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LP. UWAGI AUDYTORÓW ZEWNĘTRZNYCH REKOMENDACJE/ 
ZALECENIA 

 DO REALIZACJI 

SPOSÓB REALIZACJI 
 

UWAGI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO  

1. Projektowanie budżetu gminy 
 
Potwierdzenie zastrzeżeń RIO w zakresie 
nierealnego planowania dochodów gminy  
ze sprzedaży składników majątku  
(„sztucznego manipulowania kwotami 
dochodów zamierzonych do uzyskania  
w zakresie gospodarki nieruchomościami”); 
 
W projekcie budżetu na 2018 r. nie wskazano 
przeznaczenia nadwyżki budżetowej; 
 
Występowanie niewłaściwych mechanizmów 
planowania budżetu  
 
Nieuwzględnienie postanowień art. 236 ust. 4 
ustawy o finansach publicznych, w sytuacji 
gdy Gmina oprócz wydatków inwestycyjnych 
planowała również wydatki na wykup udziałów 
w spółce 
(art. 236 ust 4. W planie wydatków majątkowych 
wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów 
planowane kwoty wydatków majątkowych, do 
których zalicza się wydatki na: 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na 
programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego; 
2) zakup i objęcie akcji i udziałów; 
3) wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego) 
 

 
 

Opracowanie jednolitej 
i przejrzystej polityki 

projektowania budżetu 
Gminy Byczyna, tak aby 

projekt budżetu, a następnie 
budżet Gminy Byczyna był 
oparty o realne wielkości 

dochodów i wydatków 

 
 

Realizacja zalecenia  
do 30.06.2020  

 
 
Po przeprowadzonym zadaniu 
audytowym w 2018 r. w zakresie oceny 
skuteczności planowania w odniesieniu 
do realizacji przedsięwzięć inwestycyj -
nych ujętych w WPF na rok 2017 
zalecono opracowanie i wdrożenie aktu 
wewnętrznego regulującego proces 
opracowywania WPF, określającego 
zasady i terminy przekazywania 
informacji przy zastosowaniu 
określonych wzorów druków/ 
dokumentów, również w przypadku 
zachodzących zmian wymagających 
wprowadzenia aktualizacji danych do 
WPF w trakcie roku, bądź opracowania 
wspólnej procedury dla działań 
planistycznych/ aktualizujących WPF i 
uchwałę budżetową. 
Funkcjonująca w obrocie prawnym 
uchwała  w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej została 
zmieniona tylko w zakresie 
wyeliminowania błędów technicznych, 
bez wprowadzenia oczekiwanej 
szczegółowości. W corocznym 
zarządzeniu Burmistrza dotyczącym 
opracowywania materiałów 
planistycznych na dany rok budżetowy 
określane są tylko działania dotyczące 
wykonania czynności związanych z 
przekazaniem materiałów  
do budżetu  od komórek i jednostek 
organizacyjnych. 
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2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 
 
Przeszacowanie wielkości dochodów 
planowanych w stosunku do możliwości ich 
uzyskania   

Dokonanie po I półroczu 2019 
roku gruntownej analizy 
wielkości uzyskanych docho-
dów Gminy Byczyna oraz 
zrealizowanych wydatków, w 
kontekście wielkości zadłużenia 
Gminy. Dokonana analiza 
powinna w konsekwencji 
doprowadzić do urealnienia 
wielkości dochodów oraz 
wydatków w 2019 r dla Gminy 
Byczyna, a także stanowić 
istotny punkt wyjścia do 
projektowania budżetu na 2020 
rok. 
 

Informacja o bieżącej 
analizie  przeprowadzanej 
na podstawie sprawozdań 

Rb-NDS 
 

Analiza planowanych do 
uzyskania dochodów 

względem ich wykonania 
prowadzona była na 
bieżąco, co miesiąc. 

Jednocześnie analizie 
ciągle poddawane były 

wydatki, a ich ograniczenie 
umożliwiło w grudniu 2019 

r. dokonanie zmian  
w budżecie, w 

konsekwencji czego 
urealniono plan dochodów 
względem ich wykonania. 

 
W październiku 2019 r., 

przy planowaniu budżetu 
na rok 2020 ujęto realne 

dochody bieżące. Założono 
natomiast zbycie majątku 

gminy – inkubator w 
Polanowicach za kwotę 

1.000.000 zł (około 50% 
wartości wyceny) 

  

3. Polityka dochodowa Gminy 
Brak formalnie określonych zasad polityki 
dochodowej Gminy; 
Duża zmienność sytuacji, w jakich 
konstruowane były kolejne budżety, przez co 
audytorzy szczególną uwagę zwrócili na 
problemy dotyczące podatku od nieruchomości 
oraz złego planowania dochodów własnych 
realizowanych przez Urzędy Skarbowe  
 

 
Opracowanie zasad planowania 
wielkości dochodów własnych 
Gminy Byczyna,  w taki sposób, 
aby kwoty ujmowane w 
projekcie budżetu Gminy, a 
następnie w budżecie Gminy 
Byczyna – począwszy od 2020 
roku były kwotami realnymi; 
 
Nawiązanie ścisłej współpracy  
z Urzędem Skarbowym  
w Kluczborku w zakresie 
planowania i realizowania 
dochodów własnych Gminy 

 
Zarządzenie  

Nr 223/2019 Burmistrza 
Byczyny z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie polityki 

podatkowej Gminy 
Byczyna na lata 2020-2023 
 

W wyniku kontroli 
wewnętrznej 

przeprowadzonej  
w lutym 2020 r. ustalono 
stosowanie wszystkich 

możliwych do 
zastosowania narzędzi w 

celu likwidacji  
 i zabezpieczenia 

 
Ponadto projekt budżetu jest 
przygotowywany na podstawie informacji 
wynikających z corocznych zarządzeń 
Burmistrza w zakresie składania 
materiałów do budżetu na dany rok 
budżetowy, opracowanych metodą 
analityczno-szacunkową. 
 
 
Ustalono przyczyny powstania zaległości 
w podatku dochodowym w postaci karty 
podatkowej: 
1. do 20 stycznia roku podatkowego 
należy składać formularz PIT-15 do NUS 
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Byczyna, a realizowanych przez 
Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Kluczborku; 
 
Ustalenie przyczyn powstania 
zaległości w podatku 
dochodowym uiszczanym przez 
niektóre osoby w postaci karty 
podatkowej;  
 
Uzyskanie szczegółowej infor-
macji o działaniach windy-
kacyjnych w zakresie zaległości 
w dochodach uzyskiwanych  
w karcie podatkowej  
 

należności podatkowych i 
opłat lokalnych 

 
Wyjaśniono z Urzędem 

Skarbowym, iż zaległości w 
karcie podatkowej nie są 

skutkiem braku 
podejmowania 

odpowiednich działań 
egzekucyjnych przez 

pracowników UM, tylko 
wynikają z przepisów 

prawa dotyczących 
możliwości odliczenia 

miesięcznych składek na 
ubezpieczenie zdrowotne  

o zastosowanie opodatkowania w formie 
karty podatkowej; 
2. NUS wydaje decyzję ustalającą 
wysokość podatku w formie karty 
podatkowej na dany rok; 
3. wysokość podatku zależy od: 
1) rodzaju i zakresu działalności; 
2) liczby zatrudnionych pracowników 
3) liczy mieszkańców miejscowości, na 
terenie której prowadzona jest 
działalność; 
4. ustaloną przez NUS kwotę podatku 
pomniejszoną o zapłaconą składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 
7,75% podstawy wymiaru tej składki 
należy wpłacać na rachunek US do dnia 
7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły; 
5. Opłacając podatek dochodowy w 
formie karty podatkowej, podatnik nie 
musi składać zeznania podatkowego, a 
zapłaconą i odliczoną kwotę składki na 
ubezpieczenie zdrowotne powinien 
wykazać w rocznej deklaracji PIT-16A 
Deklaracje należy składać do 31 stycznia 
roku następnego. Z uwagi na powyższe 
nie są wysyłane do podatników 
upomnienia w trakcie roku podatkowego. 
Informacje uzyskano od pracownika I US 
w Bydgoszczy, gdzie wypływają kwoty 
podatku z rozliczenia w formie karty 
podatkowej. 
6. Zaległości na dzień 31.01.2018 r. 
zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S 
wyniosły 12.121,23., a na dzień 
31.03.2019 r. 2.099,78 
 

4. Polityka fiskalna – stanowienie 
niektórych stawek podatkowych 
 
Audytorzy potwierdzili prawidłową politykę 
fiskalną, niemniej zwrócili uwagę na potrzebę 

Opracowanie polityki 
fiskalnej Gminy Byczyna 
obejmującej jasno zdefiniowane 
kryteria wzrostu stawek 
podatkowych, zasad rządzących 

Zarządzenie  
Nr 223/2019 Burmistrza 

Byczyny z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie polityki 

podatkowej Gminy 
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zastanowienia się nad ukształtowaniem 
stawek podatkowych na 2020 rok na 
maksymalnym poziomie – wg stawek 
ogłoszonych przez Ministra Finansów. 
Pod rozwagę należy poddać możliwość 
/konieczność uchylenia uchwały Nr 
XXX/218/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
27 października 2016 roku w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości. 

wprowadzaniem zwolnień i ulg 
(także i tych stanowiących 
pomoc publiczną).  
 
Zasadnym działaniem wg 
audytorów zewnętrznych jest 
dokonanie korekty sprawo-
zdania budżetowego za 2016 
rok poprzez ujęcie w tej 
korekcie faktycznych skutków 
finansowych, będących konse-
kwencją obniżenia stawek 
podatkowych.  
 

Byczyna na lata 2020-2023 
 
 

Sporządzono korektę 
sprawozdań Rb-27S  
oraz PDP za 2016 r. i 

przekazano 28.02.2019 r., 
w trakcie 

przeprowadzanego audytu 

5. Likwidacja zaległości podatkowych  
 
Pozytywnie oceniono podejmowane działania 
realizowane przez wierzyciela (Burmistrza 
Byczyny). Stwierdzono poprawnie realizowane 
zadania w zakresie wystawionych upomnień  
i tytułów wykonawczych kierowanych do 
Naczelnika Urzędu Skarbowego.   
 
Jako niepokojące zjawisko uznano fakt 
uzyskiwania nieadekwatnych kwot zaległości w 
stosunku do kwot zawartych w  tytułach 
wykonawczych będących konsekwencją 
przewlekłych działań Naczelników US.  
 
Pozytywnie oceniono stosowanie narzędzi 
zabezpieczenia zaległości podatkowych 
poprzez dokonanie wpisu hipoteki 
przymusowej. 
 
Stwierdzono „niezbyt frasobliwe podejście do 
planowania dochodów podatkowych” 
 

 
Podjęcie zdecydowanych działań 
zmierzających do likwidacji 
zaległości w zakresie podatków i 
opłat lokalnych; 
 
Rozważenie stosowania, jako 
stałej praktyki zabezpieczenia 
należności podatkowych (przy 
wydawaniu decyzji podat-
kowych i uzyskiwaniu deklaracji 
podatkowych), m. in. poprzez 
stosowanie wniosków o wpis do 
Rejestru Zastawów Skarbowych 

 
W wyniku kontroli 

wewnętrznej 
przeprowadzonej w lutym 

2020 r. ustalono 
stosowanie wszystkich 

możliwych do 
zastosowania narzędzi w 

celu likwidacji  i 
zabezpieczenia należności 

podatkowych i opłat 
lokalnych 

 
Do US kierowane są zapytania na jakim 
etapie znajdują się prowadzone 
postępowania egzekucyjne w 
administracji w zakresie podatków i 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 
 
Dane dłużników zalegających z zapłatą 
podatków zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej w Byczynie nr LV/413/18 z dnia 
31 sierpnia 2018 są wprowadzane do 
Rejestru Należności Publicznoprawnych; 
 
Do podatników zalegających z 
płatnościami na bieżąco kierowane są 
wezwania do złożenia oświadczenia o 
nieruchomościach oraz prawach 
majątkowych, które mogą być 
przedmiotem hipoteki przymusowej i 
rzeczach ruchomych oraz zbywalnych 
prawach majątkowych, które mogą być 
przedmiotem zastawu skarbowego – 
druk ORD-HZ. Jednakże zgodnie z art. 
39 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, 
strona może odmówić złożenia 
oświadczenia; 
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Złożono wnioski do Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku, 
Wieruszowie, Częstochowie, Sępólnie 
Krajeńskim o udostępnienie informacji o 
zarejestrowanych środkach transportu, 
które mogłyby stanowić przedmiot 
zastawu skarbowego   

6.  
Skutki ulg i zwolnień 

 
Biorąc pod uwagę kompetencje, 
zarówno Rady Miejskiej w 
Byczynie (uchwalanie), jak i 
Burmistrza Byczyny (projekto-
wanie) w zakresie kształtowania 
stawek podatkowych, ich 
obniżania (w ramach wielkości 
dopuszczonych w ustawie o 
podatkach i opłatach lokalnych), 
a także stosowania w drodze 
decyzji administracyjnej ulg, 
zwolnień i innych preferencji 
opartych na uznaniu admini-
stracyjnym – Audytorzy 
proponują rozważenie stwo-
rzenia polityki fiskalnej Gminy 
Byczyna obejmującej jasno 
zdefiniowane kryteria wzrostu 
stawek podatkowych, zasad 
rządzących wprowadzaniem 
zwolnień i ulg (także i tych 
stanowiących pomoc publiczną). 
Proponują zwrócić szczególną 
uwagę na wprowadzenie 
jednolitych standardów stoso-
wania umorzeń zaległości 
podatkowych oraz niepodat-
kowych należności budżeto-
wych, o których mowa w 
ustawie o finansach 
publicznych. 
 

 
Zarządzenie  

Nr 223/2019 Burmistrza 
Byczyny z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie polityki 

podatkowej Gminy 
Byczyna na lata 2020-2023 
 

 
Z uwagi na trudną sytuację finansową 
gminy ograniczono do minimum 
udzielanie ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych. Według stanu na dzień 
30.09.2019 jest to kwota 4.354,00 zł. 
Umorzenia dokonano z uwagi na 
wystąpienie interesu publicznego. 
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7. Umorzenia niepodatkowych należności 
podatkowych 
Spełniano obowiązek podawania do publicznej 
wiadomości informacji o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, powołując się na niewłaściwą 
podstawę prawną Zamiast zastosowania 
przepisu art. 37 ust. 1 pkt 1 uofp, powoływano 
się omyłkowo na zapis art. 36 ust. 5 uofp; 
 
Brak zastrzeżeń co do kwoty umorzeń, które w 
badanych latach były nieznaczne 
 

 
 
Podawanie do publicznej 
wiadomości informacji o udzie-
lonych umorzeniach niepodat-
kowych należności budżeto-
wych, powołując się na właściwą 
podstawę prawną. 
Ustawodawca nie określił zasad 
sporządzania takiej informacji, 
wobec czego obowiązek ten 
powinien zostać uregulowany 
przez zarząd JST - Burmistrza 
Byczyny, realizując jednocześnie 
w tym zakresie obowiązki 
wynikające ze standardów 
kontroli zarządczej w obszarze 
„mechanizmy kontroli” 
 
 

 
Omyłkowo wskazano 

błędną podstawę prawną 
w publicznej informacji o 
udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych należności 
budżetowych 

 
Wykaz sporządzany 

zgodnie z wytycznymi, o 
których mowa w  ustawie o 

finansach publicznych 

 
Przeprowadzona w 2016 r. kontrola 
przez RIO w Opolu nie wnosiła 
zastrzeżeń co do treści sporządzonej 
informacji. Podana do publicznej 
wiadomości Informacja o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych należności 
zawierała elementy wynikające z art. 37 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

8. Udzielanie dotacji z budżetu Gminy  
 
Nie określono zasad wykonywania kontroli 
wykorzystania dotacji; 
Nie realizowano kontroli wykorzystania dotacji 

 
Nie kwestionując prawa Gminy 
Byczyna oraz Burmistrza 
Byczyny do udzielania dotacji z 
budżetu Gminy na realizację 
zadań określonych przepisami 
prawa, poddaje się pod 
rozważenie celowości i 
zasadności przeprowadzania 
kontroli prawidłowości realizacji 
przedmiotu objętego dotacją w 
miejscu realizacji dotowanego 
zadania – nie tylko poprzez 
kontrolę i analizę dokumentów 
przedstawionych przez 
zleceniobiorców zadania 
publicznego. 
 

 
Od roku 2020 będą 

przeprowadzane kontrole 
przez upoważnionych 
pracowników UM w 
Byczynie w zakresie  
realizowanych zadań 

publicznych przez 
podmioty dotowane  

z budżetu gminy 

 
Zasady i tryb wykonywania kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji są 
określane każdorazowo w umowach o 
udzielenie dotacji. 
W wystąpieniach pokontrolnych (po 
przeprowadzonych kontrolach 
wewnętrznych w audytowanym 
zakresie), każdorazowo zwracano uwagę 
na brak kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji w miejscu 
realizacji dotowanego zadania. 
W miarę możliwości kontrole te są 
prowadzone przez Gminę Byczyna 
wyrywkowo w dotacjach dla opp, 
poprzez uczestnictwo w niektórych 
wydarzeniach objętych dotacjami (np. 
Bieg księżniczek) lub odbiory (np. przy 
dotacjach na zabytki) dokonywane są z 
udziałem przedstawicieli gminy (np. 
dotacja dla parafii Kostów). 
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9.  Finansowanie wydatków oświatowych 
 
Audytorzy pozytywnie oceniają podjętą  
w dniu 20 lutego 2019 roku uchwałę  
Nr VIII/42/19 w sprawie zamiaru 
przekształcenia szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i 
Zawodowych w Byczynie przy ul. Borkowskiej 
3 poprzez zmianę ich siedziby wraz ze zmianą 
nazwy Zespołu Szkół Gimnazjalnych, 
Licealnych  i Zawodowych w Byczynie przy ul. 
Borkowskiej 3.  
Za taką decyzją stały przede wszystkim 
względy natury ekonomicznej i logistycznej 
 

 
 
Rozważenie powołania Centrum 
Usług Wspólnych oraz 
rozważenie możliwości prze-
prowadzenia zamówienia publ-
icznego przetargu nieo- 
graniczonego na wspólny zakup 
energii elektrycznej czynnej dla 
UM w Byczynie oraz jednostek 
organizacyjnych lub takiego 
zamówienia dla Gminy Byczyna  
i jednostek samorządu tery-
torialnego sąsiadujących  
z Gminą Byczyna. 
 

 
 

Opis realizacji  
w kolumnie obok 

Gmina Byczyna od roku 2011 bierze 
udział we wspólnych postępowa-
niach dotyczących zakupu energii 
elektrycznej. Najpierw gmina 
zakupywała energię elektryczną wspólnie  
z członkami LGD „Górna Prosna”, a 
obecnie, (od kilku lat) Gmina Byczyna 
bierze udział w postępowaniach 
przygotowywanych przez UM w 
Strzelcach Opolskich w ramach zadania  
pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej w 
roku.....  odbiorcom końcowym VIII 
Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska 
Opolskiego”.  Z tego tytułu wynikły 
oszczędności dotyczące ceny za 1 kwh. 
Również po podwyżkach cen prądu, 
konkurencyjna cena oferowana jest dla 
wielu odbiorców tej usługi będących 
członkami Związku Gmin Śląska 
Opolskiego.  
 
Przeprowadzono wstępną analizę 
dotyczącą utworzenia Centrum 
Usług Wspólnych. 
  
W związku z faktem, iż jest to proces 
złożony, a w chwili obecnej 
infrastruktura informatyczna nie jest w 
dostatecznym stopniu do tego 
dostosowana, założono  i częściowo 
wdrożono alternatywnie minimalizację 
zatrudnienia w jednostkach 
organizacyjnych gminy Byczyna.  
W przypadku ZS w Byczynie w roku 
2019 zmniejszono zatrudnienie w 
administracji o 0,5 etatu, a od 1 stycznia 
2020 r. również w administracji 
zmniejszono zatrudnienie o kolejne 0,5 
etatu. Ponadto pracownika obsługi 
przeniesiono na stanowisko robotnika 
gospodarczego w Urzędzie Miejskim  
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w Byczynie. Natomiast poprzedniego 
pracownika Urzędu na stanowisku 
konserwatora, po uprzednim 
przeszkoleniu, przeniesiono na wakujące 
stanowisko opiekuna dowozu uczniów  
do szkół.  
W Centrum Integracji Społecznej 
zmniejszono zatrudnienie zwalniając 
Kierownika referatu reintegracji 
społecznej i zawodowej oraz rezygnując 
z funkcji zastępcy dyrektora Centrum. 
W Ośrodku Kultury w Byczynie 
zmniejszono wymiar zatrudnienia 
pracownikowi gospodarczemu z 1,0 do 
0,5 etatu. W roku 2020 natomiast 
planowane jest zmniejszenie 
zatrudnienia w Bibliotece Publicznej z 2,0 
do 1,0 etatu. 

10.  Analiza trzech wybranych umów 
ugodowych 
1) Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa 
Instalacyjno-Budowlanego EKO-SERWIS 
Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej  
w Sieradzu; 
2) MPM Development Spółka z o.o.  
w Namysłowie; 
3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LIGNOMAT Jerzy Stempin i Piotr Stempin 
Spółka jawna  Jankowy 55, 63-604 Kępno 
 
Zawierając przedmiotowe ugody działano na 
niekorzyść Gminy Byczyna. 
 
 

 
 
 
Rozważenie skierowania zawia-
domień do prokuratury o 
popełnieniu czynów ściganych z 
art. 296 § 1 KK, jako ewiden-
tnego przejawu niegospodar-
ności i wyrządzenia Gminie 
Byczyna istotnej szkody 
majątkowej 

 
Skierowano do Prokuratury 
Rejonowej wniosek w dniu  

9 kwietnia 2019 r., 
uzupełniony 18 kwietnia 

2019 r. 

 
 

11.  Połączenie Spółek ZGK Sp. Z o.o. w Byczynie 
oraz Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. 
Z o.o. w Kluczborku 
 
Niekorzystne rozporządzanie majątkiem  
Gminy oraz ewidentne działanie na niekorzyść 
Gminy Byczyna 

Jako rekomendację audytorzy 
przedstawili pod rozwagę 
Burmistrzowi Byczyny przeana-
lizowanie sytuacji reakty-
wowania, w nowej konstrukcji 
prawnej samodzielniej spółki 
komunalnej działając jako 

Skierowano do Prokuratury 
Rejonowej wniosek w dniu  

9 kwietnia 2019 r., 
uzupełniony 18 kwietnia 

2019 r. 

 



9 

 

spółka Gminy Byczyna.  
Ponadto za celowe działanie 
uznano  sporządzenie zawia-
domienia do Prokuratury 
Rejonowej o popełnieniu czynu 
noszącego znamiona przestę-
pstwa określonego w art. 296 § 
1 kodeksu karnego przez b. 
Burmistrza Gminy Byczyna i 
wyrządzenia istotnej szkody 
majątkowej poprzez uszczu-
plenie dochodów majątkowych 
Gminy Byczyna. 

 
12. 

 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków na 
terenie gminy Byczyna: Kostów, 
Jakubowice, Janówka, Miechowa, 
Ciecierzyn, Byczyna 
 
Po analizie przyjętej polityki rachunkowości, w 
tym załącznika nr 9 – Instrukcji obiegu, 
kontroli i archiwizowania dokumentów 
księgowych w UM w Byczynie, zwrócono 
uwagę na brak wprowadzenia procedury 
postępowania w zakresie zwrotu faktur bez 
księgowania (zwrot faktur wystawionych przez 
EKOMAX Stanisław Zajączkowski) – uwaga 
dotyczy zarówno realizacji zadań statutowych 
Gminy, jak i realizowanych projektów 
pochodzących ze środków zewnętrznych  

 
W zaistniałej sytuacji 
rekomendowano zapłacenie 
faktury na rzecz 
podwykonawcy tj. firmy HTI 
BP Spółka z o.o.  
w Warszawie i ewentualne 
podjęcie rozmów w zakresie 
odstąpienia przez podwyko-
nawcę o odsetki za zwłokę  
w opłaceniu faktury.  
Zalecono podjąć działania w 
zakresie jasno 
definiowanych obowiązków 
podmiotów świad-czących 
usługi obsługi prawnej na 
rzecz Gminy, aby nie 
dopuszczać do sytuacji, 
kiedy istotne z punktu 
widzenia projekty umów i 
innych regulacji, „wchodziły 
w życie” z uwagi na upływ 
terminu ich zaopiniowania.  
 
 
  

 
Od grudnia 2018 r. Gmina 
Byczyna zleca obsługę 
prawną Urzędu dwóm 
radcom prawnym 
 
W kolumnie obok 
dodatkowe informacje 
 
 
 

 
Sytuacja związana ze sprawą została 
wyjaśniona i uregulowana z udziałem 
radców obecnie świadczących obsługę 
prawną na rzecz Gminy.  
W związku z zaistniałą sytuacją, po 
zasięgnięciu opinii radców prawnych, 
opinii Urzędu Zamówień Publicznych oraz 
rozmowach i spotkaniach z Wykonawcą 
robót oraz podwykonawcą uregulowano 
należności dla Podwykonawcy. W tym 
względzie, dla załatwienia sprawy (po 
uzyskaniu opinii UZP) podpisano aneks 
do umowy z Wykonawcą w zakresie 
środków objętych protokołem 
konieczności z końca września 2018 r., 
który nie został podpisany przez 
poprzedniego Burmistrza. Należność ta 
została uregulowana po dokonaniu 
odbioru końcowego inwestycji w kwietniu 
2019 r. Podpisano także aneks do 
umowy o dofinansowanie obejmujący 
wszystkie poniesione koszty realizacji 
zadania. Obecnie po złożeniu wniosku o 
płatność końcową oczekujemy na 
rozliczenia zadania i weryfikację 
wniosków o płatność.  
Na dzień 11.05.2020 r. mamy 
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następujący stan: 
- nastąpił zwrot w wysokości 85.690,00 
zł. Trwa weryfikacja drugiego wniosku o 
płatność. 

13. Umowa subrogacji o nr 
1208801/6/K/POZ/16 
 
Po dokonaniu analizy przedmiotowego 
zagadnienia audytorzy stwierdzili, że 
zastosowany  w 2016 roku mechanizm, 
wpisujący się w tzw. kreatywną księgowość, 
jest prawnie dopuszczalny i został 
zastosowany zgodnie z obowiązującymi 
procedurami.  Niemniej w ocenie Audytorów 
Zewnętrznych  zawarta umowa subrogacji 
miała na celu obejście prawa finansowego 
oraz stanowiła sposób rolowania długu Gminy 
Byczyna (ominięcie reguły określonej w art. 
243 ustawy o finansach publicznych. 
 

 
 
 
 

 
Umowa subrogacji była 
podpisana po uzyskanej 

zgodzie przez Radę Miejską 
w Byczynie i  po 

przeprowadzonym 
przetargu. Jak podkreślili 

Audytorzy zewnętrzni  
działanie takie jest 

prawnie dopuszczalne i 
zostało zastosowane 

zgodnie  
z obowiązującymi 

procedurami. 
 

 

14. Umowy Gmina Byczyna z Komunalnym 
Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym 
 
Zastrzeżenia co do pozyskiwania środków 
przez Gminę od utworzonej Spółki Rycerska 
Byczyna - środki uzyskane przez spółkę nie 
były przeznaczane na cele, na które zgodnie z 
umową miały być przeznaczone 
W kontekście posiadanej wiedzy oraz 
poczynionych ustaleń – audytorzy stwierdzili, 
iż operacje finansowe polegające na 
finansowaniu projektów rewitalizacyjnych 
przez Spółkę Rycerska w Byczynie nie zmienią 
tego, że koszt finansowy związany ze zwrotem 
środków inwestorowi (KFIZ) będzie musiał być 
wraz z odsetkami (od przekazanej całej 
kwoty) pokryty przez Gminę Byczyna.  
Dodatkowo audytorzy zwracili uwagę na fakt, 
iż uzyskanie środków finansowych na 
dofinansowanie dla inwestycji związanych z 
Rewitalizacją Miasta i Gminy Byczyna od 

Rekomendowano zainicjowanie 
przez Burmistrza Byczyny 
procesu likwidacji Spółki 
Rycerska Byczyna, biorąc pod 
uwagę, że przedmiotowa Spółka 
nie realizuje celów dla których 
została utworzona, generuje 
koszty administracyjne i 
zarządu.  
 
Ponadto wniesiono rozważenie 
skierowanie zawiadomienia do 
prokuratury rejonowej o popeł- 
nieniu czynu ściganego z urzędu 
– art. 296 § 1 kodeksu karnego, 
jako przestępstwa 
menadżerskiego oraz 
wyrządzenia Gminie Byczyna 
istotnej szkody majątkowej 
przez poprzednie kierownictwo 
Urzędu Miejskiego w Byczynie.  

Uchwała Nr  IX/49/19 
Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 27 lutego 2019 r. w  

sprawie  rozwiązania 
spółki  z o.o.   pod  firmą   

„Rycerska Byczyna Sp. z o. 
o.” 

 
 
 
 
 

Skierowano wniosek do 
Prokuratury Rejonowej w 

dniu 9 kwietnia 2019, 
uzupełniony 18 kwietnia 
2019 r., jako dowód w 

sprawie przekazano cały 
„Raport z bilansu otwarcia 
dla kadencji samorządowej 

2018-2020 dla Gminy 
Byczyna” 
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Inwestora zewnętrznego (tj. Komunalnego 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego)                      
w wysokości 65.000.000,00 złotych, które 
stanowi zobowiązanie Gminy wobec KFIZ 
zostało przeprowadzane z pominięciem ustawy 
Prawo zamówień publicznych.   
Stwierdzono, że nikt z pracowników Urzędu 
Miejskiego w Byczynie nie dokonał oceny 
przedmiotowej transakcji z punktu widzenia 
procedur przeciwdziałania praniu brudnych 
pieniędzy. Obowiązek posiadania 
przedmiotowej procedury nakładał w 2017 
roku art. 15a ust. 139 ustawy z dnia 16 
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu– 
obow. do dnia 13 lipca 2018 r. Obecnie 
obowiązek wynika z art. 83 ust. 1 ustawy z 
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy  oraz finansowaniu 
terroryzmu 

 
Istotną rekomendacją jest także 
opracowanie i wdrożenie do 
stosowania – na poziomie 
Urzędu Miejskiego w Byczynie – 
procedury przeciwdziałania 
zjawiskom prania brudnych 
pieniędzy.  
   

 
 

Zostało podjęte 
Zarządzenie Nr 185/2019 
Burmistrza Byczyny z dnia 
30 października 2019 r. w 

sprawie wprowadzenia 
instrukcji postępowa-nia w 
zakresie przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu  
terroryzmu. 

Zarządzenie zostało 
wysłane emailem do 

kierowników referatów UM 
w Byczynie oraz 

kierowników jednostek 
organizacyjnych 

 
 

15. Zaprojektowanie i wykonanie budowy 
ścieżek pieszo-rowerowych Kochłowice-
Biskupice-Polanowice-Byczyna 
 
Uwagi: 
Podpisanie przez Burmistrza umowy na 
realizację zadania, pomimo nie wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
na cały okres objęty gwarancją (w ofercie 
wskazano 6 lat) przez wyłonionego 
wykonawcę w trybie przetargu 
nieograniczonego.  Powyższe stanowiło 
warunek podpisania umowy na realizację 
projektu. Ponadto zaciągnięto zobowiązanie 
niemieszczące się  
w planie finansowym jsfp (podpisano umowę  
w dniu, kiedy gmina nie dysponowała 
środkami na zapłatę należności z niej 
wynikających) 
 
Brak  staranności i rzetelności sporządzonego 

W chwili sporządzania 
Raportu (..) audytorzy 
rekomendowali nie 
uiszczanie na rzecz 
wykonawcy kwot należności 
za roboty dodatkowe, biorąc 
pod uwagę, że w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego 
wykonawca prace 
dodatkowe wykonywał na 
własne ryzyko.  
 
Skierowanie zawiadomienia  

do Regionalnej Komisji  
o Naruszenie Dyscypliny 

Finansów Publicznych przy 
RIO w Opolu o popełnieniu 

czynu naruszającego 
dyscyplinę finansów 
publicznych poprzez 

zaciągnięcia zobowiązania o  

 
Informacja w kolumnie 
obok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skierowano wniosek do 
Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych  w 
dniu 31 maja 2019 r. 

  
W odniesieniu do sprawy, po ustaleniach  
z radcami prawnymi zdecydowano  
o niewypłacaniu Wykonawcy całości 
kwoty wynikającej z podpisanych 
aneksów do umowy z Wykonawcą. 
Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie 
wynikające z umowy podstawowej i 
wynagrodzenie dodatkowe 
proporcjonalne do zwiększenia długości 
odcinków ścieżek i uznanych kosztów 
dodatkowych przedstawionych  
w kosztorysach powykonawczych a nie 
ujętych w Programie Funkcjonalno -
Użytkowym inwestycji. Po odbiorze 
końcowym inwestycji, w którym Gmina 
„uznała”  wynikającą z ustaleń kwotę 
poinformowano wykonawcę o możliwości 
ubiegania się o pozostałą kwotę 
wynikającą z aneksów do umowy 
podpisanych przez poprzedniego 
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aneksu do umowy, w którym w sposób 
nieakceptowalny dokonano odręcznego 
poprawienia błędu pisarskiego w dacie 
sporządzenia aneksu. 

Nr GP.272.2.2017 nie 
mającego w dniu jego 

zaciągania (18 grudnia 2017 
r.) pokrycia w budżecie, tj. 

deliktu finansowego 
określonego w art. 15 

ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 
Zawiadomienie z art. 15 

ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych w 

stosunku do b. Burmistrza 
Gminy Byczyna, zaś w 

stosunku do b. Skarbnika 
Gminy Byczyna z art. 18b 

ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

Burmistrza przed sądem. Wykonawca w 
listopadzie 2019 r. wystąpił z pozwem 
przeciwko Gminie w tym względzie. 
Ze względu na obecną sytuację 
epidemiologiczną sądy nie wyznaczają 
terminów posiedzeń. 
Ze swej strony Gmina podjęła starania 
unieważnienia aneksu nr 2 z 1 
października 2018 r., zawartego z 
wykonawcą robót. 

16.  
Umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowej na łączną kwotę 1.745.085 
złotych brutto/417.994,44 euro (1 euro- 
4,1749) 

1. Renowacja zabytkowego obwarowania 
miasta Byczyna 

2. Remonty elewacji kamienic w Byczynie 
3. Kompleks parkowo-rekreacyjny przy 

nowym parku w Byczynie 
4. Remont zabytkowej kaplicy pw. Św. 

Jadwigi w Byczynie 
5. Dobudowa żłobka do PP w Byczynie 

Zasadniczym problemem wg audytorów był 
fakt pomijania przy zawieraniu umów trybów 
postępowania przewidzianego w ustawie 
Prawo zamówień publicznych. Stwierdzono, iż 
udzielone w  2017 roku zamówienia oraz 
zawarte umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowej zostały zawarte z rażącym 
naruszeniem Prawa zamówień publicznych.  

 
W zakresie poczynionych 
ustaleń rekomendowano 
Burmistrzowi Gminy Byczyna 
sporządzenie zawiadomienia 
o popełnieniu czynów 
ściganych z urzędu, tj. czynu 
określonego w art. 296 § 1 
kodeksu karnego i 
wyrządzeniu tym samym 
istotnej szkody majątkowej 
Gminie Byczyna. Za działanie 
celowe uznano złożenie 
zawiadomienie Regionalnej 
Komisji Orzekającej o 
Naruszenie Dyscypliny 
Finan-sów Publicznych przy 
RIO w Opolu za popełnieniu 
czynu                       o którym 
mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 
5b ustawy o odpowie-

 
Skierowano zawiadomienie  
do Prokuratury Rejonowej 

w dniu  
9 kwietnia 2019 r.  

oraz wniosek  
do Rzecznika dyscypliny 
finansów publicznych w 

dniu 31 maja 2019 r. 
 

Dodatkowe informacje  
w kolumnie obok 

 
 
 

Korespondencja 
wpływająca do Urzędu jest 

wpisywana do księgi 
korespondencyjnej UM w 

Byczynie po nabiciu 
pieczęci z datą wpływu 

oraz dokonaniu dekretacji 
przez P. Burmistrz lub 

 
Analizowanie w pełnym zakresie i 
określanie wartości szacunkowej zadań 
dla inwestycji i zadań prowadzonych 
przez Gminę Byczyna. 
Prowadzenie postepowań o udzielenie 
zamówienia publicznego wg. 
obowiązującego regulaminu zamówień 
publicznych poniżej wartości 
szacunkowej 30 tys. euro. 
Od listopada 2019 r. dokumentacje 
techniczne opracowane na rzecz gminy 
przekazywane będą do sprawdzenia 
osobie świadczącej na rzecz gminy 
usługę doradztwa z zakresu 
budownictwa. 
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Uwagi audytorów odnosiły się także co do 
zasad ustalania wartości szacunkowej 
zamówienia publicznego. 
 
Prowadząc analizę dokumentacji 
poprzedzającej zawarcie w 2017 roku umów 
na wykonywanie prac projektowych 
zauważono, iż występuje b. wiele 
nieprawidłowości natury dokumentacyjnej 
oraz formalnej.  
1) W 95% przypadków wpływająca do Urzędu 
Miejskiego w Byczynie korespondencja w 
sprawie postępowań na zlecenie prac 
projektowych była korespondencją nieewi-
dencjonowaną w dzienniku podawczym.  
2) Do UM w Byczynie wpłynęła oferta firmy 
Galeria Biuro Projektowe Andrzej 
Rozwadowski (oferta sporządzona w dniu 16 
lutego 2015 r.) oferta nie podpisana przez 
wykonawcę. Oferta ta wraz z kolejną z daty 31 
maja 2017 r. jest związana z zawartą umową 
Nr GP. 7011.4.2017.PM z dnia 10 marca 2017 
r.  
3) Na przykładzie wniosku kierowanego do 
Burmistrza Byczyny sprawa 
GP.7011.5.2017.PM stwierdzono, że 
pracownik prowadzący sprawę wskazał,                           
że zaproszenia do składania ofert (trzech 
podmiotów) zostaną przekazane drogą 
mailową. Zarówno w tej sprawie jak i innych, 
gdzie zaproponowano właśnie taki sposób 
prowadzenia korespondencji brak było 
zaproszenia do sporządzenia oferty, brak 
dowodów, iż oferty zostały przekazane drogą 
mailową. 
4) Brak dat na ofertach wpływających do UM 
w Byczynie uniemożliwiająca ustalenie, czy 
wykonawcy dochowali terminu określonego dla 
składania ofert. 
5) Sprawa oznaczona jako GP.7011.6.2017.PM 
(umowa z dnia 24 marca 2017 r.) - 

dzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publi-
cznych.  
 

osobę upoważnioną  
(Z-ca Burmistrza, 

Sekretarz) 
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stwierdzono brak jakiejkolwiek dokumentacji 
źródłowej w zakresie prowadzonego 
postępowania w sprawie o udzielenie 
zamówienia na renowację zabytkowego 
obwarowania miasta Byczyna fosa miejska. 
Jedynym dokumentem była złożona w dniu 24 
marca 2017 r. oferta firmy Galeria Biuro 
Projektowe Andrzej Rozwadowski. Na pieczęci 
wpływowej brak było jakichkolwiek śladów 
dekretacji pisma.  
6) Sprawa oznaczona jako GP.7011.7.2017.PM 
z dnia 2 maja 2017 roku (umowa) - 
stwierdzono brak jakiejkolwiek dokumentacji 
źródłowej w zakresie prowadzonego 
postępowania w sprawie o udzielenie 
zamówienia na remont elewacji kamienic w 
Byczynie. Brak daty wpływu do UM w Byczynie 
i brak jakiegokolwiek śladu obiegu pisma w 
UM.   
7) Sprawa oznaczona jako GP.7011.8.2017.PM 
z dnia 2 maja 2017 r. (umowa) - stwierdzono 
brak jakiejkolwiek dokumentacji źródłowej w 
zakresie prowadzonego postępowania                    
w sprawie o udzielenie zamówienia na 
wykonanie dokumentacji technicznej 
rewitalizacji obiektu dot. elewacji oraz dachu 
na kilku nieruchomościach Miasta Byczyna. 
Umowę zawarto tylko na podstawie jednej 
oferty z dnia 16 lutego 2017 r. Brak daty 
wpływu oferty do UM w Byczynie, brak 
jakiegokolwiek śladu obiegu pisma w UM. 
Podobnie było z dwoma protokołami 
przekazania dokumentacji z dnia 11 maja 
2017 roku i 30 maja 2017 r.   
8) Dokonano analizy treści zawieranych w 
2017 roku umów na wykonywanie prac 
projektowych, i w wyniku tej analizy 
stwierdzono, że reprezentująca Gminę 
Byczyna była z-ca Burmistrza w kontaktach 
służbowych w zakresie realizacji tych umów 
korzystała z prywatnego adresu mailowego.   
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9) Przyjęcie niewłaściwych zasad tzw. 
zaangażowania środków publicznych, 
niezgodnie z datą zawarcia zobowiązania, ale z 
dniem wpływu do Zamawiającego faktury, lub 
faktury częściowej. Taki stan rzeczy powoduje 
„utratę panowania” nad rzeczywistymi 
wielkościami środków zaangażowanych i 
pozostających jeszcze do dyspozycji.  

17.  
Postępowanie w sprawie wniosku 
„Renowacja zabytkowego obwarowania 
miasta Byczyna” 
 
Uwagi do realizacji zadania, od podjęcia 
zamiaru opracowania wniosku do wysokości 
poniesionych nakładów finansowych, które nie 
przyniosły żadnego efektu - „środki 
zmarnotrawione” 
 

  
Informacja w kolumnie 
obok 

 
Wniosek aplikacyjny zadania przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną. Negatywna 
ocena związana była z oceną 
merytorycznych zagadnień zawartych w 
naborze wniosków o dofinansowanie oraz 
wytycznych szczegółowych w tym 
zakresie.  
Obecnie przed aplikacją środków 
zagadnienia merytorycznej zawartości 
wniosków oraz możliwości aplikowania 
są dokładnie analizowane, tak by już 
wstępnie ocenić bądź dostosować 
założenia merytoryczne wniosku pod 
dany nabór wniosków. Analiza taka 
pozwala na podjęcie decyzji o aplikacji 
bądź korekcie wniosków w zakresie 
merytorycznym, tak by uzyskać jak 
największą liczbę punktów. 
Dokumentacja techniczna opracowana 
na poczet zadania oraz pozostałe 
dokumenty wytworzone w 
przygotowaniu wniosku będą pomocne 
przy kolejnym aplikowaniu o środki 
zewnętrzne. 

18. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej  
- była kotłownia ZEC 
 
W oparciu o przedstawione dokumenty, 
audytorzy stwierdzili, iż od samego początku  
w procesie przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży popełniono istotne błędy, które 
skutkowały na przewlekły i nieskuteczny 

 
 
Opracowanie wewnętrznych 
procedur postępowania w 
zakresie przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
oraz wprowadzenie tzw. kart 
przeglądowych akt danej 

 
 
Na chwile obecną brak 
regulacji w zalecanym 
zakresie 
 
Dodatkowe informacje 
obok w kolumnie 

 
1) Skupiamy się na tym, by 

sprzedaż nieruchomości odbywała 
się zgodnie z zapisami ustaw i 
rozporządzeń obecnie obowiązu-
jących w zakresie sprzedaży 
nieruchomości. 
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proces sprzedaży. Ponadto zastrzeżenia 
dotyczyły: niekompletności dokumentów; 
braku opracowanej procedury w zakresie 
realizacji  procesu  o podwyższonym ryzyku; 
wadliwości dokumentów z punktu widzenia 
wymogów formalnych oraz z punktu widzenia 
obowiązującej w UM  Instrukcji kontroli i 
obiegu dokumentów finansowo-księgowych; 
braku dokumentowania czynności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa; 
podejmowania czynności w oparciu o nie do 
końca pełne i zweryfikowane dokumenty; 
nieprowadzenia spisu akt sprawy, w  tym 
dokumentów  dla zabezpieczenia kompletności 
akt w zakresie sprzedaży nieruchomości ZEC; 
nie zabezpieczeniu dokumentów finansowo-
księgowych związanych z przedmiotową 
sprawą potwierdzających poprawność 
dokonanych czynności. 
 
 
 

sprawy (łącznie z 
uwierzytelnionymi dowodami 
przeprowadzonych operacji 
finansowo-księgowych). 

2) W przepisach regulujących 
sprzedaż nieruchomości brak jest 
zapisów zobowiązujących nas do 
stworzenia dodatkowych, wew-
nętrznych regulacji określających 
procedury postępowania w 
zakresie przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży. 

3) Na ten moment brak jest w 
ofercie gminy nieruchomości na 
sprzedaż tak atrakcyjnych i 
wartościowych jak ZEC. Wyższą 
wartość posiadają jedynie 
budynki „inkubatora”, ale w tym 
wypadku trudno mówić o 
atrakcyjności tychże nierucho-
mości. Mimo kilku rozpisanych 
przetargów, brak jest chętnych, 
na ich zakup. 

19. Opracowanie Lokalnego Planu 
Rewitalizacji Miasta Byczyna 
 
Z zapisów przedstawionych w sprawozdaniu 
wynika, że audytorzy zwracają uwagę na 
opłacenie faktur wystawionych przez 
wykonawcę w grudniu 2015 r. pomimo uwag  
i wadliwości sygnalizowanych przez radnego 
Rady Miejskiej w Byczynie, a w marcu 2016 r. 
wzywano zleceniobiorcę do usunięcia 
nieprawidłowości w sporządzonych 
dokumentach. W związku z błędami we 
wniosku na dofinansowanie projektu pn.: 
„Przebudowa stadionu im. Kazimierza 
Górskiego (..)” i pozostawieniem go bez 
rozpatrzenia i niedopuszczeniem do oceny z 
powodu braku odpowiedzi na wezwanie o 
uzupełnienie wniosku i poprawienia w nim 
oczywistych omyłek, które wynikały m.in. z 

W zakresie zlecania prac 
dotyczących opracowania 
dokumentacji niezbędnej do 
sporządzania wniosków aplika-
cyjnych zalecono wprowa-
dzenie mechanizmów ścisłej 
kontroli i nadzoru nad 
wykonawcami, a także 
wprowadzanie do zawieranych 
umów bardziej szczegółowych 
zapisów odnoszących się do 
zasad komunikowania, zasad 
wprowadzania zgłaszanych 
uwag i propozycji. Ponadto 
celowym wydaje się 
wprowadzenie do umów zapisów 
zabezpieczających interesy 
Zamawiającego w sytuacji braku 
reakcji Wykonawcy na 

Każdorazowo umowy  
na wykonywanie usług, 
robót budowlanych oraz 

dostaw wnikliwie  
są konsultowane  

i analizowane   
z radcami prawnymi Gminy 

Byczyna. Dostępność 
obsługi prawnej 

gwarantuje umieszczenie  
w umowach odpowiednich 
zapisów zabezpieczających 

interesy  Gminy Byczyna 
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opracowanego Lokalnego Planu Rewitalizacji 
Miasta Byczyna zawarto umowę na 
świadczenie  usług doradczych polegających 
na przygotowaniu uzupełnień i korekty LPR dla 
miasta i gminy Byczyna na lata 2017-2023 na 
podstawie kart oceny przekazanych przez 
Zleceniodawcę (umowa podpisana przez 
jednego ze wspólników firmy). Zwrócono 
uwagę na błędy  w elektronicznej dekretacji 
faktury, tzw. przedłużki do faktury.  
W ocenie AW, po konsultacji z pracownikami 
Referatu Finansowo- Księgowego, przez 
pojęcie  elektronicznej dekretacji dokumentu 
należy rozumieć stosowany załącznik do 
faktury generowany z programu Plan B.  
W związku z powyższym należy uznać, że w 
przyjętych zasadach rachunkowości dla UM  
brak jest wprowadzenia zasad stosowania w/w 
dokumentu. 
W kontekście poczynionych ustaleń, Audytorzy 
zewnętrzni zwrócili uwagę na zbyt długi okres 
procedowania nad LPR, wymieniając  jako 
przyczyny: 
1) Nienależyte zabezpieczenie interesów 
Gminy Byczyna przy podpisywaniu umów na 
wykonanie LPR, w tym niezabezpieczenie się 
w umowie z wykonawcą na okoliczność jego 
zwłoki w kontaktowaniu się ze zleceniodawcą i 
podjęcia prac na zgłoszonym uwagami i 
zastrzeżeniami co do opracowanych 
dokumentów; 
2) Dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy 
pomimo uwag co do dokumentów ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego; 
3) Zignorowanie przesyłanych uwag przez 
Urząd Marszałkowski do złożonego projektu 
pn. „Przebudowa stadionu im. Kazimierza 
Górskiego (..)’ - taki stan rzeczy spowodował 
pozostawienie wniosku projektowego bez 
rozpatrzenia i nie dopuszczenia go do oceny. 

przekazywane komunikaty, 
uwagi i sugestie. 
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W konsekwencji istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że Gmina utraciła 
szanse na dofinansowanie tej inwestycji.  

20.  Ocena funkcjonowania kontroli 
zarządczej w UM w Byczynie 
 
Grupa A, Standard A4 - Delegowanie 
uprawnień 
Zwrócono uwagę na różnorodny stan 
definiowania zakresów obowiązków - od 
szczegółowo określonych do zakresów, z 
których niewiele wynika (lakonicznie 
powierzone obowiązki, tj.: kierowanie, 
przygotowanie, koordynowanie, itp.); 
 
Ponoszenie odpowiedzialności sprowadza się 
do przestrzegania kilku ustaw, w tym o 
finansach publicznych, o rachunkowości, o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (tych, które ewidentnie 
zostały naruszone); 
 
Brak funkcjonowania jednolitego wzoru 
dokumentu w zakresie udzielanego 
upoważnienia (raz w formie zarządzenia 
burmistrza, raz w formie pisma); 
 
 
Grupa B - Cele i zarządzanie ryzykiem 
Wniosek ogólny - zasadniczy problem  
w zarządzaniu ryzykiem, co ustalono na 
podstawie wystąpienia: ryzyka oraz 
mechanizmów reakcji na ryzyko związane z 
postępowaniem projektowym oraz 
nieuzyskaniem dofinansowania; ryzyka 
udzielenia zamówienia publicznego z 
naruszeniem procedur opisanych w ustawie 
Pzp lub/i naruszeniem tych procedur; 
konsekwencji nieosiągnięcia planowanych 
wielkości dochodów własnych gminy(np. w 
zakresie sprzedaży składników majątkowych, 

 
 
Zalecono delegowanie 
uprawnień do podejmowania 
decyzji, zwłaszcza tych o 
bieżącym charakterze, np. 
delegowanie uprawnień do 
poświadczania zgodności 
odpisu dokumentu z 
oryginałem. Podstawę 
prawną do rozważenia 
delegacji w tym zakresie 
zawiera, począwszy od 1 
czerwca 2016 r. art. 268a w 
związku z art. 76a § 2b Kpa  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 
zm.) 
Powyższe dotyczy potwierdzania 
przedkładanych i kopiowanych 
do akt sprawy faktur w celu 
zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzys-
tywanego do produkcji rolnej 
 
 
 
W zakresie regulacji 
wewnętrznych Audytorzy 
proponują: 
1) Rozważenie wprowadzenia 

kwartalnych przeglądów 
ryzyk i zwiększenie 
częstotliwości sporządzania 
sprawozdań z planów 
działalności (kwartalnie), co 
pozwoli na bieżące 
monitorowanie postępów w 

 
Upoważnienie do 

poświadczania zgodności 
odpisu dokumentu  

z oryginałem było w aktach 
osobowych bez podpisu 

osoby przyjmującej 
niniejsze upoważnienie. 

Powyższe zostało 
uzupełnione w trakcie 

przeprowadzanego audytu 
zewnętrznego 

 
 

Podjęto Zarządzenie  
Nr 6/2019 Burmistrza 

Byczyny z dnia  
7 stycznia 2019 r.  
w sprawie zasad 

sporządzania, wydawania i 
rejestracji upoważnień 

oraz pełnomocnictw  
w UM w Byczynie 

 
 

Aktualizacja zarządzenia w 
zakresie funkcjonowania 

systemu kontroli 
zarządczej, w tym 

zarządzania ryzykiem  
Zarządzenie nr 186/2019  
z 30 października 2019 r. 

ze zm. (Zarządzenie nr 
221/2019 z 20 grudnia 

2019 r.) 
 
 
 

Szkolenia wewnętrzne 
dla pracowników UM 
w zakresie kontroli 

zarządczej adekwatnie do 
pełnionej roli  
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czy też zaległości zabezpieczonych 
hipotecznie). 
Zwrócono uwagę na zapis w obowiązującym 
Regulaminie  kontroli zarządczej dotyczącym 
aktualizacji Rejestru ryzyka na podstawie 
składanych półrocznych informacji w terminie 
do 15 lipca za I półrocze i do 15 stycznia 
roku następnego za II półrocze. 
Aktualizacja Rejestru ryzyka (monitorowanie 
oszacowanego ryzyka) w kolejnym roku jest 
działalnością czysto techniczną, nie mającą 
istotnego znaczenia dla realizacji 
wyznaczonych celów i zadań na dany rok 
budżetowy; 
 
Zwrócono uwagę na zbyt ogólne opisy ryzyka, 
nie zawsze właściwie zidentyfikowane i 
oszacowane ryzyko, przez co nie zastosowano 
właściwej reakcji na ryzyko, które 
doprowadziło do jego zmaterializowania, a w 
konsekwencji nie osiągano założonych celów. 
Wszystkie podjęte i planowane działania 
okazały się nieskuteczne i nie przyniosły 
oczekiwanych efektów. Dla zadań, w wyniku 
których ma zostać zrealizowana określona 
ilość np. przydomowych oczyszczalni dla 
określonej liczby mieszkańców, m/km 
dróg/ścieżek nie powinno stosować się 
miernika „1 inwestycja”, gdyż w żaden sposób 
nie koresponduje z wnioskiem o 
dofinansowanie. 
 
Stwierdzono, że osoby będące adresatami 
informacji wynikających ze składanych 
sprawozdań nie uzyskują wystarczającej 
wiedzy w zakresie realizowanych lub nie 
zrealizowanych  zadań, osób odpowiedzialnych 
za prawidłową/nieprawidłową realizację 
zadania, uzyskanych mierników oraz przyczyn 
zaistniałego stanu rzeczy. Poszczególne zapisy 
w sprawozdaniach w wielu przypadkach nie 

przypadku wystąpienia 
zagrożeń realizacji planów na 
wdrożenie właściwej reakcji 
na ryzyko; 

2) Zwiększenie roli 
Koordynatora kontroli 
zarządczej i zwiększenia jego 
kompetencji w zakresie 
oceny/pomocy w 
definiowaniu celów/zadań 
oraz mierników; 

3) Wprowadzić zasadę 
weryfikacji sprawozdań z 
działalności referatów przez 
osobę wspomagającą 
Burmistrza w zarządzaniu 
ryzykiem; 

4) Przeszkolenie wszystkich 
pracowników UM w zakresie 
kontroli zarządczej 
adekwatnie do pełnionej roli i 
realizowanych zadań; 

5) Ujednolicenie zasad kontroli 
zarządczej i konsekwentne 
ich  stosowanie i 
przestrzeganie 

i realizowanych zadań 
zostanie przeprowadzone 

po powrocie do pracy 
Koordynatora kontroli 
zarządczej (dłuższa 

nieobecność 
usprawiedliwiona). 
Na chwilę obecną 
pracownicy mają 

możliwość korzystania ze 
wsparcia Audytora 

wewnętrznego  
w powyższym zakresie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordynator kontroli 
zarządczej przedstawia z 

każdego działania 
(planowanie, sporządzanie 

rejestru ryzyka, 
monitorowanie ryzyka oraz 

sprawozdawczość ) 
zbiorczą informację  

(w formie tabelarycznej) 
Kierownikowi jednostki 
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odzwierciedlają w należyty sposób skali ryzyka 
i konsekwencji dla Gminy Byczyna,  Uznano, 
że sprawozdania powinny podlegać 
sprawdzeniu i weryfikacji przez osobę 
wspomagającą Burmistrza w zarządzaniu 
ryzykiem.  
 
Podkreślono, że w trafnym doborze rozwiązań 
w zakresie zarządzania ryzykiem, kluczową 
rolę pełni kierownik jednostki, który powinien 
tak rozdzielić kompetencje i odpowiedzialność 
za identyfikacje ryzyk oraz minimalizację 
negatywnych skutków ich występowania, aby 
organizacja maksymalnie wykorzystała swój 
potencjał i osiągnęła zamierzone cele. W tym 
celu należy przede wszystkim skorzystać z 
wiedzy dostępnej wewnątrz jednostki, 
związanej z: 
1) Doświadczeniem i kompetencjami 

poszczególnych pracowników, 
2) Wynikami przeprowadzonych kontroli 

wewnęt5rznych i zewnętrznych, 
3) Bieżącą analizą jednostki w zakresie 

posiadanych dokumentów strategicznych. 
 
Właścicielem wszystkich ryzyk jednostki jest 
jej kierownik, który powinien delegować 
odpowiedzialność na swoich współpracow-
ników. 
Na podstawie analizowanej dokumentacji, 
Audytorzy zewnętrzni stwierdzili, że 
pracownicy UM  „różnie rozumieją i pojmują 
cele i zadania zarządzania ryzykiem. Uznali, że 
„brak jest tzw. wyciągania wniosków z sytuacji 
niepowodzeń oraz nie osiągniętych zamierzeń 
w poprzednich okresach. Podejmowane 
działania oraz opisy działań planowanych do 
podjęcia, wielokrotnie oparte są na frazesach, 
takich jak: uzgadnianie, nadzorowanie, 
informowanie, konsultowanie.”  
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Grupa C, Standard C10 - dokumentowanie 
systemu kontroli zarządczej 
 
Brak w jednostce wielu istotnych z punktu 
widzenia interesów jednostki procedur, w tym  
Procedury przeciwdziałania wprowadzenia do 
obrotu środków pochodzących w wyniku 
prania brudnych pieniędzy (obowiązek 
ustawowy wynikający z treści art. 15a ust. 1 
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu - obowiązek do dnia 
13 lipca 2018 r. ; obecnie art. 83 ust.1 ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu (sprzedaż byłego 
ZEC, transfer środków finansowych w wyniku 
zawartych 14 umów z KFIZ); 
 
Nie opracowano zasad w zakresie planowania 
dochodów gminy, w tym procedur stosowania 
preferencji w spłacie zobowiązań 
podatkowych. Brak jasnych i klarownych 
zasad, z których wynikałoby jakimi 
przesłankami należy się kierować, kreując 
politykę dochodową gminy na kolejne lata 
budżetowe. Wskazano, że nie tylko wskaźnik 
inflacyjny jest istotnym czynnikiem 
wpływającym na ew. wzrost stawek 
podatkowych, ale należy wziąć również pod 
uwagę konieczność pozyskania dochodów 
gminy, stworzenie warunków dla osób 
fizycznych i podmiotów gospodarczych, ale 
także ograniczenie  negatywnych skutków 
obniżonych stawek podatkowych i utraty 
dochodów w wyniku obliczenia subwencji na 
poszczególne lata. Podobne mechanizmy 
należałoby rozważyć przy opracowaniu zasad 
udzielania preferencji w spłacie w trybie art. 
67a ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenie, 
umorzenie na wniosek płatności/zaległości 

 
 
 

Zostało podjęte 
Zarządzenie Nr 185/2019 
Burmistrza Byczyny z dnia 
30 października 2019 r. w 

sprawie wprowadzenia 
instrukcji postępowania w 
zakresie przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

Zarządzenie zostało 
wysłane emailem do 

kierowników referatów UM 
w Byczynie oraz 

kierowników jednostek 
organizacyjnych 

 
 
 
 

Podjęto Zarządzenie  
Nr 223/2019 Burmistrza 

Byczyny z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie polityki 

podatkowej Gminy 
Byczyna na lata 2020-2023 
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podatkowej). 
 
 
Brak ewidencji zawartych umów powodujących 
zobowiązania Gminy względem innych 
podmiotów (ważne w tym zakresie jest 
ewidencjonowanie umów wraz z aneksami, 
aby w każdej sytuacji w sposób niebudzący 
wątpliwości ustalić wszystkie strony, w 
jakikolwiek sposób powiązane umownie z 
gminą). Proponuje się wprowadzenie ewidencji 
w systemie informatycznym dlatego, że 
istotnym elementem kontroli będzie bieżące 
ewidencjonowanie zdarzeń i uniemożliwi 
ewentualne ingerowanie w ten system. 
Ponadto działanie takie zastąpi w UM  nie 
realizowany mechanizm kontroli finansowej, 
jakim jest tzw. zaangażowanie środków 
finansowych.  Nie prowadzi się prawidłowo 
tzw. zaangażowania środków finansowych. 
Brak prowadzenia ewidencji tzw. 
zaangażowania uniemożliwia śledzenie stanu 
posiadanych środków finansowych w 
poszczególnych podziałkach klasyfikacji 
budżetowej. 
 
Grupa C, Standard C14 - szczegółowe 
mechanizmy kontroli dotyczące operacji 
finansowych i gospodarczych 
 
Uwagi audytorów w tym obszarze odnoszą się 
do braku uregulowań w Instrukcji kontroli i 
obiegu dokumentów finansowych/księgowych 
, zasad/terminów obiegu wewnątrz UM 
dokumentów finansowych/faktur.  
 
Istotne uwagi odnoszą się do braku 
uregulowań stosowanej automatycznej 
dekretacji dowodów księgowych. Sam sposób 
dekretowania dokumentu i jego 
zakwalifikowania do ujęcia w księgach 

 
 
 

Podjęto Zarządzenie  
Nr 7/2019 Burmistrza 

Byczyny z dnia  
7 stycznia 2019 r.,  
w którym zostały 
określone zasady 

przygotowania  
i obiegu umów oraz 

prowadzenia Centralnego 
Rejestru Umów w Urzędzie 

Miejskim w Byczynie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja obok w 
kolumnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przyjętej polityce rachunkowości 
Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza 
Byczyny z dnia 10 stycznia 2018 r.  
i w kolejnej (Zarządzenie Nr 226/2019 z 
dnia 30 grudnia 2019 r. obowiązującej 
od 1 stycznia 2020 r.), w zał. nr 13 - 
Instrukcja w sprawie ewidencji 
zaangażowania wydatków budżetowych                                 
w Urzędzie Miejskim w Byczynie szeroko 
opisano działania związane z 
angażowaniem wydatków za pomocą 
programu komputerowego „Rejestr 
zaangażowania środków budżetowych 
JST”, zwany dalej „Ewidencją 
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rachunkowych, jeśli nie jest dokonywany 
wprost na dokumencie, powinien zostać 
szczegółowo ustalony w polityce 
rachunkowości  
 
Nie ustalono zasad ewidencjonowania umów 
(wszystkich - poza zawartymi w rozumieniu 
kodeksu pracy). Brak opracowanych i 
przyjętych zasad ewidencjonowania umów 
wraz z aneksami do umów, powoduje ryzyko 
utraty umów, a tym samym może 
spowodować niekorzystne położenie gminy 
(wizerunek gminy) jako jednej ze stron 
stosunku zobowiązaniowego. 
 
Istotnym spostrzeżeniem dot. braku 
mechanizmów kontroli operacji finansowych i 
gospodarczych jest brak podejmowanych 
uchwał w zakresie tzw. środków 
niewygasających w danym roku budżetowym, 
co prowadzi do realizacji w kolejnym roku 
budżetowym wydatków zaangażowanych w 
roku poprzednim, doprowadzając tym samym  
do zniekształcenia sprawozdań budżetowych. 
 
Brak opracowanych i przyjętych mechanizmów 
w zakresie weryfikacji danych ujmowanych w 
sprawozdawczości budżetowej (pominięcie w 
sprawozdaniach budżetowych za rok 2016 
skutków obniżenia stawek podatkowych); 
 
Brak zapisu dot. rodzaju dokumentów 
(określonych przez kierownika jednostki), 
które stanowią podstawę zapisów w księgach 
rachunkowych jednostki na kontach 
pozabilansowych w Instrukcji obiegu 
dokumentów, bądź w innej dokumentacji 
opisującej zasady (politykę) rachunkowości 
jednostki; 
Przewlekłość obiegu dokumentów finansowo-
księgowych. 

 
 
 
 
 

Podjęto Zarządzenie nr 
7/2019 Burmistrza 

Byczyny z dnia 7 stycznia 
2019 r.,  

w którym zostały 
określone zasady 

przygotowania  
i obiegu umów oraz 

prowadzenia Centralnego 
Rejestru Umów w Urzędzie 

Miejskim  
w Byczynie 

 
Nie podejmowano uchwały  
w zakresie tzw. środków 

niewygasających w danym 
roku budżetowym w 

związku  
z brakiem środków na 

koniec roku budżetowego, 
które  

w tym przypadku należy 
zdeponować na odrębnym 

koncie środków 
niewygasających. 

 
W roku 2019, Gmina 

posiadając środki 
miała możliwość 

zdeponowania środków na 
odrębnym rachunku na 

realizację zadania 
inwestycyjnego pn.: 

„Remont ulicy Kościuszki 
(..)” - RADA MIEJSKA W 

BYCZYNIE podjęła 
UCHWAŁĘ NR 

XVIII/125/19   z dnia 13 
grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wykazu 
wydatków, które 

Zaangażowania”,  autorstwa Ośrodka 
Produkcyjno-Wdrożeniowego 
„DOSKOMP” w Łodzi, używany od 
01.01.2016 r., w tym angażowania 
środków związanych z podpisanymi 
umowami. Program pozwala na 
wykonanie wydruku w zakresie 
zaangażowanych umów w ramach 
poszczególnych komórek 
organizacyjnych UM.  
Ponadto na stronie BIP UM w Byczynie  
w zakładce „Rejestry” od roku 2019 
prowadzony jest Centralny rejestr 
umów, aktualizowany na bieżąco 
(obecnie stan na 31.12.2019 r.) 
 
W polityce rachunkowości dot. 
stosowania załącznika do faktury 
generowanego z programu 
„Zaangażowanie”, dokonano szerokiego 
opisu w załączniku nr 13 do  przyjętej 
polityki rachunkowości Zarządzeniem Nr 
8/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 
stycznia 2018 r. i kolejnym 226/2019 z 
30 grudnia 2019 r. 
 
 
 
Zdarzają się pojedyncze sytuacje, w 
których nie przekazano dokumentów 
finansowo-księgowych w terminach 
określonych w terminarzu 
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nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2019   

 
W odniesieniu do uwagi 

dotyczącej braku 
opracowanych  

i przyjętych mechanizmów 
w zakresie weryfikacji 
danych ujmowanych w 

sprawozdawczości 
budżetowej stwierdza się, 

że w UM funkcjonuje 
Zarządzenie  

Nr 71/2018 Burmistrza 
Byczyny z dnia 11 maja 

2018 r. w sprawie 
sporządzania  

i przekazywania 
sprawozdań budżetowych 

przez kierowników 
jednostek organizacyjnych 

gminy Byczyna, a 
weryfikacja sprawozdań 

jest dokonywana zgodnie z 
Rozporządzeniem  Ministra 

Rozwoju i Finansów  
w sprawie 

sprawozdawczości 
budżetowej. 

 
W polityce rachunkowości 

obowiązującej od roku 
2018 funkcjonował zał. nr 

9 Instrukcja obiegu, 
kontroli i archiwizowania  
dokumentów księgowych 

w Urzędzie Miejskim w 
Byczynie, w którym w § 22 

zostały wskazane „inne 
dowody księgowe, 

dokumentujące określone 
operacje i zdarzenia, które 

podlegają ewidencji w 
księgach rachunkowych 

jednostki, w tym 
dokumentów 
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Sporządzono na podstawie zebranych informacji od pracowników 
Urzędu Miejskiego w Byczynie 

 

 

 

 

 

 

 

wewnętrznych. Zapis  
dotyczy kont bilansowych i 

pozabilansowych. 
Załącznik w powyższym 
zakresie ujęty został w 

zaktualizowanej polityce 
rachunkowości 

obowiązującej od roku 
2020; 

 
W polityce rachunkowości 

obowiązującej w roku 
2018 i 2019  w zał. nr 9 
były wskazane terminy i 

sposób obiegu 
dokumentów. Powyższy 

załącznik został  
zweryfikowany i ujęty w 
polityce rachunkowości 

przyjętej Zarządzeniem nr 
226/2019 z 30 grudnia 

2019 r., który obowiązuje 
od 1 stycznia 2020 roku. 
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REALIZACJA  UWAG, ZALECEŃ I REKOMENDACJI   

SFORMUŁOWANYCH W SPRAWOZDANIU  

Z BILANSU OTWARCIA  
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