
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku 

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/46/2009 z dnia 09.07.2009r.

 
Zakres kontroli:
 

Kontrola wydatków poniesionych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
wykorzystywanego do produkcji rolnej 

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

USTALENIA KONTROLI
 
 STAN FAKTYCZNY:
 
Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r., Nr 52, poz. 379), wójt, burmistrz  
(prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu  
producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.
Ponadto w art. 8 wyżej cytowanej ustawy, ustawodawca reguluje m.in.:
- postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.
- na realizację w/w  zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,
-  minister  właściwy  do  spraw  finansów  publicznych,  na  wniosek  ministra  właściwego  do  spraw  rozwoju  wsi,  

przekazuje gminom, za pośrednictwem wojewodów dotację, 
- przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania, uwzględnia się koszty ustalania i  

wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji  
wypłaconych w danej gminie.

 
 
W kontrolowanym okresie Gmina Toszek wydatkowała na realizację zadania: zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej wysokości 153.938,36 zł, z czego:
- 150.919,96 zł to zwrot podatku akcyzowego wypłacony producentom rolnym 
-  3.018,40 zł  to  2% kwoty wypłaconych środków finansowych  rolnikom, z  przeznaczeniem na koszty ustalania  i  

wypłacania zwrotu podatku.
 
Sprawdzeniem objęto kartę wydatków działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, § 
4210, § 4300, § 4370, § 4430, § 4740, § 4750 oraz dowody księgowe (tj. listy wypłat na podstawie których dokonano 
wypłaty należnego producentom rolnym podatku akcyzowego oraz faktury, rachunki) i stwierdzono: 
 
1)       dokonane zapisy księgowe w karcie wydatków mają uzasadnienie,  tj.  dokonane są na podstawie dowodów 

księgowych;
2)       dowody księgowe:

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 zwrotu podatku akcyzowego dokonywana została na rachunek bankowy producentów rolnych 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 producentów rolnych jako potwierdzenie odbioru gotówki. 



 
 
 
W WYNIKU KONTROLI NIEPRAWIDŁOWOŚCI NIE STWIERDZONO 

 
 
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. 5/2009
 
 
Toszek, dn. 16.07.2009r.
 
 

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)


