
UCHWAŁA NR XIV/130/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2019r. poz 506 ze zm.) w związku z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1440 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok udziela się Rzecznikowi 
Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję 
Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Santok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 30 września 2019 r.

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej

ul. Chmielna 13
65-261 Zielona Góra

Szanowna Pani Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych,

nawiązując do Pani Zarządzenia Nr Z-48-2019 o przekazania informacji o naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych dotyczącego zawiadomienia Pani Anny Melcer o naruszeniu ustawy o finansach 
publicznych w Urzędzie Gminy Santok uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Przedmiotowe zarządzenie Rada Gminy Santok na sesji w dniu 23 sierpnia 2019r. Uchwałą Nr 
XIII/119/2019 przekazała Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W dniu 25 sierpnia 2019r. na zwołanym przez Przewodniczącego posiedzeniu Komisja Rewizyjna Rady 
Gminy Santok szczegółowo zapoznała się z przesłanym zarządzeniem oraz wysłuchała wyjaśnień złożonych 
przez Skarbnika Gminy Andrzeja Szymczaka. Wyjaśnienia złożone zostały na piśmie i stanowią załącznik 
do stanowiska Komisji.

Zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019r. poz. 869 ze zm.)  audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta 
w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota 
wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40.000 tys, zł. W dniu 30 grudnia 2016r. Rada Gminy Santok 
podjęła uchwałę nr XXVIII/201/16w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017. W niniejszej 
uchwale określiła, że dochody wraz z przychodami oraz wydatki wraz z rozchodami wynosić będą 
41.642.646,60 zł. W związku z powyższym, w Gminie Santok, powstał obowiązek prowadzenia audytu 
wewnętrznego.

W okresie od stycznia do kwietnia 2017r. trwały poszukiwania usługodawcy niezatrudnionego 
w jednostce w celu prowadzenia audytu wewnętrznego. W dniu 2 maja 2017r. podpisano umowę zlecenie 
na prowadzenie usługowego audytu wewnętrznego w Gminie Santok. Audytorem wewnętrznym jest Pani 
Ewa Piotrowska, osoba fizyczna, która spełnia wymogi zapisów art. 286 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 oraz 5b  ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 
2019r., czym spełniono warunek art. 279 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.). Zgodnie z zapisami umowy, audytorka przeprowadza w każdym roku 
budżetowym cztery zadania audytowe. Audytorka miesięcznie rozlicza czas pracy oraz przedkłada rachunek 
zlecenie za każdy miesiąc danego roku. Tym samym zarzuty ujęte w skardze pani Anny Melcer, która 
została przesłana przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Zielonej Górze są bezzasadne. 
Organ wykonawczy nie doprowadził do celowego nie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce 
w okresie wskazanym powyżej.

Mając na względzie powyższe postępowanie, umowa z ww. audytorką została zawarta na podstawie 
obowiązujących prawem przepisów oraz zapewnia prowadzenie audytu wewnętrznego w każdym miesiącu 
obowiązywania umowy.
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Uzasadnienie

W dniu 13 sierpnia 2019r. do Przewodniczącego Rady Gminy Santok wpłynęło Zarządzenie Nr Z-
48/2019 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpatrywanych przez
Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia
2019r. o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1440 ze zm.) organ sprawujący nadzór nad
jednostką, który otrzymał informację o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, jest zobowiązany
przekazać Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpatrywania przez
Regionalną Komisję Orzekającą, wyznaczonym przez niego terminie informację o podjętych w tej sprawie
działaniach.

Udzielenie informacji prze Radę Gminy Santok jest obowiązkiem ustawowym.
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