
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/50/2006 z dnia 01.12.2006r.

 
Zakres kontroli:
 

Kontrola  wydatków  na  pomoc  finansową  udzieloną  powiatowi  na  dofinansowanie  własnych  zadań  
inwestycyjnych  

 
 

Okres objęty kontrolą: 2006 rok
 
 

USTALENIA KONTROLI
 
STAN FAKTYCZNY:
 
W myśl art. 10 ust. 2 ustawy  z  dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.  
1591 z późn. zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie  
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 
 
Natomiast  w  art.  167  ust.  2  pkt  5  z  dnia  30  czerwca  2005r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  
z  2005r.  Nr  249,  poz.  2104  z  późn.  zm.)  ustawodawca  wskazuje,  iż  wydatki  budżetów  jednostek  samorządu  
terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, między innymi na pomoc 
rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. 
 
W uchwale budżetowej na 2006 rok (tj. uchwała Nr XXXII/326/05 z dnia 28 grudnia 2005r.) Rada Miejska w Toszku 
zaplanowała  wydatki  majątkowe  w dziale  600  Transport  i  łączność,  rozdz.  60014  Drogi  publiczne  powiatowe w 
wysokości 100.000,- zł.
W planie finansowym Urzędu Gminy Toszek na 2006 rok w/w wydatek zakwalifikowano pod paragrafem 6300 Wydatki  
na  pomoc  finansową udzielaną między  jednostkami  samorządu terytorialnego na  dofinansowanie  własnych  zadań  
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 
 
W  dniu  28  lutego  2006r.  Rada  Miejska  w  Toszku  podjęła  uchwałę  Nr  XXXIV/344/06  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację inwestycji przy drodze  
powiatowej w miejscowościach Kotulin i Paczyna w 2006r.
W wyżej cytowanej uchwale jako podstawę prawną wskazano art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie  
gminnym. 
 
W uchwale Nr XXXIV/344/06 Rada Miejska w Toszku:
1) wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa 

chodnika i odprowadzenia wód deszczowych przy drodze powiatowej Nr S2947 – ulica Kolejowa w Kotulinie 
zgodnie z projektem – II etap”,

2) wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa 
chodnika przy drodze powiatowej Nr S2913 – ulica Wiejska w Paczynie zgodnie z projektem”,

3) wskazała, iż zasady finansowania w/w zadań mają zostać ustalone w porozumieniu,
4) powierzyła Burmistrzowi Toszka wykonanie uchwały.
 
W  dniu  10  marca  2006r.,  działając  na  podstawie  art.  10  ustawy  o  samorządzie  gminnym  
i  Uchwały Rady Miejskiej  w Toszku Nr  XXXIV/344/06  z  dnia  28  lutego  2006r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na  
zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację inwestycji przy drodze powiatowej w miejscowościach 
Kotulin i Paczyna w 2006r. Powiat Gliwicki zawarł  porozumienie Nr AP – 0084/15/208/W/06 z Gminą i Miastem 
Toszek.
W wyżej wskazanym porozumieniu postanowiono:
1) wskazano zadania do realizacji, tj.:



- „Budowa chodnika i odprowadzenia wód deszczowych przy drodze powiatowej Nr S2947 – ulica Kolejowa w 
Kotulinie zgodnie z projektem – II etap”

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr S2913 – ulica Wiejska w Paczynie zgodnie z projektem”,
2) strony zgodnie oświadczyły, iż w ramach współpracy będą wspólnie finansowały powyższe zadania, tj.:

- powiat 100.000,- zł
- gmina 100.000,- zł
oraz ustalono zasady współfinansowania zadań w proporcjach:
- powiat 50%
- gmina 50%

3) określono, iż środki na sfinansowanie zadań Gmina przekaże Powiatowi w formie pomocy finansowej,
4) obowiązki inwestora i zobowiązanie do prowadzenia zadań z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Prawa budowlanego przyjął na siebie Powiat,
5) określono, iż przekazanie środków finansowych przez Gminę nastąpi na rachunek bankowy Powiatu na podstawie 

protokołu odbioru robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty otrzymania oraz faktur 
wystawionych przez wykonawcę zadania. 

 
W załączeniu do Pisma Nr ZDP-DA/0718/15/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach 
przekazał Urzędowi Miasta i Gminy w Toszku następujące dokumenty dot. realizacji przedmiotowych zadań:
1) kserokopię faktury VAT Nr 33/2006 z dnia 09.08.2006r. tytułem „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 

S2947 – w miejscowości Kotulin” – na kwotę 101.117,13 zł,
2) kserokopię faktury VAT Nr 56/2006 z dnia 28.08.2006r. tytułem „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 

S2913 ul. Wiejska w Paczynie” – na kwotę 72.000,- zł,
3) kserokopię protokołu Nr 26 D/M z dnia 28.08.2006r., tj. protokół odbioru końcowego zadania: Budowa chodnika 

przy drodze powiatowej w Paczynie,
4) kserokopię protokołu Nr D/M z dnia 08.08.2006r., tj. protokół odbioru końcowego zadania: Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej w Kotulinie.
 
Stosownie  do  postanowień  § 3 pkt  1  porozumienia  Nr  AP – 0084/15/208/W/06 Urząd  Miejski  w Toszku w dniu 
06.09.2006r. przekazał na rachunek bankowy powiatu środki finansowe, tj.:
- tytułem realizacji zadania: budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kotulinie w wysokości 50.000,- zł,
- tytułem realizacji zadania: budowa chodnika przy drodze powiatowej w Paczynie w wysokości 36.000,- zł.
 
 
Sprawdzeniem objęto także kartę wydatków działu 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 
§ 6300  Wydatki  na  pomoc  finansową udzielaną między  jednostkami  samorządu terytorialnego na  dofinansowanie  
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i stwierdzono, iż w karcie odnotowano wydatek w wysokości 
zgodnej z potwierdzeniami przelewów. 
 
 
 
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
 
1.        W uchwale Nr XXX/344/06 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na  

zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację inwestycji przy drodze powiatowej w miejscowościach 
Kotulin i Paczyna w 2006r.:
-  błędnie  wskazano  jako  podstawę  prawną  podjęcia  przedmiotowej  uchwały  przepis  

art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnymi, który brzmi: „Do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy  podejmowanie  uchwał  w  sprawach  współdziałania  z  innymi  gminami  oraz  wydzielenie  na  ten  cel 
odpowiedniego majątku”. Cytowany przepis dotyczy współdziałania gmin natomiast w kontrolowanym obszarze 
mamy przypadek dotyczący udzielania pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, tj.  
ściślej rzecz ujmując pomocy pomiędzy gminą a powiatem;

 
-  brak  wskazania  jako  podstawy  prawnej  podjęcia  przedmiotowej  uchwały  przepisu  

art.  167 ust.  2pkt 5 ustawy o finansach publicznych, który brzmi:  „Wydatki  budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego są przeznaczane na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na: 
pomoc  rzeczową  lub  finansową  dla  innych  jednostek  samorządu  terytorialnego,  określoną  przez  organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą”. 

 
2.        Brak jednoznacznego (precyzyjnego) określenia w porozumieniu zasad współfinansowania realizowanych zadań. 

W porozumieniu objętym kontrolą strony, tj. gmina i powiat określiły, iż wspólne finansowanie wskazanych w 
porozumieniu zadań nastąpi według zasad: powiat – 100.000,- zł, gmina – 100.000,- zł oraz określono proporcje  



współfinansowania zadań, tj. powiat – 50%, gmina – 50%. Brak określenia czy w/w zasady współfinansowania 
mają zastosowanie do każdego zadania oddzielnie, czy też zasady te mają zastosowanie przy rozliczeniu łącznym 
obydwu zadań. 

 
 
ZALECENIA POKONTROLNE:
 
1.        Zobowiązać pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za przygotowanie projektów uchwał w zakresie 

udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego do odpowiedniego wskazywania 
podstaw prawnych na podstawie których Rada Gminy podejmuje daną uchwałę.

 
2.        W celu uniknięcia nieporozumień oraz ewentualnych roszczeń – zwracać uwagę na precyzyjne określenie w 

porozumieniu o pomocy finansowej zasad współfinansowania zadania. 
 
 
Kierownik  jednostki  został  poinformowany o przysługującym mu,  na  podstawie  regulaminu kontroli  wewnętrznej 
obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Toszku, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – 
zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.
 
Protokół  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej 
jednostce.
 
Protokół podpisano bez zastrzeżeń.
 
 
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 6/2006
 
 
Toszek, dn. 21.12.2006r.
 

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
       44-180 TOSZEK
    tel. (0-32) 233-42-17
    fax (0-32) 233-41-41
...............................................

   (pieczątka jednostki kontrolowanej)

 
 

B U R M I S T R Z 
 
licencjat Jacek Zarzycki

...................................................
    (podpis i pieczątka kierownika jednostki)

 
 
 
 
     insp. ds. kontroli wewnętrznej                                                          Skarbnik Gminy
 
               mgr Mariola Dusza                                                            mgr Kazimiera Drewniak
.................................................                                 .............................................
                (podpis kontrolującego)                                                               (podpis głównego księgowego jednostki)


