
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku 

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/45/2009 z dnia 29.06.2009r.

 
Zakres kontroli:
 

Kontrola  wydatków  z  tytułu  wynagrodzeń  bezosobowych  w  zakresie  rozdz.  75412  „Ochotnicze  straże  
pożarne”
 

Okres objęty kontrolą:  od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 rok
 
 
 

USTALENIA KONTROLI
 
STAN FAKTYCZNY:
 
 
W  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustawodawca wymienia zadania własne gminy, gdzie w pkt 14 wskazuje jako 
jedno  z  zadań:  „sprawy  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli  oraz  ochrony  przeciwpożarowej  i 
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 
 
Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  roku  o  ochronie  przeciwpożarowej  (tekst  jedn.  Dz.  U.  
z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) reguluje m.in. zasady zapewnienia sił i środków do zwalczania pożaru, klęski  
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz rolę gminy w ochronie przeciwpożarowej, i tak: 
- w art. 14 ust. 5 zawarta jest dyspozycja: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego  

systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze  gminy  w zakresie  ustalonym przez  wojewodę.  Zadanie  to  może  być  
wykonywane  przy  pomocy  komendanta  gminnego  ochrony  przeciwpożarowej,  jeżeli  komendant  taki  został  
zatrudniony  przez  wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta),  albo  przy  pomocy  komendanta  gminnego  związku  
ochotniczych straży pożarnych”,

- w art. 15 ustawodawca wymienia jednostki ochrony przeciwpożarowej i w pkt 6) wskazuje ochotnicze straże pożarne,
- w art.  32 ust.  2,  ust.  3,  ust.  3a ustawodawca reguluje obowiązki gminy,  tj:  „2. Koszty wyposażenia,  utrzymania,  

wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina,[…].
3. Gmina ma również obowiązek:               1)bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, 2)  
ubezpieczenia  w  instytucji  ubezpieczeniowej  członków  ochotniczej  straży  pożarnej  i  młodzieżowej  drużyny  
pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne, 3) ponoszenia kosztów okresowych badań  
lekarskich,[…] 
3a. Wójt  (burmistrz,  prezydent  miasta)  może  zatrudnić  komendanta  gminnego  ochrony  przeciwpożarowej.  Na  
stanowisku  komendanta  gminnego  ochrony  przeciwpożarowej  może  być  także  zatrudniony  komendant  gminny  
związku ochotniczych straży pożarnych.”

 
Stosownie do wyżej cytowanych przepisów Burmistrz Toszka:
-  zawarł  trzy  umowy  zlecenia  na  wykonywanie  czynności  palacza  centralnego  ogrzewania  

w  jednostkach  ochotniczej  straży  pożarnej,  tj.:  w  OSP Kotulin,  OSP Wilkowiczki  i  OSP Toszek,  na  okres  od  
01.01.2009r. do 15.04.2009r.,

- zawarł pięć umów zlecenia na wykonywanie czynności konserwatora sprzętu pożarniczego na okres od 01.01.2009r.  
do 31.12.2009r. (dotyczy: OSP Kotulin, OSP Wilkowiczki, OSP Pniów oraz 2 umowy dla OSP Toszek),

-  zatrudnił  komendanta  gminnego  związku  ochotniczych  straży  pożarnych  oraz  zlecił  wykonywanie  czynności  
konserwatora  sprzętu pożarniczego w jednostce  OSP Ciochowice  (umowa zlecenia na okres  od 01.01.2009r.  do 
31.12.2009r.).

 
Wszystkie umowy podpisane zostały ze strony Miasta Gminy Toszek przez Burmistrza Toszka i Skarbnika Gminy
 
W umowach określono m.in.:
-  w przypadku umów zlecenia na wykonywanie czynności  konserwatora sprzętu pożarniczego że:  „Zleceniobiorca 



otrzymuje wynagrodzenie  po zatwierdzeniu wykonania zleconych czynności przez Komendanta Miejsko-Gminnego  
ZOSP” - § 6 umowy,

-  w  przypadku  umowy  zlecenia  z  komendantem  miejsko-gminnego  związku  ochotniczych  straży  pożarnych  że:  
„Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie  po zatwierdzeniu wykonania zleconych czynności  przez  Inspektora ds.  
obrony cywilnej” - § 7 umowy.

 
W przypadku  umów  zlecenia  na  wykonywanie  czynności  palacza  centralnego  ogrzewania  brak  wskazania  osoby 
potwierdzającej wykonanie zlecenia. 
 
 
W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Toszku na 2009 rok zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń  
bezosobowych  (dział  754  Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa,  rozdz.  75412  Ochotnicze  straże 
pożarne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe) w wysokości 37.920,- zł.
 
W okresie objętym kontrolą wydatki poniesione z tytułu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 19.570,00 zł co 
stanowi 51,6% ogólnej wartości zaplanowanych z tego tytułu wydatków na 2009 rok.
 
Wypłata wynagrodzenia następowała na podstawie przedkładanych rachunków, które:
- zatwierdzane były przez Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP, jako potwierdzenie faktu wykonania zlecenia,
- sprawdzone pod względem merytorycznym przez Inspektora ds. obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Toszku,
- zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione do tego osoby.
 
 
Sprawdzeniem objęto kartę wydatków działu 754, rozdz. 75412, § 4170 oraz dowody księgowe (tj.  listy wypłat na 
podstawie których dokonano wypłaty należnego Zleceniobiorcom wynagrodzenia) i stwierdzono: 
 
1)       dokonane zapisy księgowe w karcie wydatków mają uzasadnienie,  tj.  dokonane są na podstawie dowodów 

księgowych (list wypłat);
2)       dowody księgowe (listy wypłat):

ü zostały  sprawdzone  pod  względem  merytorycznym  i  formalno-rachunkowym  przez  osoby  do  tego 
upoważnione,

ü zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby,
ü zostały  zatwierdzone  do  ujęcia  w  księgach  rachunkowych  przez  uprawnioną  do  tego  osobę  poprzez 

wskazanie daty księgowania,
ü zaopatrzone zostały we wskazanie stosownej klasyfikacji budżetowej.

 
Wypłata wynagrodzenia dokonywana została  na rachunek bankowy Zleceniobiorcy lub w formie gotówki  w kasie 
Urzędu Miejskiego w Toszku. Listy wypłat, na podstawie których dokonywana była wypłata gotówki w kasie urzędu 
zaopatrzona była w podpisy Zleceniobiorców jako potwierdzenie odbioru gotówki. 
 
 
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI :

1.        W zawartych umowach brak szczegółowych zasad określających wypłatę wynagrodzenia, tj. brak określenia:
-  na  podstawie  jakiego  dowodu  nastąpi  wypłata  wynagrodzenia  (tj.  np.  „wypłata  wynagrodzenia  nastąpi  na  
podstawie przedłożonego przez Zleceniobiorcę rachunku, który potwierdzony zostanie o fakcie wykonania zlecenia  
przez upoważnioną do tego osobę wskazaną w § ….. niniejszej umowy”
- terminu wypłaty wynagrodzenia.

 
2.        W umowach zlecenia na wykonywanie czynności palacza centralnego ogrzewania brak zapisu wskazującego  

osobę potwierdzającą wykonanie zlecenia.
 
3.        Brak  konsekwencji  zapisu  §  7  umowy  zlecenia  z  komendantem  gminnego  związku  ochotniczych  straży 

pożarnych który określa,  iż:  „Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie  po zatwierdzeniu wykonania zleconych  
czynności przez Inspektora ds. obrony cywilnej”, zaś potwierdzenie to dokonywane jest przez samego komendanta 
miejsko-gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.

 
 



 
ZALECENIA POKONTROLNE:

1.        Zaleca  się,  aby  umowy objęte  niniejszą  kontrolą  uzupełnić  o  treść  określającą  zasady wypłaty  należnego 
Zleceniobiorcy wynagrodzenia, tj. wskazanie:
- na podstawie jakiego dowodu nastąpi wypłata wynagrodzenia (rachunek)
- terminu wypłaty wynagrodzenia.

 
2.        W umowach zlecenia na wykonywanie czynności palacza centralnego ogrzewania wskazać osobę potwierdzającą 

wykonanie zlecenia.
 
3.        Wykonywanie zapisu § 7 umowy zlecenia z  komendantem miejsko-gminnego związku ochotniczych straży 

pożarnych który określa,  iż:  „Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie  po zatwierdzeniu wykonania zleconych  
czynności przez Inspektora ds. obrony cywilnej”, co oznacza, iż na rachunku wystawionym przez Zleceniobiorcę, w 
miejscu „Stwierdzam, że praca została wykonana zgodnie ze zleceniem” winien podpisać się Inspektor ds. obrony 
cywilnej Urzędu Miejskiego w Toszku.

 
 
 
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 / z zastrzeżeniami co do: ......................................................
.......................................................................................................................................................

(określenie zastrzeżeń)

/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.*
 
 
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 4/2009
 
 
Toszek, dn. 09.07.2009r.
 
 
 

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 
 
        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)


