Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 6.05.2005 r.

RIO/KF/4104/3/2005

Pan
Mieczysław Misiaszek
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
86 - 253 Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 1, w związku z art. 7 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55 poz.577 z późn. zm.) oraz § 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby
członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz.1747), Regionalna Izba
Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej
Gminy Kijewo Królewskie, udokumentowaną protokołem Nr RIO/KF/3/3/2005 z dnia
23.03.2005 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Wójtowi w dniu jego podpisania.
W związku z kontrolą, której wyniki zostały zawarte w protokole kontroli, Regionalna
Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych przekazuje Panu niniejsze
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W trakcie kontroli kompleksowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:
− zawyżenie w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
za 2002 r. i w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2002 r.
wielkości skutków obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres
sprawozdawczy w podatku rolnym o kwotę 181zł oraz w podatku od nieruchomości o
kwotę 393zł, co stanowi ogółem kwotę 574zł (str. 21, 22, 23, 24 protokółu),
− nie podjęcie przez organ podatkowy działań zmierzających do wyegzekwowania od
podatnika wymienionego na str. 26 protokółu obowiązku złożenia deklaracji na podatek
rolny za 2004 rok oraz działań celem ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
− nie wystawienie tytułów wykonawczych w stosunku do dłużników po bezskutecznym
upływie terminu określonego w upomnieniu (str. 32, 33 protokółu).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte w trakcie
wykonywania czynności kontrolnych, proszę Pana Wójta o podjęcie działań, które

wyeliminują wszystkie nieprawidłowości z pracy podległych służb, usprawnią ich działalność
oraz zapobiegną ich powstaniu w przyszłości.
Wobec powyższego proszę o:
1. Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych Rb-PDP z wykonania podstawowych
dochodów podatkowych oraz Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych danych
zgodnych z danymi wynikającymi z dokumentacji podatkowej, stosownie do przepisów
zawartych w § 10 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust 1 pkt 9 i § 7 ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.
Nr 24 poz.279 ze zm.).
2. Wystawianie tytułów wykonawczych po bezskutecznym upływie terminu określonego w
upomnieniu, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. Nr 137 poz.1541 ze zm.).
Zgodnie z art. 9 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy uprzejmie proszę o poinformowanie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sposobie wykonania zaleceń
pokontrolnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia.
Przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych niezgodnych z prawdą
podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
Stosownie do art. 9 ust 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium
Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia
może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe
zastosowanie.
Zastrzeżenia wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby na warunkach określonych
w art. 9 ust. 4 i 5 ustawy.

Zastępca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
mgr Włodzimierz Bartkowiak

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Gminy w Kijewie Królewskim
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy,
Zespół w Toruniu
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