nr 8/ZP/2017 z dnia 

14 lutego 2017 r. zawartą z firmą Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą 

w Przemyślu przy ulicy Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl wraz z aneksami: nr 

1 z dnia 2 listopada 2017 r., nr 2 z dnia 18 grudnia 2017 r., nr 3 z dnia 29 grudnia 2017 

r., nr 4 z dnia 31 grudnia 2018 r., nr 1/2018 z dnia 25 maja 2018 r., nr 2/2018 z dnia 14 

sierpnia 2018 r., nr 3/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. W umowie ustalono termin 

wykonania zamówienia - od dnia 15 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
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Wartość zamówienia udzielonego, wynagrodzenie: 9.473.640,85 zł brutto, ustalone w 

wyniku iloczynu zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych oraz 

przewidywanych ilości do odebrania odpadów wskazanych przez Zamawiającego. 

Zmiany umowy - wskazane podstawy zmian: 

• nr 1/2017 z dnia 2 listopada 2017 r, - §17 ust. 1 pkt. 7 i 8 umowy, 

• nr 2/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. - §17 ust. 1 pkt. 7 i 8 umowy, 

• nr 3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. - §17 ust. 1 pkt. 7 i 8 umowy oraz §17 ust. 3, 

• nr 4/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. - §17 ust. 1 pkt. 7 i 8 umowy oraz §17 ust. 3, 

• nr 1/2018 z dnia 25 maja 2018 r. - §17 ust. 1 pkt. 4, 

• nr 2/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. - §17 ust. 1 pkt. 7 i 8, 

• nr 3/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. - §17 ust. 1 pkt. 7. 

Stosownie do zapisów umowy nr ZP/8/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. dotyczących 

przesłanek zmian treści umowy, ww. podstawy dotyczą: 

- §17 ust. 1 pkt. 4 -- „w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub 

wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych                

właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu                        

dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego”, 

- §17 ust. 1 pkt. 7 - „w przypadku zwiększenia się ilości odbieranych odpadów (...) ” 

- §17 ust. 1 pkt. 8 - „w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć ”, 

- § 17 ust. 3 - „zmiany o których mowa w ust. 1 pkt. 8 mogą zostać wprowadzone pod 

warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 9% wynagrodzenia netto, za odbiór lMg             

odpadów, o którym mowa §8 ust. 2-4”. 

Podstawy dokonywania zmian wykazane w aneksach: 

• nr 1/2017 z dnia 2 listopada 2017 r, - §17 ust. 1 pkt. 7 i 8 umowy, 

• nr 2/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. - §17 ust. 1 pkt. 7 i 8 umowy, 

• nr 3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. - §17 ust, 1 pkt. 7 i 8 umowy oraz §17 ust. 3, 

• nr 4/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. - §17 ust. 1 pkt. 7 i 8 umowy oraz §17 ust. 3, 

• nr 2/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. - §17 ust. 1 pkt. 7 i 8, 

dotyczą sytuacji gdy dopuszczalna jest zmiana umowy ponieważ zostały spełnione 

łącznie następujące warunki (określone w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień 

publicznych) z §17 ust. 1 pkt. 7 i 8 zawartej umowy):  



117 

 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie lub umowie ramowej. 

W omawianych przypadkach, Zamawiający pod dokonaniu zmiany umowy zobowiązany 

był przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy 

(każdorazowo po podpisaniu ww. aneksów). 

Ad. 6) Sporządzenie protokołu z postępowania. 

Zamawiający sporządził Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z 

wolnej ręki, oznaczenie sprawy: ZP.271.2.2017. 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

a) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 13 stycznia 2017 r.3 sporządzone z 

datą 16 stycznia 2017 r. przekazano faksem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

w dniu 17 stycznia 2017 r. z naruszeniem 3-dniowego terminu na przekazanie tj. 

przesłano je 4 dni od dnia wszczęcia postępowania, co stanowi o naruszeniu art. 67 ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Pan Marian Baran Kierownik 

Biura Zamówień Publicznych. 

b) Zamawiający w przypadku zawieranych aneksów do umowy nr ZP/8/2017 z dnia 14 

lutego 2017 r. oznaczonych: nr 1/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. nr 2/2017 z dnia 18 

grudnia 2017 r. nr 3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., nr 4/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

oraz nr 2/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. nie przekazał Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszeń o zmianie umowy, co stanowi o naruszeniu art. 144 ust. l”c” 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Pan Marian Baran Kierownik 

Biura Zamówień Publicznych oraz Pan Mariusz Hatalski ówczesny Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej. 

Ogłoszenia dotyczące ww. aneksów do umowy zostały przekazane do publikacji 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu 2 stycznia 

2020 r. w trakcie trwania kontroli, ze znacznym opóźnieniem w odniesieniu do terminów 

zawierania tych aneksów.  
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c) W „Informacji o zamiarze zawarcia umowy” z dnia 13 stycznia 2017 r. wskazano 

planowany termin realizacji zamówienia „od 15 luty 2017 do 31 grudnia 201T inny niż 

wynikający z zatwierdzonego „wniosku w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania             

o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 27 grudnia 2016 r. ze wskazanym na okres              

„od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r”. 

Powyższa niezgodność danych zawartych we „wniosku w sprawie rozpoczęcia procedury 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego''1 z dnia 27 grudnia 2016 r. w zakresie 

terminu realizacji zamówienia występuje również w: 

2017 „Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania” z dnia 16 stycznia 2017 r. W                

zawiadomieniu wskazano termin realizacji zamówienia „15 lutego 2017 r, - 31 grudnia                   

2017 r:\ 

- „Ogłoszeniu o dobrowolnej przejrzystości ex ante - udzielenie zamówienia bez                         

uprzedniej publikacji z dnia 18 stycznia 2017 r. 2017/S 012-018949 wskazano termin 

realizacji zamówienia „15.2.2017r. - 31.12.2017r”, 

Planowany okres zamówienia zawarto również w szacunku wartości zamówienia z dnia 

27 grudnia 2016 r. w którym podano okres realizacji zamówienia na „1 marca 2017 r. do        

31 grudnia 2017 r 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi ponoszą Pan Marian Baran 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych oraz Pan Mariusz Hatalski ówczesny Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/27] 

ad. 2. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 

potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl”, zamówienie udzielone w 2018 r, na usługi 

społeczne. 

W roku 2018 Zamawiający (Gmina Miejska Przemyśl) udzieliła 1 zamówienia na usługi 

społeczne, a to: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 

potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl”, na podstawie przepisów art. od 138g do 138s 

ustawy. 

W/wym. zamówienia udzielono Poczcie Polskiej S A. z siedzibą w Warszawie umową z 

dnia 18 grudnia 2018 r., za cenę 116.715,30 zł. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/28] 

  
 



119 

 

Sprawdzono sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak też 

protokół z tego postępowania. 

Ustalenia kontroli oparto na przedłożonej dokumentacji zamówienia publicznego, tj.: 

notatka służbowa z dnia 8 listopada 2018 r. sporządzona przez ówczesnego Naczelnika 

Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli, wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 19 listopada 2018 r.,              

ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym na potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl”, wyjaśnienia treści ogłoszenia o 

zamówieniu i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 7 grudnia 2018 r., oferta 

wykonawcy Poczta Polska SA, zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 14 grudnia             

2018 r., informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 grudnia 2018 r., 

informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 20 grudnia 2018 r., umowa nr ZP/10/2018 z 

dnia 18 grudnia 2018 r. z wykonawcą Poczta Polska SA, protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej 750.000 euro, 

Zakres kontroli dotyczył: 

1) Przygotowanie dokumentacji (zachowanie pisemnej formy postępowania o 

zamówienie publiczne, określenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego). 

2) Ustalenie kryteriów wyboru/ udzielenia zamówienia (ustalenie kryteriów wyboru, 

sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej zatwierdzenie), 

3) Publikacja ogłoszenia (zachowanie terminów publikacji ogłoszenia i ustalenia terminu 

składania ofert). 

4) Otwarcie i ocena ofert (wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria). 

5) Podpisanie umowy i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zawarcie umowy z 

wykonawcą, którego oferta została wybrana, lub w przypadku gdy wykonawca            

wyłoniony w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy, zawarcie umowy z innym 

kolejnym oferentem, udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, 

zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty). 

6) Sporządzenie protokołu z postępowania. 

Zakres kontroli nie obejmuje etapu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Ad. 1) Przygotowanie dokumentacji (zachowanie pisemnej formy postępowania o 

zamówienie publiczne, określenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego). 

Zamawiający zachował pisemna formę postępowania. Postępowanie prowadzone było w 

języku polskim. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 8 listopada 
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2018 r. przez ówczesnego Naczelnika Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie 

Miejskim w Przemyślu w kwocie 300.000,00 zł brutto (w formie notatki służbowej z 

załącznikiem). 

Tak ustaloną wartość zamówienia wskazano jako wartość netto we wniosku w sprawie 

rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek 

zatwierdzony w dniu 28 listopada 2018 r. 

Ad. 2) Ustalenie kryteriów wyboru/ udzielenia zamówienia (ustalenie kryteriów wyboru, 

sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej zatwierdzenie). 

Zamawiający sporządził szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący               

załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, ustalono dwa kryteria oceny ofert: „cena” 

waga 90,00% oraz Jiczba placówek Wykonawcy na terenie Miasta Przemyśla do odbioru 

niedoręczonych (awizowanych) przesyłek? waga 10,00%. Ogłoszenie o zamówieniu 

zatwierdzone w dniu 30 listopada 2018 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla 

przez Sekretarza Miasta Przemyśla Pana Dariusza Łapę. 

Ad. 3) Publikacja ogłoszenia (zachowanie terminów publikacji ogłoszenia i ustalenia 

terminu składania ofert). 

Zamawiający sporządził i zamieścił na stronie BIP Przemyśl w dniu 30 listopada 2018 r. 

ogłoszenie o zamówieniu. Pierwotnie ustalony termin składania ofert na dzień 10 grudnia 

2018 r. został przesunięty na dzień 13 grudnia 2018 r. w zmianie treści ogłoszenia o 

zamówieniu obejmującym wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

Ad, 4) Otwarcie i ocena ofert (wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone 

kryteria). 

W dniu 13 grudnia 2018 r. zmawiający sporządził „Informację z otwarcia ofert”, wpłynęło 

dwie oferty. W dniu 14 grudnia 2018 r, sporządzono Jnformację o wyborze oferty 

najkorzystniejszej”’. Wyboru dokonano z zastosowaniem ustalonych kryteriów.                  

Wybrano ofertę firmy „Poczta Polska SA” na kwotę netto 311.942,26 zł (brutto 

314,454,15 zł). Druga złożona oferta została odrzucona ze względu na niezgodność treści 

oferty z ogłoszeniem o zamówieniu - ponieważ odrzucona oferta nie obejmowała 

niektórych pozycji wyceny. 

Ad. 5) Podpisanie umowy i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zawarcie umowy z 

wykonawcą, którego oferta została wybrana, lub w przypadku gdy wykonawca wyłoniony 

w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy, zawarcie umowy z innym
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kolejnym oferentem, udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, 

zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty). 

Zamawiający sporządził i zamieścił na stronie BIP Przemyśl Jnformację o udzieleniu 

zamówienia”. W dniu 18 grudnia 2018 r. zawarto z wybranym wykonawcą umowę nr 

ZP/10/2018 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na              

potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl” na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31               

grudnia 2019 r. Ustalona kwota wynagrodzenia w umowie to netto 311.942,26 zł (brutto 

314.454,15 zł), obliczona wg wartości cen jednostkowych służących do rozliczenia              

usługi. 

Ad. 6) Sporządzenie protokołu z postępowania. 

Zamawiający sporządził „Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne o wartości nie przekraczającej 750.000 EURO”, postępowanie oznaczone 

numerem ZP.271.5.2018. 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

a) Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 8 listopada 2018 r. przez 

ówczesnego Naczelnika Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miejskim w 

Przemyślu w kwocie 300.000,00 zł brutto (w formie notatki służbowej z załącznikiem). 

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia jako kwoty brutto stanowi o naruszeniu art. 

31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Pracownikiem odpowiedzialnym za powyższą nieprawidłowość jest Pani Ryszarda Gnus 

ówczesna Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miejskim w 

Przemyślu. 

Nadmienić należy że część usług była zwolniona z podatku VAT, ale część podlegała 

podatkowi VAT, dlatego też przyjęcie ogólnie wyliczonej kwoty brutto jako wartości 

szacunkowej zamówienia nie znajduje podstaw prawnych. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/29]
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3.2.2. Wydatki majątkowe - inwestycje. 

3.2.2.I. Inwestycje - zamówienia publiczne. 

Kontroli poddano zamówienia publiczne na usługi budowlane związaną z wykonaniem: 

1. Zadanie pn.: „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu”, 

zamówienie udzielone w 2018 roku, realizacja przewidziana do 2020 r. 

2. Zadanie pn.: „Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju 

Badmintona w Przemyślu”, zamówienie udzielone w 2017 roku, realizacja     

przewidziana do 2020 r. 

Ad. 1. Zadanie: „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu”, 

zamówienie udzielone w 2018 roku, realizacja przewidziana do 2020 r. 

Ustalenia ogólne. 

Zadanie „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu” było 

przedmiotem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

tj. weryfikacji w oparciu o podstawową dokumentację przetargową dotyczącą 

udzielonego zamówienia przekazaną przez Beneficjanta (Urząd Miejski w Przemyślu) w 

załączeniu do pisma z dnia 4 kwietnia 2019 r. znak: ZP,2710.4.2018 oraz przekazaną 

pismem znak: ZP.2710,4.2018 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Kontrola Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (przeprowadzona w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego) poinformowała pisemnie o pozytywnej ocenie ww. postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pismem znak: UM09-65171-UM0910004/17 OW- 

VII.433.6.4.2017 MF z dnia 10 kwietnia 2019 r. podpisanym przez Dyrektora 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Panią Magdalenę Sobina. 

Źródła pozyskania środków 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 

2020 na podstawie umowy Nr 00009-65171-UM-0900004/17 z dnia 10 sierpnia 2018 r, 

zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie 35-010 

Rzeszów u. Al. Łukasza Cieplińskiego Nr 4. 

Ustalenia w zakresie kontrolowanego zamówienia publicznego 

Ustalenia kontroli oparto na przedłożonej dokumentacji zamówienia publicznego, tj.: 

wniosek znak: RIF.042.10.1.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie rozpoczęcia 
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procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu inwestycyjnym 

„Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu”, zbiorcze zestawienie 

kosztów oznaczone jako: „Przebudowa targowiska miejskiego „Zielony Rynek” w 

Przemyślu” sporządzone przez Architekta Pana Zbigniewa Winiarczyka, Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia znak: ZP.2710.4.2018 z dnia 8 listopada 

2018 r. zatwierdzona z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla przez Pana Marian 

Baran Kierownika Biura Zamówień Publicznych, ogłoszenie o zamówieniu nr 645828- N-

2018 z dnia 8 listopada 2018 r, wydruk z Biuletynu Zamówień Publicznych, dokument 

oznaczony jako „Rejestr wpływających ofert w postępowaniu ZP.2710,4,2018”, oferta 

firmy „Firma Remontowo - Budowlana Piotrowski Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37- 

522 Wiązownica”, informacja z otwarcia ofert z dnia 23 listopada 2018 r, znak: 

ZP.2710,4,2018, pismo z dnia 7 grudnia 2018 r. znak: ZP.2710.4.2018, pismo z dnia 11 

grudnia 2018 r. firmy Firma Remontowo - Budowlana Piotrowski Paweł Piotrowski 

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica, zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18 grudnia 

2018 r., wniosek zamawiającego znak: ZP.2710.4.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r, w 

sprawie terminu związania ofertą, pismo z dnia 18 grudnia 2018 r. informujące o terminie 

podpisania umowy, protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego znak: ZP.2710.4.2018, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 

500173982-N-2019 z dnia 2 stycznia 2019 r, wydruk ze strony Biuletynu Zamówień 

Publicznych, umowa nr ZP/11/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz Polisa Nr 

847500107528 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna potwierdzające 

zawarcie umowy ubezpieczenia na okres 13 maja 2018 r. do dnia 12 maja 2019 r. 

Sprawdzono sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak też 

protokół z tego postępowania. 

Zakres kontroli dotyczył wybranych zagadnień: 

1) Przygotowanie dokumentacji przetargowej (w zakresie: zachowanie pisemnej formy 

postępowania o zamówienie publiczne, określenie wartości szacunkowej zamówienia 

publicznego). 

2) Ustalenie kryteriów wyboru/ udzielenia zamówienia (w zakresie: ustalenie kryteriów 

wyboru, sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej zatwierdzenie, 

zastosowana procedura).  
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3) Publikacja ogłoszenia (w zakresie: zachowanie terminów publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu i o udzielonym zamówieniu, ustalenie terminu składania ofert). 

4) Otwarcie i ocena ofert (w zakresie: wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o 

ustalone kryteria). 

5) Podpisanie umowy i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (w zakresie: zawarcie 

umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana, lub w przypadku gdy wykonawca 

wyłoniony w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy, zawarcie umowy z innym 

kolejnym oferentem). 

6) Sporządzenie protokołu z postępowania. 

Zakres kontroli nie obejmuje etapu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Ad. 1) Przygotowanie dokumentacji przetargowej (w zakresie: zachowanie pisemnej 

formy postępowania o zamówienie publiczne, określenie wartości szacunkowej 

zamówienia publicznego). 

Zamawiający zachował pisemną formę postępowania o zamówienie publiczne, 

postępowanie prowadzone było w języku polskim. Postępowanie o udzielenie 

zamówienia; w rozumieniu czynności przetargowe, badania, oceny i wyboru oferty, 

przeprowadzili (Kierownik zamawiającego przekazał upoważnienie do dokonania 

następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia): 

- Pan Marian Baran Kierownik Biura Zamówień Publicznych (zakres powierzonych 

czynności: zatwierdzenie ogłoszenia o zamówieniu i jego zmianie, zatwierdzenie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej zmianie, zatwierdzenie treści 

informacji oraz podpisywanie zawiadomień kierowanych do wykonawców o wyborze 

oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty, odrzucenie oferty, wykluczenie 

wykonawcy, wybór najkorzystniejszej oferty, zatwierdzenie protokołu postępowania), 

- Pan Dariusz Łapa Sekretarz Miasta Przemyśla (zakres powierzonych czynności: 

zatwierdzenie treści informacji oraz podpisywanie zawiadomień kierowanych do 

wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy oraz 

odrzuceniu oferty). 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Wartość zamówienia ustalili (oszacowali) dane z protokołu postępowania: Zastępca 

Naczelnika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych oraz pracownik 

ww. Wydziału. Ustalona szacunkowa wartość zamówienia (netto): 3.667.590,07 zł, co 
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daje w przeliczeniu (1 euro = 4,3117 zł) 850.613,46 euro. Wartość szacunkowa 

zamówienia wynika z zestawienia kosztorysów inwestorskich, autorzy opracowania: Pan 

Tadeusz Cioch, Pani Małgorzata Pella-Mazur. 

Ad. 2) Ustalenie kryteriów wyboru/ udzielenia zamówienia (w zakresie: ustalenie 

kryteriów wyboru, sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej 

zatwierdzenie, zastosowana procedura). 

Ilość zastosowanych kryteriów: 3 

Kryteria oceny ofert: 

1) Cena (koszt) - 60,00%, 

2) Gwarancja - 30,00%, 

3) Doświadczenie kierownika budowy - 10,00%. 

Zamawiający sporządził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, z dnia 8 

listopada 2018 r., zatwierdzona została z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla 

przez Pana Marian Baran Kierownika Biura Zamówień Publicznych. 

Zamawiający stosował procedurę o której mowa art, 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 3) Publikacja ogłoszenia (w zakresie: zachowanie terminów publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu i o udzielonym zamówieniu, ustalenie terminu składania ofert). 

Publikacja ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu Nr 645828-N-2018 z dnia z dnia 8 

listopada 2018 r. Zmiany ogłoszenia: nie zmieniano ogłoszenia. 

Ustalono termin składania ofert na dzień 23 listopada 2018 r. godz. 10°°. 

Publikacja ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500173982-N-2019 z dnia 

z dnia 2 stycznia 2019 r. Zmiany ogłoszenia: nie zmieniano ogłoszenia. 

Ad. 4) Otwarcie i ocena ofert (w zakresie: wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o 

ustalone kryteria). 

Liczba złożonych ofert: 1, 0 wykonawców wykluczonych i odrzuconych ofert, 0 

wycofanych ofert. 

Wartość wybranej oferty (brutto): 4,317.403,20 zł (przyznane punkty wg kryteriów: 

60/30/10 łączna punktacja 100 pkt.), 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o ustalone kryteria. Zawiadomienie 

o wyborze oferty z dnia 18 grudnia 2018 r., przesłane elektronicznie w dniu 18 grudnia 

2018 r. na adres piotrowskil974@wp.pl. Odbiór potwierdzony zwrotnie.  
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Ad. 5) Podpisanie umowy (w zakresie: zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta 

została wybrana, lub w przypadku gdy wykonawca wyłoniony w postępowaniu uchyla się 

od zawarcia umowy, zawarcie umowy z innym kolejnym oferentem, zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy). 

Zamówienie na w/wym. robotę budowlaną udzielone zostało w dniu 27 grudnia 2018 r. 

wykonawcy który wygrał przetarg. Wykonawcą, z którym spisano umowę nr ZP/11/2018 

była firma „Firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski Piwoda 150, 

37-522 Wiązownica. W umowie ustalono termin wykonania zamówienia - do dnia 30 

listopada 2020 r. 

Wartość zamówienia udzielonego, wynagrodzenie ryczałtowe: 4.317.403,20 zł brutto. 

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zabezpieczenie zostało wniesione w 

formie poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady fizyczne z dnia 18 

grudnia 2018 r., wystawionej przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego SA z 

siedzibą w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj. Gwarancja wystawiona na 

okres do dnia 15 grudnia 2025 r. (w tym do dnia 30 listopada 2020 r, 100% sumy 

poręczenia, do dnia 15 grudnia 2025 r. 30% sumy poręczenia) na kwotę 431.740,32 zł w 

zakresie zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych oraz rękojmi za wady 

fizyczne. Termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia do dnia 30 listopada 2020 r. 

Ad. 6) Sporządzenie protokołu z postępowania. 

Zamawiający sporządził Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i 

oznaczył sprawę numerem: ZP.2710.4.2018. 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

Współautorem dokumentacji (projektantem) w zakresie branży elektrycznej projektu 

budowlano-wykonawczego jest Pan Wiesław Walat posiadający uprawnienia o nr 

USN/III/7342/49/96, był on członkiem zespołu projektowego opracowującego projekt 

budowlano wykonawczy - rewizja projektu przebudowy placu handlowego „Zielony 

rynek” etap II i III, na podstawie którego miało być wykonane omawiane zamówienie. 

Pan Wiesław Walat posiadający uprawnienia o nr USN/III/7342/49/96 jest wskazany 

przez wybranego wykonawcę jako jego pracownik „dysponowanie bezpośrednie” mający 
  

 



127 

 

wykonywać czynności przy realizacji zamówienia „Kierownik robót”. Z powyżej 

wymienionych faktów wynika iż pracownik wykonawcy pozostający w jego 

„dysponowaniu bezpośrednim” wykonywał w niniejszym postępowaniu po stronie 

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem postępowania (autor aktualizacji 

projektu). 

Sytuacja, w której pracownik (wskazany ponadto w dokumentach oferty jako „kierownik 

robót” do realizacji zamówienia) wybranego wykonawcy uczestniczył w czynności 

przygotowania aktualizacji na podstawie której sporządzono dokumentację przetargową a 

następnie wykonawca bierze udział w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych, 

które mają być zrealizowane na jej podstawie, może naruszać zasadę równego traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji. Wobec tego, firma której pracownik uczestniczył w 

wykonywaniu niektórych prac przygotowawczych może po pierwsze znajdować się w 

korzystniejszej sytuacji przy sporządzaniu swojej oferty z powodu informacji, które mogła 

uzyskać w przedmiocie danego zamówienia publicznego w trakcie wykonywania 

wspomnianych prac przygotowawczych przez jej pracownika. Po drugie, wspomniana 

firma może się znaleźć w sytuacji mogącej doprowadzić do konfliktu interesów w tym 

znaczeniu, że może ona, nawet w sposób niezamierzony, wywrzeć wpływ na jego warunki 

w sensie dla niej korzystnym. Wszyscy oferenci powinni mieć jednakowe szanse przy 

sporządzaniu treści ich ofert. Prezydent Miasta Przemyśla, w omawianym przypadku 

pracownik któremu Prezydent Miasta przekazał upoważnienie do dokonania czynności w 

postępowaniu, nie zwrócił się do wybranego wykonawcy działając na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt. 19 w oparciu o art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych o wyjaśnienie że udział pracownika wykonawcy w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci uczciwej konkurencji, czym naruszył 

ww. przepisy. Bezspornym jest fakt iż pracownik wykonawcy zamówienia wykonywał w 

niniejszym postępowaniu po stronie zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem postępowania (współautor aktualizacji projektu). 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w protokole postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w cz. 3 „Czynności związane z 

przygotowaniem postępowania” pkt. 2 „Istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia 

będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o 

udzielenie tego zamówienia” zaznaczono: „nie”. Z przedłożonej do kontroli
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dokumentacji nie wynika aby w omawianym przypadku Prezydent Miasta (upoważniony 

pracownik) dokonał analizy, czy spełnione zostały przesłanki w zakresie udziału 

pracownika wykonawcy w przygotowaniu zamówienia publicznego oraz czy ten udział 

zakłócał uczciwą konkurencję, czego potwierdzeniem jest niewskazanie w protokole z 

postępowania środków mających na celu zapobieżenie nieuczciwej konkurencji (sposobu 

zapewnienia konkurencji wymaganego z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Pan Marian Baran Kierownik 

Biura Zamówień Publicznych. 

Podkreślić należy że udział pracownika wykonawcy w przygotowaniu postępowania 

wynika jednoznacznie z dokumentacji przetargowej (w części oznaczonej jako „Projekt 

budowlano-wykonawczy rewizja projektu” widnieje zapis „Branża” wskazanie 

„Elektryczna” oraz wskazanie „Projektanci” „mgr inż. Wiesław Walat upr, 

UAN/III/7342/49/06”). 

Zauważenia wymaga, że wykluczenie wykonawcy za udział w przygotowaniu 

postępowania należy do obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania (art. 24 

ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych). Oznacza to, że Zamawiający w 

przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust, 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - w tym również przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - obowiązany jest do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Istotne 

znaczenie w tej sprawie ma również treść przepisu art. 24 ust. 10 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie z którym w przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 

zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający winien 

wskazać w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

Informacje dodatkowe przekazane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

Informacje o udzielonym zamówieniu publicznym zawarte zostały w druku „RIO ZP-1 

Informacja o udzielonym zamówieniu publicznym” zawierającym m.in. dane w zakresie 

uregulowań formalnych, kwoty środków zaplanowanych na realizację zadania, trybu 

zamówienia, ogłoszeń, terminów, wadium wartości zamówienia oraz wybranego 

wykonawcy i kwot zapłaconych, Szczegółowy opis kontrolowanej inwestycji zawarto w 

druku „Informacja opisowa zadania inwestycyjnego”. 
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[dowód: Akta kontroli Nr III/30] 

[dowód: Akta kontroli Nr III/31] 

Ad. 2. Zadanie pn,: „Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju 

Badmintona w Przemyślu”, zamówienie udzielone w 2017 roku, realizacja 

przewidziana do 2020 r. 

Źródła pozyskania środków 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu Dla Sportu - edycja 2017, umowa nr 

2017/0253/1465/SubA/DJS/S z dnia 26 września 2017 r., kwota dofinansowania 

1.200.000,00 zł. 

Ustalenia w zakresie kontrolowanego zamówienia publicznego 

Ustalenia kontroli oparto na przedłożonej dokumentacji zamówienia publicznego, tj.: 

wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z dnia 31 października 2017 r., Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia znak: ZP.271.9.2017 z dnia 22 listopada 2017 r,, ogłoszenie o zamówieniu 

nr 621176-N-2017 z dnia 23 listopada 2017 r.; wydruk z Biuletynu Zamówień 

Publicznych z dnia 23 listopada 2017 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500065377      

z dnia 27 listopada 2017 r., wydruk z Biuletynu Zamówień Publicznych z dnia 27 

listopada 2017 r., pismo z dnia 29 listopada 2017 r.s wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29 

listopada 2017 r., wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 6 grudnia 2017 r., ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia nr 500070893-N-2017 z dnia 6 grudnia 2017 r., wydruk z Biuletynu 

Zamówień Publicznych z dnia 6 grudnia 2017 r., zarządzenie nr 604/2017 Prezydenta 

Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji 

inwestycji pn. „Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu”, oferty wykonawców (2 

szt.): Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Antoni Bar, ul. Wladycze 16/5 37-700 

Przemyśl oraz F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar 37-114 Białobrzegi 3g, informacja z 

otwarcia ofert z dnia 12 grudnia 2017 r., pismo znak ZP.271.9.2017 z dnia 14 grudnia 

2017 r. zawiadomienie o ofercie odrzuconej, pismo znakZP.271.9,2017 z dnia 14 grudnia 

2017 r. wezwanie na podstawie art. 26 ust, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 15 grudnia 2017 r., ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia nr 500080939 z dnia 27 grudnia 2017 r., protokół postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP.271.9.2017, umowa nr 
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26/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., aneks nr 1 do umowy nr 26/2017 z dnia 22 grudnia 

2017 r. sporządzony w dniu 19 listopada 2018 r. oraz aneks nr 2 do umowy nr 26/2017 z 

dnia 22 grudnia 2017 r. sporządzony w dniu 30 października 2019 r. 

Sprawdzono sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak też 

protokół z tego postępowania. 

Zakres kontroli dotyczył wybranych zagadnień: 

1) Przygotowanie dokumentacji przetargowej (w zakresie: zachowanie pisemnej formy 

postępowania o zamówienie publiczne, określenie wartości szacunkowej zamówienia 

publicznego). 

2) Ustalenie kryteriów wyboru/ udzielenia zamówienia (w zakresie: ustalenie kryteriów 

wyboru, sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej zatwierdzenie, 

zastosowana procedura). 

3) Publikacja ogłoszenia (w zakresie: zachowanie terminów publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu i o udzielonym zamówieniu, ustalenie terminu składania ofert). 

4) Otwarcie i ocena ofert (w zakresie: wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o 

ustalone kryteria). 

5) Podpisanie umowy i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (w zakresie: zawarcie 

umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana, lub w przypadku gdy wykonawca 

wyłoniony w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy, zawarcie umowy z innym 

kolejnym oferentem). 

6) Sporządzenie protokołu z postępowania. 

Zakres kontroli nie obejmuje etapu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Ad. 1) Przygotowanie dokumentacji przetargowej (w zakresie: zachowanie pisemnej 

formy postępowania o zamówienie publiczne, określenie wartości szacunkowej 

zamówienia publicznego). 

Zamawiający zachował pisemną formę postępowania o zamówienie publiczne, 

postępowanie prowadzone było w języku polskim. Postępowanie o udzielenie 

zamówienia; w rozumieniu czynności przetargowe, badania, oceny i wyboru oferty, 

przeprowadzili (Kierownik zamawiającego przekazał upoważnienie do dokonania 

następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia):  
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- Pan Marian Baran Kierownik Biura Zamówień Publicznych (zakres powierzonych 

czynności: zatwierdzenie informacji zawiadomień , pism, zatwierdzenie SIWZ i jej zmian, 

zatwierdzenie wyjaśnień treści SIWZ), 

- Pan Grzegorz Hayder Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla (zakres powierzonych 

czynności: zatwierdzenie informacji zawiadomień, pism, zatwierdzenie protokołu z 

postępowania, odrzucenie ofert), 

- Pan Janusz Hamryszczak Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla (zakres powierzonych 

czynności: zatwierdzenie informacji zawiadomień, pism, wybór oferty najkorzystniej 

szej). 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Wartość zamówienia ustalili (oszacowali) dane z protokołu postępowania: Zastępca 

Naczelnika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych oraz pracownik ww. 

Wydziału. Ustalona szacunkowa wartość zamówienia (netto): 6.553.512,43 zł, co daje w 

przeliczeniu (1 euro = 4,1749 zł) 1.569.741,17 euro. Wartość szacunkowa zamówienia 

wynika z zestawienia kosztorysów inwestorskich, autorzy opracowania: Pan Tomasz 

Marmura, Pan Witold Franke, Pani Anna Hachulska, Pani Zuzanna Daniel. 

Ad, 2) Ustalenie kryteriów wyboru/ udzielenia zamówienia (w zakresie: ustalenie 

kryteriów wyboru, sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej 

zatwierdzenie, zastosowana procedura). 

Ilość zastosowanych kryteriów: 3. 

Kryteria oceny ofert: 

1) Cena (koszt) - 60,00%, 

2) Gwarancja - 25,00%, 

3) Doświadczenie kierownika budowy - 15,00%. 

Zamawiający sporządził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, z dnia 22 

stycznia 2017 r., zatwierdzona została z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla przez 

Pana Marian Baran Kierownika Biura Zamówień Publicznych. 

Zamawiający stosował procedurę o której mowa art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 3) Publikacja ogłoszenia (w zakresie: zachowanie terminów publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu i o udzielonym zamówieniu, ustalenie terminu składania ofert).  
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Publikacja ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu nr 621176-N-2017 z dnia z dnia 23 

listopada 2017 r. Zmiany ogłoszenia: ogłoszenie nr 500065377-N-2017 z dnia 27 

listopada 2017 r,, ogłoszenie nr 500070893-N-2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. 

Ustalono termin składania ofert na dzień 12 grudnia 2017 r. godz. I O00. 

Publikacja ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500080939-N-2017 z dnia 

z dnia 27 grudnia 2017 r. Zmiany ogłoszenia: nie zmieniano ogłoszenia. 

Ad. 4) Otwarcie i ocena ofert (w' zakresie: wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o 

ustalone kryteria). 

Liczba złożonych ofert: 2, 1 oferta wykonawcy wykluczona / odrzucona, 0 wycofanych 

ofert. 

Wartość wybranej oferty (brutto): 7,465.274,52 zł (przyznane punkty wg kryteriów: 

60/25/15 łączna punktacja 100 pkt). 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o ustalone kryteria. Zawiadomienie 

o wyborze oferty z dnia 15 grudnia 2017 r.} przesłane elektronicznie w dniu 15 grudnia 

2017 r. na adres domrex@op.pl. Odbiór potwierdzony zwrotnie. 

Ad. 5) Podpisanie umowy (w zakresie: zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta 

została wybrana, lub w przypadku gdy wykonawca wyłoniony w postępowaniu uchyla się 

od zawarcia umowy, zawarcie umowy z innym kolejnym oferentem, zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy). 

Zamówienie na w/wym. robotę budowlaną udzielone zostało w dniu 22 grudnia 2017 r. 

wykonawcy który wygrał przetarg. Wykonawcą, z którym spisano umowę nr 26/2017 był 

Pan Jacek Rupar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHUOP „DOMREX” 

Jacek Rupar Białobrzegi 3g, 37-114 Białobrzegi, W umowie ustalono termin wykonania 

zamówienia - do dnia 1 lipca 2019 r. Termin wykonania umowy zmieniano aneksami: 

- nr 1 do umowy nr 26/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r, sporządzony w dniu 19 listopada 

2018 r., przedłużono termin wykonania umowy do dnia 31 października 2019 r., 

- nr 2 do umowy nr 26/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. sporządzony w dniu 30 

października 2019 r., przedłużono termin wykonania umowy do dnia 28 lutego 2020   

roku. 

Ogółem termin wykonania umowy przedłużono z planowanych 18 miesięcy do 26 

miesięcy, tj. o 8 miesięcy (o 44% procent w stosunku do pierwotnie zakładanego czasu 

budowy). 

Wartość zamówienia udzielonego, wynagrodzenie kosztorysowe: 7.465.274,52 zł brutto. 
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Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Zabezpieczenie zostało wniesione w 

formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 998A730357 i nr 998A730358 z dnia 21 grudnia 

2017 r. wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. 

Gwarancja wystawiona na okres do dnia 22 grudnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2019 r. z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu oraz od dnia 31 lipca 2019 r. 

do dnia 15 sierpnia 2024 r. z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i 

usterek. Kwoty odpowiednio: 373.263,73 zł oraz 111.979,12 zł. 

Termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia do dnia 1 lipca 2019 r. 

Ad. 6) Sporządzenie protokołu z postępowania. 

Zamawiający sporządził Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i 

oznaczył sprawę numerem: ZP.271.9.2017. 

Informacje dodatkowe przekazane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

Informacje o udzielonym zamówieniu publicznym zawarte zostały w druku „RIO ZP-1 

Informacja o udzielonym zamówieniu publicznym” zawierającym m.in. dane w zakresie 

uregulowań formalnych, kwoty środków zaplanowanych na realizację zadania, trybu 

zamówienia, ogłoszeń, terminów, wadium wartości zamówienia oraz wybranego 

wykonawcy i kwot zapłaconych. Szczegółowy opis kontrolowanej inwestycji zawarto w 

druku „Informacja opisowa zadania inwestycyjnego”. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/32] 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

a) Wykonawca Pan Jacek Rupar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHUOP 

„DOMREX” Jacek Rupar Białobrzegi 3g, 37-114 Białobrzegi na podstawie umowy nr 

26/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 1 

lipca 2019 r. tj. w ciągu 18 miesięcy. Zamówienie to obejmowało (dane z umowy): 

1) „budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, zagospodarowanie                         

terenu, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Lokalizacja:                           

I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego ul. Słowackiego 21,            

37-700 Przemyśl, działka nr 936 obręb 207; 
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2) opracowanie i uzgodnienie we własnym zakresie „Projektu organizacji            

ruchu na czas wykonania robót”, oraz ponoszenie kosztów związanych z 

prowadzeniem robót w pasie drogowym; 

3) wystąpienie w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl o zezwolenie na             

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ponoszenie kosztów z tego         

tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy; 

4) opracowanie świadectwa energetycznego; 

5) opracowanie instrukcji p.poż. wraz z dostawą i montażem urządzeń 

wymienionych w instrukcji. 

6) wykonawca ujmie w cenie ofertowej koszt tablicy informacyjnej o wym.            

nie mniejszej niż: wys. 60cm x szer. 80 m, zgodnie ze wzorem Ministerstwa 

Sportu i Turystyki wraz z montażem na obiekcie Sali 

W dniu 19 listopada 2018 r. aneksem Nr 1 przedłużono termin wykonania umowy do 

dnia 31 października 2019 r., jako podstawę zmiany wskazano §16 ust. 12 pkt. 2 i 6 

umowy nr 26/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. Zamawiający w ww. umowie dopuścił 

możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 

pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego jedną z 

następujących przyczyn: 

- §16 ust, 12 pkt. 2 „wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy” 

- §16 ust. 12 pkt. 6 przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków 

technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami 

niezbędnymi do uzyskania klauzidi ostateczności, o czas wynikający z opóźnienia, pod 

warunkiem, że opóźnienia nie wynikają z winy Wykonawcy”. 

Zapisy umowy w powyższym zakresie są zbyt ogólne, sformułowanie zakresu i 

warunków zmian w postanowieniach umownych nie znajduje uszczegółowienia, brak w 

umowie precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę umowy oraz 

dokładnego określenia sposobu i trybu modyfikacji, które nastąpią w przypadku 

wystąpienia wskazanych okoliczności. Zbyt ogólne sformułowanie zakresu i warunków 

zmian w postanowieniach umownych wyklucza możliwość skorzystania przez strony 

umowy z normy zawartej w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  
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W dniu 30 października 2019 r. aneksem Nr 2 przedłużono termin wykonania umowy do 

dnia 28 lutego 2020 r., jako podstawę zmiany wskazano §16 ust. 12 pkt. 2 i 6 umowy nr 

26/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. (podstawa prawna wskazano jak przy aneksie 

oznaczonym numerem 1). 

W niniejszej sprawie Aneks Nr 1 i Aneks Nr 2 dotyczył warunku wykonania zamówienia 

jakim jest termin jego realizacji i zmiana ta polegała na wydłużeniu tego terminu. Łącznie 

przedłużono termin wykonania prac o ponad 8 miesięcy (planowany pierwotnie termin 

wykonania prac to 18 miesięcy). W stanie faktycznym ww. aneksami zwiększono czas 

wykonania zamówienia łącznie znacznie ponad 40% pierwotnego czasu wykonania 

zamówienia. 

Podstawy dokonywania zmian wykazane w aneksach nr 1 i nr 2 dotyczą sytuacji gdy 

dopuszczalna jest zmiana umowy ponieważ zostały spełnione łącznie następujące warunki 

- określone w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a wskazane w 

podstawie zmian przesłanki odpowiadają tym warunkom: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie lub umowie ramowej. 

W omawianych przypadkach, Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zobowiązany 

był przekazać do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy 

(każdorazowo po podpisaniu ww. aneksów). 

Zamawiający w przypadku zawieranych aneksów do umowy: nr 1 z dnia 19 listopada 

2018 r. oraz nr 2 z dnia 30 października 2019 r. nie przekazał do Biuletynu 

Zamówień Publicznych ogłoszeń o zmianie umowy, co stanowi o naruszeniu art. 144 ust. 

l”c” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Pan ………………… Główny 

Specjalista w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych. 

Ogłoszenia dotyczące ww. aneksów do umowy zostały przekazane do publikacji w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 stycznia 2020 r. w trakcie trwania kontroli, ze 

znacznym opóźnieniem w odniesieniu do terminów zawierania tych aneksów. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/33] 
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Zauważyć należy że termin wykonania zamówienia to jeden z najistotniejszych 

elementów każdej umowy o zamówienie publiczne. Zaraz obok opisu przedmiotu 

zamówienia jest on jednym z najistotniejszych czynników kształtujących krąg 

potencjalnych wykonawców mogących skutecznie złożyć ofertę oraz wpływających na 

poziom oferowanych przez wykonawców cen. Zmiana terminu wykonania prac winna 

być w sposób szczegółowy uregulowana, a jej dokonywanie poprzez przedłużenie 

terminu wykonania prac o ponad 40% więcej od zaplanowanego, budzić może 

wątpliwości co do prawidłowości (realności) pierwotnie przewidzianego planu 

(czasookresu) prac określanego na etapie opisu przedmiotu zamówienia. 

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyczyn i osób odpowiedzialnych za 

stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości wyjaśnienie złożył Prezydent Miasta 

Przemyśla Pan Wojciech Bakun. W złożonym wyjaśnieniu wskazał, iż: 

„ W odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawne nieprawidłowości w 

postępowaniach poddanych kontroli, informuję, że: 

1) w postępowaniu pn. „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i                      

segregowanych z nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. mieszanych z terenu                

Gminy Miejskiej Przemyśl”: 

a) zawiadomienie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało przez 

nieuwagę przesłane z jednodniowym opóźnieniem, jednakże opóźnienie                

w przekazaniu przedmiotowego zawiadomienia nie miało wpływu na         

przebieg postępowania jak również nie uniemożliwiło Prezesowi Urzędu                    

Zamówień Publicznych wykonania jego ustawowego obowiązku                     

wynikającego z art, 154 pkt 11 Pzp, tj. czuwania nad przestrzeganiem                  

zasad systemu zamówień, w szczególności dokonania kontroli procesu               

udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą - osobą         

odpowiedzialną za przedmiotowe uchybienie jest Marian Baran                  

Kierownik Biura Zamówień Publicznych, 

b) właściwym terminem zaplanowanym przez zamawiającego na realizację 

zamówienia był termin wskazany w ogłoszeniu o dobrowolnej                           

przejrzystości ex ante, oraz zawiadomieniu o wszczęciu postępowania,                                

które zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - daty                       

w obu tych dokumentach są zbieżne tj,. termin realizacji zamówienia od 
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15.02.2017 do 31.12.2017r. Mając na uwadze powyższe zamawiający            

uważa, że nie naruszył art. 67 ust. 11 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż zamawiający 

wypełnił obowiązki wskazane w tym przepisie. Powodem rozbieżności w 

terminach realizacji zamówienia wskazanych w w/w dokumentach i               

wniosku o wszczęcie postępowania był fakt, iż kwota jaka została        

zaplanowana na realizację wcześniej obowiązującej umowy pomiędzy            

Gminą Miejską Przemyśl a Przemyską Gospodarką Komunalną Sp. z o. o.          

nie pozwalała na kontynuowanie tej umowy do końca lutego 2017r., 

c) przekazano z opóźnieniem Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej              

ogłoszenia o zmianie umowy dotyczące aneksów nr 1/2017, 2/2017,                

3/2017, 2/2018, 3/2018 oraz 4/2018 - potwierdzone za zgodność z                

oryginałem kopie przedmiotowych ogłoszeń przekazuje się w załączeniu - 

osobą odpowiedzialną za opóźnione przekazanie ogłoszeń jest Marian              

Baran Kierownik Biura Zamówień Publicznych oraz Mariusz Hatalski - 

ówczesny naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej; 

2) w postępowaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

zagranicznym na potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl": 

a) we wniosku o wszczęcie przedmiotowego postępowania jako wartość 

przedmiotu zamówienia wskazano kwotę 300.000,00 zł. netto, która                  

została obliczona na podstawie kosztów poniesionych przez Gminę                

Miejską Przemyśl w roku 2018. Przez nieuwagę pracownika 

przygotowującego wyliczenie wartości przedmiotu zamówienia nie ujęto              

kilku pozycji, które były obciążone podatkiem VAT w ten sposób, że 

potraktowano je jakby z tego podatku były zwolnione. Jednakże ilość ta                

była znikoma w stosunku do wartości pozostałych przesyłek, które były 

zwolnione z podatku VAT. Pomimo pominięcia podatku VAT w kilku           

pozycjach i uznania kwot zapłaconych za realizację usług wskazanych w             

tych pozycjach jako kwoty netto (włączenia podatku VAT w wysokości 8%             

do cen netto) zdaniem zamawiającego oszacowania wartości zamówienia 

dokonano z należytą starannością, 

b) osobą odpowiedzialną za dokonanie szacowania wartości przedmiotu 

zamówienia jest ówczesna naczelnik Wydziału Organizacji Kadr i Kontroli 

- Ryszarda Gnus; 
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3) w postępowaniu pn. „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w          

Przemyślu 

a) pracownik, któremu Prezydent Miasta Przemyśla przekazał upoważnienie 

do dokonania czynności w postępowaniu nie zwrócił się do wybranego 

wykonawcy o wyjaśnienie, o którym mowa w art. 24 ust. 10 ustawy Pzp, 

gdyż obowiązek ten nie jest obligatoryjny w ogólności. Obowiązek ten jest 

obligatoryjny w sytuacji, gdy zamawiający zamierza wykluczyć 

wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp 

- wykluczenie jest obligatoryjne, ale dopuszczalne tylko w sytuacji gdy 

zamawiający nie jest w stanie zapewnić zasady uczciwej konkurencji w 

inny sposób niż wykluczenie wykonawcy z postępowania. W 

przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, przez 

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania (rewizja 

projektu w zakresie branży elektrycznej). Przedmiot zamówienia 

obejmował różne branże, między innymi branżę elektryczną, której 

współautorem był obecny pracownik wykonawcy. Cała robota budowlana 

jest standardową robotą, którą jest w stanie wykonać większość 

wykonawców działających na tutejszym rynku budowlanym, zaś branża 

elektryczna jest jedynie niewielkim ułamkiem całości tejże roboty. 

Zamawiający przekazał do publicznej wiadomości całość dokumentacji 

projektowej oraz przedmiary. Wybrany wykonawca nie posiadał żadnych 

innych dokumentów niż te, które zostały udostępnione na stronie 

internetowej Zamawiającego. Zamawiający wyznaczył termin do 

składania ofert dłuższy od terminu minimalnego. Ogłoszenie o 

zamówieniu zostało upublicznione w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Żaden z potencjalnych wykonawców nie wnosił o wydłużenie terminu na 

składanie ofert. W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęła 

wyłącznie jedna oferta. Pzp, jak i inne przepisy prawa, nie definiują 

pojęcia „konkurencja”. Zgodnie z encyklopedią zarządzania konkurencja 

to proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu 

transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych 

podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. W 

przedmiotowym postępowaniu jedyną złożoną ofertą była oferta 
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wykonawcy, z którym została zawarta umowa. Z uwagi na brak innych                         

wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez złożenie ofert,                 

trudno mówić o tym, że udział wykonawcy, z którym została podpisana             

umowa, zakłócał konkurencję, skoro de facto w niniejszym postępowaniu 

konkurencja nie istniała. Aby mówić o zakłóceniu uczciwej konkurencji                   

oraz wykluczeniu wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy                   

Pzp zamawiający musiałby mieć przekonanie, że uczciwa konkurencja             

została zachwiana. W omawianym przypadku zamawiający posiadał 

przekonanie, że uczciwa konkurencja nie została zachwiana a wcześniej 

poczynione działania zamawiającego miały przyczynić się do zachowania              

tej zasady. Te działania to udostępnienie całości posiadanej dokumentacji                  

do publicznej wiadomości za pośrednictwem BIP zamawiającego oraz 

wyznaczenie terminu składania ofert dłuższego niż minimalny termin 

określony ustawą Pzp. W wyroku ETS z dnia 3 marca 2005r. w sprawach 

połączonych C-21/03 i C-34/03 Fabricom SA v. Państwo Belgijskie,   

zwrócono uwagę, że istnieją przypadki, w których wykluczenie z procedury 

przetargowej osób wykonujących niektóre prace przygotowawcze jest 

nieuzasadnione, bowiem ich uczestnictwo w procedurze nie stanowi                

żadnego niebezpieczeństwa dla konkurencji między oferentami. Zgodnie z 

wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lutego 2018 r., KIO              

233/18, 234/18 sam fakt brania udziału w przygotowaniu postępowania,         

który polegał na opracowaniu w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia dokumentacji projektowej, nie oznacza automatycznie               

zaistnienia przesłanki wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania, w 

którym Zamawiający udzielać będzie zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych na podstawie tej dokumentacji. Mając na uwadze powyższe 

zamawiający uznał, że zasada zachowania uczciwej konkurencji nie              

została naruszona a w związku z tym wykluczenie wykonawcy nie jest 

konieczne a co za tym idzie nie wezwał wykonawcy do złożenia wyjaśnień         

w trybie art. 24 ust. 10 ustawy Pzp; 

b) odpowiedzialność za nie wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień, na 

podstawie art. 24 ust. 10 ustawy Pzp ponosi Marian Baran kierownik           

Biura Zamówień Publicznych; 
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4) w postępowaniu pn. „Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum                                                                                     

Rozwoju Badmintona w Przemyślu 

a) ogłoszenia o zmianie umowy dotyczące aneksów Nr 1 oraz Nr 2               

przekazano z opóźnieniem do Biuletynu Zamówień Publicznych - w             

załączeniu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przekazanych 

ogłoszeń, 

b) osobą odpowiedzialną za opóźnienie w przekazaniu ogłoszeń o zmianie             

umowy jest ……………….. - pracownik Wydziału Rozwoju Inwestycji i 

Funduszy Zewnętrznych, który nie przekazał aneksów do umowy celem 

dokonania publikacji ogłoszenia o zmianie umowy”. 

[dowód: Akta kontroli Nr III/34]  
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3.2.3. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego do wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 Karty 

nauczyciela. 

Gmina Miejska Przemyśl w latach 2017 - 2018 była organem prowadzącym dla 

następujących placówek oświatowych; 

• Przedszkola Miejskiego Nr 2; 

• Przedszkola Miej skiego Nr 3; 

• Przedszkol a Mi ej skiego Nr 4; 

• Przedszkola Miejskiego Nr 7; 

• Przedszkola Miejskiego Nr 9 im. Czytelników Życia Przemyskiego; 

• Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi; 

• Przedszkola Miejskiego Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich; 

• Przedszkola Miej skiego Nr 13; 

• Przedszkola Miejskiego Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego; 

• Przedszkola Miejskiego Nr 16; 

• Przedszkola Mi ej ski ego Nr 19; 

• Przedszkola Miejskiego Nr 20; 

• Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza; 

• Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego; 

• Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września; 

• Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Św. Jana Pawła II; 

• Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Henryka Jordana; 

• Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy; 

• Szkoły Podstawowej Nr 15; 

• Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich; 

• Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza; 

• I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego; 

• II Liceum Ogólnokształcącego im. prof, Kazimierza Morawskiego; 

• Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego; 

• Zespołu Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych; 

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1; 
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• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2; 

• Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewski 

ej; 

• Specj alnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka; 

• Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego; 

• Młodzieżowego Domu Kultury; 

• Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

3.2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego do wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 Karty 

nauczyciela za 2017 r. 

Gmina Miejska Przemyśl przeprowadziła analizę poniesionych w 2017 roku wydatków        

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,                            

o których mowa w art, 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela     

(tekst jednolity: Dz, U. z 2018 r. poz. 967 z późniejszymi zmianami) oraz średniorocznej 

struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

W wyniku analizy ustalono, iż zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego nauczyciele w poszczególnych stopniach 

awansu nie osiągnęli w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, 

o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w składnikach wskazanych    

w art. 30 ust. 1. 

Kontrolę sprawozdania przeprowadzono w zakresie: 

- spełniania wymogów formalnych w/w, sprawozdania (sporządzenie według właściwego 

wzoru, w sposób czytelny, trwały, odręczne podpisy, pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

osoby podpisującej), 

- terminowości sporządzenia i przekazania sprawozdania. 

Jednostka samorządu terytorialnego sporządziła sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
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i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 r.,           

z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską 

Przemyśl sporządzone zostało na wzorze określonym w załączniku Nr 2 „Sprawozdanie 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r, w sprawie 

sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 35 z późniejszymi 

zmianami) oraz przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 

Przedstawione do kontroli sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 29 stycznia 2018 r. 

oraz przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 1 lutego 2018 r. 

(potwierdzenie odbioru). 

Organ prowadzący placówki oświaty ustalił kwotę różnicy między wydatkami 

poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których 

mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, 

o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. Kwota ta kształtowała się w 

podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego w sposób następujący 

- nauczyciele stażyści: + 7.767,20 zł, 

- nauczy ci el e kontraktowi: + 43.913,74 zł, 

- nauczyciele mianowani: - 252.005,85 zł, 

- nauczyciele dyplomowani: - 1.768.972,26 zł. 

Szczegółową kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia przez Gminę Miejską Przemyśl 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2017 rok, a w szczególności zbadano, czy w sprawozdaniu wykazano 

prawidłowe dane w zakresie średniorocznej liczby etatów oraz wydatków poniesionych
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