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Informacje wstępne:

Zakres kontroli obejmował wykorzystanie i rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu 

państwa w 2020 roku przeznaczonych na:

 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zrealizowanych 

dochodów związanych z realizacją ww. zadania – zadanie realizowane przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach (zwany dalej: GOPS),

 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie realizowane przez Urząd Miejski 

w Kartuzach (zwany dalej: UM).

Celem kontroli była ocena działalności jednostki kontrolowanej, dokonana

na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy uwzględnieniu kryteriów kontroli 

tj. legalności, rzetelności i gospodarności w oparciu o dowody źródłowe stanowiące 

podstawę do dokonywania wydatków w konfrontacji z zapisami ewidencji księgowej 

oraz wyciągami bankowymi.

Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, 
ocenia się negatywnie. W toku kontroli stwierdzono następujące 
nieprawidłowości oraz uchybienia:

 w zakresie wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego:

 pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 79 zł w związku 

z wydaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

w wymiarze niezgodnym (przewyższającym) z wnioskiem złożonym przez 

producenta rolnego,

 wykorzystanie dotacji w kwocie 1.088,71 zł niezgodnie z przeznaczeniem, 

w związku z:

 trzema przypadkami przyjęcia w rozliczonych wnioskach faktur 

niezgodnych z okresem rozliczeniowym,

 jednym przypadkiem błędnego przyjęcia w rozliczonym wniosku faktury 

dotyczącej zakupu benzyny bezołowiowej Pb95 – kod CN niezgodny 

z wymogami ustawy,
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 trzema przypadkami złożenia przez producentów rolnych wniosków bez 

pisemnej zgody pozostałych współposiadaczy gruntów, w przypadku, gdy 

producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,

 nieprzeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku 

przedstawienia do rozliczenia faktur zakupu paliwa w miejscach znacznie 

oddalonych od gruntów objętych dofinansowaniem,

 nieterminowe złożenie wniosku o przekazanie gminie dotacji, w myśl zapisów 

§ 2 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 sierpnia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na 

postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,

 jeden przypadek dokonania nieterminowej wypłaty zwrotu podatku 

akcyzowego tj. po terminie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej – w łącznej kwocie 92,65 zł, 

 błędne wykazanie w rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym 

z realizacji wypłat liczby złożonych przez producentów rolnych wniosków,

 w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych:

 uznanie za rzetelną prognozę handlową wymaganą na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt. 14 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z udzieleniem 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, pomimo że została ona 

sporządzenie bez należytej staranności,

 złożenie fałszywego oświadczenia przez osobę biorącą udział w postępowaniu 

przetargowym i tym samym nie wyłącznie tej osoby z prac komisji 

przetargowej,

 w zakresie realizacji dochodów z tytułu odpłatności za świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych:

 brak wystarczającego nadzoru nad terminowością odprowadzania przez 

GOPS w Kartuzach pobranych dochodów budżetowych na konto UM, 

co skutkowało odprowadzaniem pobranych przez jednostkę dochodów 

budżetowych w terminach i wielkościach niezgodnych z zapisami 

wynikającymi z art. 255 ustawy o finansach publicznych,
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 niezgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-27ZZ za IV kwartał 

2020 roku w zakresie należności pozostałych do zapłaty ogółem, zaległości 

oraz nadpłat z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Powyższej ceny dokonano w oparciu o następujące ustalenia:

I. Wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
(dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność)

Podstawy prawne przyznawania i rozliczania dotacji z rezerwy celowej z budżetu 

państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały ustalone w ustawie z dnia 10 marca 

2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej5, zwanej dalej ustawą o zwrocie podatku 

akcyzowego oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej 

na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.6

Gmina Kartuzy na realizację ww. zadania otrzymała w 2020 roku dotację celową 

w kwocie ogółem 475.513,55 zł.

Gmina złożyła do Wojewody Pomorskiego dwa wnioski o przekazanie dotacji celowej 

na realizację przedmiotowego zadania:

 dla I-go okresu rozliczeniowego (wnioski o zwrot podatku złożone przez 

producentów rolnych w okresie od dnia 3 lutego do 2 marca 2020 roku) wniosek 

złożono w dniu 16 marca 2020 roku – wnioskowana kwota dotacji wyniosła 

303.702,71 zł, w tym:

o na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego: 297.747,75 zł,

o na pokrycie kosztów obsługi zadania: 5.954,96 zł.

 dla II-go okresu rozliczeniowego (wnioski o zwrot podatku złożone przez 

producentów rolnych w okresie od dnia 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku) 

5 tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2188
6 tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 1339
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wniosek złożono w dniu 17 września – łączna wnioskowana kwota dotacji 

(uwzględniająca korektę złożoną w dniu 27 października 2020 roku) wyniosła 

171.810,84 zł, w tym:

o na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego:168.442,00 zł,

o na pokrycie kosztów obsługi zadania:3.368,84 zł.

Złożona w dniu 27 października korekta związana była z nieobjęciem w przesłanym 

wniosku – 4 wniosków złożonych przez producentów rolnych, które zostały 

wprowadzone przez pracownika do systemu z zaznaczoną opcją „pomijaj 

w wykazach”. Powyższe skutkowało naruszeniem zapisów § 2 ust. 3 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia w sprawie 
przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego (…)7, który stanowi, iż wniosek o przekazanie gminie dotacji 

składa się w terminie do dnia 18 września danego roku.

Środki z dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wpłynęły na 

rachunek Urzędu Miejskiego w Kartuzach:

 za I okres rozliczeniowy w dniu 28 kwietnia 2020 roku w kwocie 303.702,71 zł,

 za II okres rozliczeniowy w dniu 28 października 2020 roku w kwocie 170.739,14 

zł oraz 13 listopada 2020 roku w kwocie 1.071,70 zł.

a. koszty obsługi zadania

Na podstawie przedstawionej w toku kontroli ewidencji księgowej stwierdzono, 

że wydatki poniesione przez Gminę Kartuzy w ramach ustalania i wypłacania zwrotu 

podatku producentom rolnym (koszty obsługi zadania) w rozdziale 01095 wyniosły 

9.323,80 zł – tj. 2,00 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji, co było zgodne 

z zapisami art. 8 ust.5 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (…).8

Struktura wydatków poniesionych w ramach obsługi zadania przedstawiała się 

następująco:

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 3.340,00 zł,

7 Dz.U. z 2019 roku poz. 398
8 Dz.U. z 2019 roku, poz. 2188
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 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 574,15 zł,

 § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota 37,74 zł,

 § 4300 – zakup usług pozostałych – kwota 5.371,91 zł.

Kontrolujący ustalił, iż jednostka w ramach kosztów obsługi zadania wykazała koszty 

składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy (pochodne od zawartych 

umów płatne po stronie pracodawcy) oraz wynagrodzeń tj. przyznanych dodatków 

specjalnych w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków i zakresu pracy, 

spowodowanych rozliczaniem środków z tytułu akcyzy dla 3 pracowników Urzędu 

Miejskiego w Kartuzach. Ww. dodatek został wypłacony w miesiącu maj oraz listopad 

2020 roku.

Do kosztów obsługi zadania Jednostka zaliczyła również część wydatków 

związanych z wysyłką korespondencji powstałych w związku z realizacją wypłat 

zwrotu podatku akcyzowego. Ustalono, iż powyższego dokonano w oparciu 

o polecenia księgowania z dnia 30 czerwca oraz 30 listopada 2020 roku. 

Kontrolujący pismem z dnia 16 września 2021 roku zwrócił się do Burmistrza Kartuz 

z prośbą o wskazanie, w jaki sposób wyliczono kwotę wydatków dotyczących usług 

pocztowych związanych z wysyłką decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 

Pismem z dnia 20 września 2021 roku Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński wskazał, 

iż kwota ta stanowi iloczyn liczby wydanych decyzji (718 sztuk) i kwoty opłaty 

pocztowej przesyłki za potwierdzeniem odbioru (8,50 zł). W wyniku rozliczenia 

dotacji, która wyniosła 9.323,80 zł, po uwzględnieniu przyznanych pracownikom 

wynagrodzeń i ich pochodnych w łącznej kwocie 3.951,89 zł, pozostała kwota 

w wysokości 5.371,91 zł została zarachowana na poczet usług pocztowych.9

b. wypłata dotacji

Na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku Gmina Kartuzy 

wydatkowała środki z dotacji w wysokości 466.189,75 zł. Z przedłożonego 

kontrolującemu wykazu wniosków oraz list wypłat wynika, że łączna liczba złożonych 

wniosków wyniosła 718, natomiast w rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym 

z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego (…), tj. korekcie 

nr 1 złożonej do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 grudnia 2020 roku 

9 akta kontroli str. 15
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– wykazano łączną liczę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w liczbie 

719. W związku z ww. rozbieżnością wyjaśnienia złożyła Pani Maria Klasa – 

inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, która wskazała, iż w korekcie tego 

sprawozdania wykazano mylnie 719 wniosków. Błąd ten wynikał z nieprawidłowo 

opisanego ostatniego segregatora, gdzie wpisano zakres złożonych wniosków 671-

719.10 Powyższe skutkowało wykazaniem w złożonym sprawozdaniu danych 
niezgodnych ze stanem faktycznym.

Dane w zakresie kwoty wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz ilości 

złożonych wniosków, uwzględniając okresy rozliczeniowe przedstawiono w poniższej 

tabeli.

I okres rozliczeniowy II okres rozliczeniowy SUMA
Łączna liczba złożonych 
wniosków 393 325 718

Kwota zrealizowanych 
wypłat 297.747,75 zł 168.442,00 zł 466.189,75 zł

Ustalono, iż kwoty zrealizowanych wypłat są zgodne z przedstawioną w toku kontroli 

analityczną ewidencją księgową konta 130.

Urząd Miejski w Kartuzach wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom, którzy złożyli 

wniosek i uzyskali pozytywną decyzję dokonał w następujących terminach:

 29 kwietnia 2020 roku w łącznej kwocie 297.655,10 zł,

 4 maja 2020 roku w łącznej kwocie 92,65 zł,

 30 października 2020 roku w łącznej kwocie 168.442,00 zł.

W nawiązaniu do powyższego należy uznać, iż kwota 92,65 zł stanowiąca zwrot 
podatku akcyzowego dla jednego producenta rolnego została wypłacona 
po terminie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej, który stanowi, iż wypłaty następują w terminie od dnia 

1 kwietnia do dnia 30 kwietnia.11

Na podstawie przedłożonego imiennego wykazu wnioskodawców (sprawozdanie 

miesięczne w sprawie wydanych zaświadczeń), którzy w 2020 roku złożyli wnioski 

10 akta kontroli str. 16
11 akta kontroli str. 17
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o zwrot podatku akcyzowego, kontrolujący dokonał wyboru próby do szczegółowej 

analizy, celem sprawdzenia prawidłowości określenia wysokości wypłaconych kwot 

zwrotu.

Próbę określono zgodnie ze statystycznymi metodami doboru próby tj. losowaniem 

systematycznym – do kontroli wybrano próbę w wysokości 20,00 % wszystkich 

wydanych decyzji, z zastosowaniem interwału o wartości 5 z punktem początkowym 

losowania 1 (dla decyzji wydanych w I okresie rozliczeniowym) oraz 4 (dla decyzji 

wydanych w II okresie rozliczeniowym). Na podstawie powyższego szczegółową 

kontrolą objęto łącznie 144 wnioski złożone przez producentów rolnych ( 20 % 

procent populacji).

Kontrolujący stwierdził, że w badanej próbie wnioski składane były terminowo 

a załączone do nich faktury lub kserokopie faktur opatrzone były stosowną adnotacją 

o treści „przyjęto w dniu …. do zwrotu części podatku akcyzowego”.

W badanej próbie stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

 trzy przypadki przyjęcia w rozliczonych wnioskach faktur niezgodnych z okresem 

rozliczeniowym, tj.:

o decyzja Fn-P.3121.2.219.2020.AOL z dnia 16 marca 2020 roku dotycząca 

I-go okresu rozliczeniowego – przyjęto błędnie fakturę z dnia 27 lipca 2019 

roku – ilość paliwa 20,27 litrów12,

o decyzja Fn-P.3121.2.239.2020.AOL z dnia 16 marca 2020 roku dotycząca 

I-go okresu rozliczeniowego – przyjęto błędnie faktury z dnia 1 lutego oraz 

15 lutego 2020 roku – łączna ilość paliwa 49,03 litrów13,

o decyzja Fn-P.3121.2.654.2020.MK z dnia 11 września 2020 roku 

dotycząca II-go okresu rozliczeniowego – przyjęto błędnie fakturę z dnia 

17 września 2019 roku – ilość paliwa 200,26 litrów14,

W związku z powyższym należy uznać, iż dotacja w kwocie 269,56 zł 
(269,56 litrów x 1 zł/litr) została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
i podlega zwrotowi na rachunek budżetu państwa.

12 akta kontroli str. 18-23
13 akta kontroli str. 24-29
14 akta kontroli str. 41-45
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 jeden przypadek błędnego przyjęcia w rozliczonym wniosku faktury dotyczącej 

zakupu benzyny bezołowiowej Pb95 (kod CN 27101245) – decyzja 

Fn-P.3121.2.56.2020.MK z dnia 6 marca 2020 roku dotycząca I-go okresu 

rozliczeniowego – ilość paliwa 19,55 litrów15.

W związku z powyższym należy uznać, iż dotacja w kwocie 19,55 zł 
(19,55 litrów x 1 zł/litr) została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
i podlega zwrotowi na rachunek budżetu państwa.

 trzy przypadki złożenia wniosków bez pisemnej zgody pozostałych 

współposiadaczy gruntów, w przypadku, gdy producent rolny jest 

współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego (na łączną powierzchnię 

gruntów rolnych 7,996 ha), tj.:

o decyzja Fn-P.3121.2.116.2020.MK z dnia 10 marca 2020 roku – 

powierzchnia gruntów będących w współposiadaniu, co, do których 

stwierdzono brak stosownego oświadczenia – 0,4616 ha16,

o decyzja Fn-P.3121.2.380.2020.AOL z dnia 16 marca 2020 roku – 

powierzchnia gruntów będących w współposiadaniu, co, do których 

stwierdzono brak stosownego oświadczenia – 7,38 ha17,

o decyzja Fn-P.3121.2.628.2020.MK z dnia 10 września 2020 roku – 

powierzchnia gruntów będących w współposiadaniu, co, do których 

stwierdzono brak stosownego oświadczenia – 0,1544 ha18.

    Mając na względzie zapisy art. 6 ust.2 Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

który określa wymagane dokumenty zawierane we wniosku składanym przez 

producenta rolnego, należy uznać, iż ww. decyzje zostały wydane w stosunku 

do wniosków niespełniających wymagań nałożonych Ustawą.

Zgodnie z art. 2 ww. Ustawy do postępowania w sprawach indywidualnych 

dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym 

ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

15 akta kontroli str. 64-67
16 akta kontroli str. 55-63
17 akta kontroli str. 80-85
18 akta kontroli str. 34-40
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W związku, z czym mając na względzie przepisy art.64 § 2 Kodeksu PA, – jeżeli 

podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy 

wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie (…), 

z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania 

bez rozpoznania.

W stosunku do ww. napisów należy uznać, iż Gmina Kartuzy nie wykonała 

ciążących na niej obowiązków, co skutkowało wypłaceniem zwrotu podatku 

akcyzowego dla producentów rolnych, którzy złożyli wnioski niepodlegające 

rozpatrzeniu.

Także zapis art. 3 ust.4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego (…) wskazuje, 

iż w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot 

współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, 

w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

W związku, z czym należy uznać, iż dotacja w kwocie 799,60 zł 
(1 zł x 100 x 7,996 ha) została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
i podlega zwrotowi na rachunek budżetu państwa.

 dwa przypadki wydania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wymiarze 

niezgodnym z wnioskiem złożonym przez producenta rolnego, tj.:

o w złożonym wniosku producent rolny wskazał, iż jest posiadaczem użytków 

rolnych o powierzchni 8,32 ha, wykorzystywanych do produkcji rolnej. 

W wydanych decyzjach tj. Fn-P.3121.2.76.2020.MK z 3 marca 2020 roku 

oraz Fn-P.3121.2.485.2020.MK z dnia 5 września 2020 roku określono 

limit jak dla powierzchni 8,57 ha – różnica 0,25 ha19,

o w złożonym wniosku producent rolny wskazał, iż jest posiadaczem użytków 

rolnych o powierzchni 6,06 a, wykorzystywanych do produkcji rolnej. 

W wydanej decyzji Fn-P.3121.2.633.2020.MK z dnia 10 września 2020 

roku określono limit jak dla powierzchni 6,60 ha – różnica 0,54 ha20.

Powyższe skutkowało zwrotem akcyzy w kwotach niezgodnych ze złożonymi 

przez producentów rolnych wnioskami. W związku, z czym należy uznać,

19 akta kontroli str. 46-54
20 akta kontroli str. 86-91
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iż dotacja w kwocie 79,00 zł (1 zł x 100 x 0,79 ha) została pobrana 
w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi na rachunek budżetu państwa.

 przyjęcie w złożonych przez producentów rolnych wnioskach – 6 faktur 

dotyczących zakupu oleju napędowego dokonanych poza województwem 

pomorskim (przez 3 producentów rolnych – poz. 126 sprawozdanie miesięczne 

w sprawie wydanych zaświadczeń dla I-go okresu rozliczeniowego oraz poz. 

34 oraz 219 dla II-go okresu rozliczeniowego) ·, tj.:

o w województwie dolnośląskim – 89,16 litrów,

o w województwie kujawsko-pomorskim – 500,00 litrów,

o w województwie zachodnio-pomorskim – 40,59 litrów,

o w województwie lubuskim – 119,01 litrów.

Mając na względzie art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego (…), który 

wskazuje, iż wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce 

położenia gruntów będących w posiadaniu (…) producenta rolnego, przyznaje 

(…) zwrot podatku należy uznać, iż przepisy ustawy zwrot podatku akcyzowego 

wiążą bezpośrednio z gruntem rolnym właściwym miejscowo dla organu 

wydającego decyzję. W powyższej sytuacji powstała uzasadniona wątpliwość, 

czy zakupiony olej napędowy mógł być wykorzystywany do produkcji rolnej 

na gruntach położonych w Gminie Kartuzy. Toteż Burmistrz Kartuz, przed 
wydaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, powinien przeprowadzić 
postępowanie wyjaśniające na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 2 Ustawy 

z dnia 10 marca 2006 roku – o zwrocie podatku akcyzowego. 

Poza ww. przypadkami nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypłaty zwrotu 

producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. W zakresie objętej kontrolą próby nie 

stwierdzono przypadków wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 

przewyższającej ustalony w decyzji limit.

c. pozostałe ustalenia w zakresie realizacji zadania

Gmina Kartuzy w dniu 29 grudnia 2020 roku przekazała do Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku:
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 Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom 

rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej.

Przekazanie ww. dokumentów nastąpiło w terminach zgodnych z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku 

w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego (…).

II. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (dział 
852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

Zasady udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

pobierania opłat za te usługi określone zostały w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1876) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku 

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 roku, nr 189, poz. 

1598).

Plan dotacji na realizację zadań w ww. rozdziale ustalony został w wysokości 

980.000,00 zł. Otrzymana dotacja z PUW w Gdańsku w wysokości planu na koniec 

2020 roku została wykorzystana w kwocie 875.738,45 zł, tj. 89,36 % otrzymanych 

środków na sfinansowanie kosztów świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Kartuzy 

– niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 15 stycznia 2021 roku.

Ustalono, iż w 2020 roku opieką objęto 46 dzieci oraz 9 osób dorosłych.

W 2020 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Kartuzy 

świadczone były przez:

 Spółdzielnię Socjalną Kaszubska Ostoja – umowa została zawarta w dniu 

28 listopada 2018 roku na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki 

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 14 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

 Fundację Słoneczne Wzgórze – umowa została zawarta w dniu 16 grudnia 2019 

roku na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie 

udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie 

prawnej, jeżeli spełnione są określone warunki – w tym ponad 90 % działalności 

kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 

zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez osoby prawne kontrolowane 

przez tych zamawiających.

Art. 67 ust. 9 ww. ustawy stanowi, iż w przypadku, gdy ze względu na dzień 

utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub 

reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata 

poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent 

działalności (…) ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. Mając 

na uwadze fakt, iż Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja została powołana 

uchwałą nr 1/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku – przesłanki wynikające 

z ww. artykułu powinny zostać spełnione przy pomocy prognozy handlowej.

Z przedstawionego w toku kontroli Statutu Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Ostoja 

oraz Uchwały nr XL/441/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 

2017 roku wynika, iż członkami założycielami ww. podmiotu były Gmina Kartuzy oraz 

Gmina Chmielno (brak udziału kapitału prywatnego), które uchwałą nr 4/2017 z dnia 

13 grudnia 2017 roku dokonały wyboru Rady Nadzorczej ww. Spółdzielni (organ 

sprawujący kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni) – w związku z czym 

należy uznać, iż spełnione zostały przesłanki wynikające z przepisów art. 

67 ust. 1 pkt. 14 a i c Ustawy Prawo zamówień publicznych – dotyczące przesłanek 

udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

W odniesieniu do przesłanki wynikającej z art. 67 ust. 1 pkt 14 b Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, kontrolujący pismem z dnia 16 września 2021 roku zwrócił 
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się z prośbą do Burmistrza Kartuz o przedłożenie wiarygodnej prognozy handlowej 

wymaganej na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymany w dniu 20 września 2020 roku dokument w ocenie kontrolującego nie 
został sporządzony z należytą starannością ze względu na m.in.: brak 

jakiegokolwiek odniesienia do wartości przychodów ze sprzedaży usług, które 

dotyczą wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego 

kontrolę – w dokumencie przedstawiono jedynie szacunkowy udział % w 

przychodach ogółem, bez określenia wartości przychodów oraz dowodów 

popierających przyjęte wartości procentowe, ponadto do dokumentu nie dołączono 

dokumentacji potwierdzającej wiarygodność przewidywanych przyszłych źródeł 

przychodu.

Ponadto w toku czynności kontrolnych przedłożono oświadczenia osób biorących 

udział w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożone w myśl 

przepisów art. 17 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na względzie 

otrzymaną uchwałę nr 4/2017 Zebrania Założycielskiego Spółdzielni Socjalnej 

Kaszubska Ostoja z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej 

ww. Spółdzielni należy uznać, iż w jej skład wchodziła Pani Mirosława Gruba, która 

była także członkiem powołanej komisji przetargowej.21 W związku, z czym złożone 
w dniu 28 listopada 2018 roku oświadczenie zawierało fałszywe oświadczenie – 
gdyż ww. osoba była w okresie 3 lat od dnia wszczęcia postępowania 
członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych – naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania lub konkursu 

na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

W toku czynności kontrolnych przedłożono także dokumentację z przeprowadzonego 

postępowania przetargowego na usługi społeczne (dotyczy umowy zawartej 

z Fundacją Słoneczne Wzgórze) – tj. świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach – 

21 akta kontroli str. 113-192 oraz 193-229
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dzieci z zaburzeniami psychicznymi w tym z autyzmem – w okresie od 1 stycznia 

2020 roku do 31 grudnia 2022 roku. W zakresie przeprowadzenia ww. postępowania 

nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolujący pismem z dnia 16 września 2021 roku zwrócił się Burmistrza Kartuz 

z prośbą o wskazanie powodów zawarcia dodatkowej umowy na świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych z Fundacją Słoneczne Wzgórze mając 

na względzie fakt obowiązującą już w tym okresie umowę zawartą z Spółdzielnią 

Socjalną Kaszubska Ostoja. W odpowiedzi otrzymanej w dniu 20 września 2021 roku 

Pan Jan Mazur – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach 

wskazał, iż w chwili udzielania zamówienia Spółdzielnia nie dysponowała kadrą 

specjalistów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci 

z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi. Te usługi, które Spółdzielnia mogła 

realizować zostały jej powierzone do realizacji a pozostałe usługi zostały powierzone 

do realizacji Fundacji Słoneczne Wzgórze w trybie art. 138o.22

Cena jednostkowa za jedną roboczogodzinę świadczenia usług opiekuńczych 

wynosiła:

 25,00 zł w przypadku Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Ostoja,

 60,00 zł w przypadku Fundacji Słoneczne Wzgórze, co związane było 

z wyższymi cenami rynkowymi dotyczącymi świadczenia specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami 

psychicznymi.

Podstawą przypisu wydatków w rozdziale 85228 były otrzymywane w ujęciu 

miesięcznym faktury za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez 

dwie wyżej wymienione organizacje. Do każdego dokumentu dołączony został wykaz 

wypracowanych godzin w ujęciu miesięcznym u podopiecznego objętego opieką. 

W wyniku szczegółowej kontroli sześciu wybranych losowo faktur nie stwierdzono 

nieprawidłowości, tj.:

 opieką objęto osoby, dla których wydano stosowną decyzję przyznającą pomoc,

 wymiar świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych nie przekraczał ilości 

godzin wynikającej z decyzji przyznającej pomoc.

22 akta kontroli str. 230
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Na podstawie zapisów ewidencji księgowej oraz dokumentacji źródłowej w postaci 

otrzymanych faktur ustalono, iż z kwoty poniesionych łącznych wydatków w kwocie 

875.738,45 zł:

 279.075,50 zł wydatkowano na zapłatę za faktury otrzymane ze Spółdzielni 

Socjalnej Kaszubska Ostoja,

 596.662,95 zł wydatkowano na zapłatę za faktury otrzymane z Fundacji 

Słoneczne Wzgórze.

Ponadto ustalono, iż przyjęta klasyfikacja budżetowa wydatków związanych ze 

świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkałych 

na terenie Gminy Kartuzy była zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych23. 

Poniesione przez Gminę Kartuzy wydatki wykazane zostały w § 4300 a dane (kwoty 

wydatków) wykazane w sprawozdaniu Rb-50 były zgodne z danymi wynikającymi 

z prowadzonej ewidencji księgowej.

III. Dochody z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych

Plan dochodów w 2020 roku wyniósł 43.043,00 zł i został wykonany w kwocie 

54.883,53 zł, co stanowiło 127,51 % planu. Uzyskane dochody dotyczyły odpłatności 

za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z uzyskanych dochodów przekazano do PUW w Gdańsku kwotę 52.139,35 zł, 

natomiast dochody własne Jednostki z tego tytułu wyniosły kwotę 2.744,18 zł, 

co stanowiło 5 % uzyskanych dochodów – zgodnie z dyspozycją art. 4 ust.1 pkt 7 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.24

Przypis należności dokonywany był na koncie 221 na koniec każdego miesiąca – 

dowodem PK, na podstawie otrzymanych faktur od wykonawców usług 

zawierających zestawienia (karty pracy) potwierdzające wykonanie usług 

u podopiecznych objętych pomocą na podstawie wydanych przez GOPS decyzji.

23 Dz. U. z 2020 roku poz. 1340
24 Dz.U. z 2020 roku poz.23
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Ustalono, iż w 2020 roku opieką objęto 46 dzieci oraz 9 osób dorosłych – 

szczegółową kontrolą objęto wszystkie decyzje (w tym wywiady środowiskowe) 

przyznające pomoc osobom dorosłym oraz 50 % decyzji przyznających opiekę 

dzieciom – stwierdzono, iż:

 24 osoby (dorośli/dzieci) korzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych 

odpłatnie – w kwocie stanowiącej iloczyn liczby godzin opieki oraz ustalonej 

stawki godzinowej,

 8 osób (dorośli/dzieci) korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych 

nieodpłatnie, z czego:

 4 osoby zwolnione z opłat ze względu na posiadany dochód nieprzekraczający 

kryterium dochodowego na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 roku,25

 4 osoby na podstawie § 6 ww. rozporządzenia – na pisemny wniosek 

pracownika socjalnego uargumentowany trudną sytuacją zdrowotną oraz 

materialną osób otrzymujących pomoc.

Analizie poddano zgodność zapisów ewidencji księgowej z danymi ujętymi 

w sprawozdaniu Rb-27ZZ. Ustalono, iż dane ujęte w sprawozdaniu nie były zgodne 

z danymi wynikającymi z przedstawionej w toku kontroli ewidencją księgową – 

w związku, z czym kontrolujący pismem z dnia 16 września 2021 roku zwrócił się 

do Burmistrza Kartuz z prośbą o wyjaśnienie ww. rozbieżności. W odpowiedzi 

otrzymanej w dniu w dniu 20 września 2021 roku Pani Teresa Serkowska – Główny 

Księgowy GOPS wyjaśniła, iż w sprawozdaniu Rb-27 ZZ nie wykazano nadpłat 

i zaległości, wykazano tylko saldo konta 221 dotyczące ewidencji księgowej 

dochodów za usługi opiekuńcze z powodu niedokładnej analizy wpłat za usługi 

opiekuńcze poszczególnych podopiecznych.26

Mając na uwadze powyższe oraz dokumenty przedstawione w toku czynności 
kontrolnych dane wykazane w sprawozdaniu nie były zgodne ze stanem 
faktycznym – w sprawozdaniu Rb-27ZZ powinny zostać wykazane w następujących 

wielkościach:

25 Dz.U. nr 189, poz. 1598
26 akta kontroli str. 269



Strona 18 z 21

 należności pozostałe do zapłaty ogółem – 24.812,57 zł zamiast wykazane 

24.193,14 zł,

 zaległości – 20.005,70 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem – kwota 

przypisów dokonanych 31 grudnia 2020 roku tytułem opieki w miesiącu grudniu 

w kwocie 4.806,87 zł) zamiast wykazane 0,00 zł,

 nadpłaty – 619,43 zł zamiast wykazane 0,00 zł.

Kontrolą objęto prowadzone przez jednostkę działania mające na celu spłatę przez 

dłużników należności pozostałych do zapłaty. Ustalono, iż każdorazowo wysyłano 

do dłużnika wezwanie do zapłaty, po czym pracownik merytoryczny GOPS 

kontaktował się z dłużnikami telefonicznie – informując o kwocie zadłużenia oraz 

przypominając o konieczności spłaty zaległości. Nie stwierdzono przypadków braku 

podejmowania przez jednostkę czynności zmierzających do wyegzekwowania 

należności. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, iż zaległości dotyczyły 

nieopłaconych usług opiekuńczych, których termin płatności przypadał na rok 2020 

oraz dotyczących lat ubiegłych w kwocie 5.644,86 zł, z czego:

 zaległości w łącznej kwocie 2.181,24 zł zostały uregulowane w 2021 roku,

 zaległości w kwocie 1.546,69 zł zostały umorzone w 2021 roku ze względu 

na zgon osób fizycznych korzystających z usług (osoby te nie pozostawiły 

żadnego majątku, nie było także następców prawnych),

 zaległości w kwocie 1.916,93 zł zostały rozłożone na raty (rozłożenie na raty 

miało miejsce w roku 2021) - według stanu na dzień zakończenia czynności 

kontrolnych zostały spłacone w kwocie 850,00 zł.

Kontrolujący szczegółową kontrolą objął terminowość odprowadzania dochodów 

(w myśl art. 255 Ustawy o finansach publicznych – dalej Ufp) z ww. tytułu 

pobieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz 

terminowość ich przekazywania kolejno na rachunek Urzędu Miejskiego w Kartuzach 

oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dane dotyczące dochodów pobranych (wykonanych) przez GOPS i przekazanych 

na rachunek Urzędu Miejskiego przedstawiono w tabeli poniżej – uwzględniono 

w niej liczbę dni zwłoki w przekazaniu dochodów mając na względzie konieczność 
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wywiązania się przez Gminę Kartuzy z obowiązków wynikających z art. 255 Ustawy 

o finansach publicznych:

Dochody wg. 
stanu na dzień

Dochody 
wykonane

Kwota 
dochodów 

przekazanych 
do UM 

Data 
przekazania 
dochodów

przez GOPS 
do UM

Data, do której 
dochody 
powinny 
zostać 

przekazane 
przez UM

Liczba dni 
zwłoki 

(art. 255 Ufp)

10.01.2020 r. 1.318,26 zł 1.318,26 zł 18.02.2020 r. 15.01.2020 r. 34 
20.01.2020 r. 1.122,00 zł 1.122,00 zł 18.02.2020 r. 25.01.2020 r. 24

10.02.2020 r. 3.662,05 zł 2.542,55 zł
1.119,50 zł

18.02.2020 r.
27.03.2020 r. 15.02.2020 r. 3

41
20.02.2020 r. 108,80 zł 108,80 zł 27.03.2020 r. 25.02.2020 r. 31

10.03.2020 r. 2.431,24 zł 1.764,04 zł
667,20 zł

27.03.2020 r.
29.04.2020 r.

15.03.2020 r. 12
45

20.03.2020 r. 2.174,97 zł 2.174,97 zł 29.04.2020 r. 25.03.2020 r. 35

10.04.2020 r. 2.211,40 zł 1.498,80 zł
712,60 zł

29.04.2020 r.
29.05.2020 r.

15.04.2020 r. 14
44

20.04.2020 r. 328,14 zł 328,14 zł 29.05.2020 r. 25.04.2020 r. 34

10.05.2020 r. 2.013,69 zł 1.837,89 zł
175,80 zł

29.05.2020 r.
24.06.2020 r.

15.05.2020 r. 14
40

20.05.2020 r. 400,00 zł 400,00 zł 24.06.2020 r. 25.05.2020 r. 30

10.06.2020 r. 1.547,87 zł 879,87 zł
668,00 zł

24.06.2020 r.
20.07.2020 r.

15.06.2020 r. 9
35

20.06.2020 r. 1.405,00 zł 1.405,00 zł 20.07.2020 r. 25.06.2020 r. 25
10.07.2020 r. 4.017,23 zł 1.607,70 zł

2.409,53 zł
20.07.2020 r.
07.09.2020 r.

15.07.2020 r. 5
54

20.07.2020 r. 506,95 zł 506,95 zł 07.09.2020 r. 25.07.2020 r. 44
10.08.2020 r. 3.194,30 zł 3.194,30 zł 07.09.2020 r. 15.08.2020 r. 23

20.08.2020 r. 1.314,00 zł 1.314,00 zł 07.09.2020 r. 25.08.2020 r. 13
10.09.2020 r. 7.383,17 zł 4.061,93 zł

3.321,24 zł
07.09.2020 r.
19.10.2020 r.

15.09.2020 r. -
34

20.09.2020 r. 665,40 zł 665,40 zł 19.10.2020 r. 25.09.2020 r. 24
10.10.2020 r. 2.296,08 zł 1.667,88 zł

628,20 zł
19.10.2020 r.
24.11.2020 r.

15.10.2020 r. 4
40

20.10.2020 r. 1.944,17 zł 1.944,17 zł 24.11.2020 r. 25.10.2020 r. 30
10.11.2020 r. 3.971,30 zł 2.604,60 zł

1.366,70 zł
24.11.2020 r.
31.12.2021 r.

15.11.2020 r. 9
46

20.11.2020 r. 1.817,51 zł 1.817,51 zł 31.12.2021 r. 25.11.2020 r. 36
10.12.2020 r. 4.140,60 zł 4.140,60 zł 31.12.2021 r. 15.12.2020 r. 16
20.12.2020 r. 1.366,40 zł 1.366,40 zł 31.12.2021 r. 25.12.2020 r. 6
31.12.2020 r. 3.543,00 zł 3.543,00 zł 31.12.2021 r. 08.01.2021 r. -

SUMA 54.883,53 zł 54.883,53 zł

Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, iż GOPS przekazywał dochody 
w terminach uniemożliwiających wypełnienie przez Gminę Kartuzy ciążących 
na niej obowiązków. Opóźnienie w przekazywaniu środków kształtowało się 
od 3 do 54 dni.

Urząd Miejski w Kartuzach, pobrane przez GOPS dochody przekazywał na rachunek 

Wojewody Pomorskiego niezwłocznie po otrzymaniu środków od GOPS 



Strona 20 z 21

(tj. w terminie do 5 dni po otrzymaniu środków), poza środkami przekazanymi 
przez GOPS w dniu 31 grudnia 2020 roku, które zostały przekazane przez Urząd 
Miejski do PUW w Gdańsku w dniu 11 stycznia, tj. z naruszeniem terminu 
określonego w art. 255 ust. 2 Ufp.

Mając na względzie powyższe należy uznać, iż Miasto Kartuzy w wyniku braku 

wystarczającego nadzoru nad swoją jednostką organizacyjną (tj. GOPS) w zakresie 

przekazywania do UM pobieranych dochodów, przekazywało na rachunek Wojewody 

Pomorskiego dochody w wielkościach i terminach niezgodnych z zapisami 

wynikającymi z art. 255 Ustawy o finansach publicznych.

Artykuł 255 ww. ustawy mówi jasno o „dochodach pobranych” w związku, z czym 

należy uznać, iż zapis ten odnosi się w tym przypadku do wpłat przekazanych przez 

osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych jest nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości 

pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa

Ponadto ustalono, iż ze zrealizowanych dochodów w wysokości ogółem 54.883,53 zł, 

po potrąceniu przez Jednostkę (tj. UM w Kartuzach) 5 % tj. kwoty 2.744,18 zł na 

rzecz gminy – na podstawie przepisów art. 4 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 13 listopada 

2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – na rachunek bieżący 

dochodów Wojewody Pomorskiego przekazano kwotę 52.139,35 zł.

Ww. ustaleń dokonano w oparciu o przedstawione w toku kontroli wyciągi bankowe 

dotyczące przekazywania pobranych dochodów z GOPS do UM oraz z UM 

do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku27. 

27 akta kontroli str. 244-265 oraz 266-268
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ZALECENIA I WNIOSKI

Mając na uwadze powyższą ocenę i uwagi wnoszę o:

1) przekazanie na rachunek dochodów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gdańsku nr 96 1010 1140 0067 2522 3100 0000 kwoty 1.167,71 zł, 

stanowiącej dotację pobraną w nadmiernej wysokości, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych,

2) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w przypadku przedstawienia przez 

producentów rolnych w rozliczeniu faktur dotyczących zakupu paliwa w miejscach 

znacznie oddalonych od gruntów rolnych objętych dofinansowaniem,

3) zwiększenie nadzoru nad realizacją zadania dotyczącego zwrotu producentom 

rolnym należnego podatku akcyzowego, w tym w szczególności nad 

sporządzaniem sprawozdań z realizacji zadania oraz terminowością składania 

do Wojewody Pomorskiego wniosków o przekazanie dotacji,

4) sporządzanie z należytą starannością dokumentacji dotyczącej 

przeprowadzanych przez jednostkę postępowań przetargowych w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie,

5) opracowanie pisemnej procedury mającej na celu zapobieżenie nieterminowemu 

przekazywaniu przez Gminę pobranych dochodów budżetowych oraz o podjęcie 

działań mających na celu zwiększenie nadzoru w ww. zakresie,

6) zwiększenie nadzoru nad prawidłowością sporządzanych sprawozdań 

budżetowych tak, aby dane w nich wykazane były zgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Pomorskiego, w terminie 30 dni 

od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania 

ww. uwag i wniosków oraz wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach 

lub przyczynach niepodjęcia działań.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich
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