
TEZY KOMPLEKSOWEJ KONTROLI FINANSÓW JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (gminy, powiatu) 

 
 
I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE  

1. Dane ogólne        
1.1. Dane o jednostce kontrolowanej (numer statystyczny, podatnik VAT). 

1.2.  Władze jednostki samorządu terytorialnego: 
– w gminie: wójt, burmistrz, prezydent, 
– w powiecie: starosta (wybrany dnia, uchwała nr) 
– skarbnik ( powołany dnia, uchwała nr) 

1.3. Krótka charakterystyka zadań realizowanych przez jednostkę (własne, zlecone, w 
ramach porozumień z innymi jednostkami organizacyjnymi sektora finansów 
publicznych) 

– zadania własne, 
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
– zadania powierzone w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne 
       2.1. Statut jednostki samorządu terytorialnego (uchwała o ustanowieniu statutu, uchwały 

zmieniające, data i miejsce ogłoszenia) . 

2.2. Jednostki organizacyjne danej jednostki samorządu terytorialnego 
– przedstawić jednostki organizacyjne  w formie wykazu w oparciu o statut i stan 

faktyczny ( tabela nr 1). 

2.3.  Regulamin organizacyjny urzędu (starostwa ) 
–  czy jednostka posiada regulamin organizacyjny. 

2.4. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości 
− czy jednostka posiada dokuntację opisującą przyjęte przez nią zasady  

rachunkowości (art. 10 ustawy o rachunkowości), 
 –  czy zakładowy plan kont spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa a w  

szczególności czy  określono w nim: 
 dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i dla urzędu jako jednostki 

budżetowej: 
- wykaz kont syntetycznych i zasady ich funkcjonowania, 
- zasady prowadzenia kont analitycznych, 
- wykaz kont pozabilansowych oraz zasady ich prowadzenia, 

       2.5. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych , gospodarki  
pieniężnej, instrukcja inwentaryzacyjna: 
              –  czy ustalono zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz   
                  gospodarki pieniężnej, czy  nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami a w 
                  szczególności z Instrukcją kancelaryjną, 

 –  czy opracowano i wdrożono instrukcję inwentaryzacji. 

  3. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego 
       3.1. Czy opracowano i wdrożono procedury kontroli w zakresie gospodarki finansowej, 

  zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz z przepisami ustawy o finansach    
publicznych, 
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   3.2.  Czy funkcjonuje kontrola wewnętrzna: 

− czy objęto w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek 
organizacyjnych 

  3.3. Czy w jednostkach, w których kwoty przychodów oraz kwoty wydatków środków 
publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego przekroczyły 35.000 
tys. zł prowadzony jest audyt wewnętrzny? 

  −  czy w jednostkach tych sporządzono roczny plan audytu wewnętrznego? 

 

II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 
 

 1. Stan i kompletność urządzeń księgowych, 
- czy księgi rachunkowe są  kompletne i spełniają wymogi określone w ustawie o  

          rachunkowosci, 
- czy do ksiag rachunkowych wprowadzono wszystkie konta przewidziane zakładowym 

planem kont i czy przestrzegano zasad funkcjonowania kont, 
- czy kierownik jednostki przekazał odpowiedzialność za rachunkowość innej osobie lub 

osobom za ich zgodą (art. 4, ust. 5 ustawy o rachunkowości). 

2. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej: 
    -  czy zdarzenia gospodarcze zachodzące w jednostce ujmowane są w ewidencji księgowej  
        na bieżąco, rzetelnie, bezbłędnie i sprawdzalnie, 
    -   czy odzwierciedlają one jasno sytuację majątkową i finansową oraz czy dają możliwość  
         ustalenia prawidłowego wyniku finansowego (art. 20 i art. 4, ust. 1 ustawy o  rachunkowości). 

3. Sprawozdawczość budżetowa. 
- czy zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i 

wykazuje w sprawozdaniach budżetowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną (art. 4, 
ust.2 ustawy o rachunkowości), 

- sprawdzić zgodność wykazanych danych w sprawozdaniach rocznych o dochodach 
budżetowych (Rb 27S i Rb-PDP) z zapisami w ewidencji księgowej (tabela nr 2). 

- sprawdzić zgodność wykazanych danych w sprawozdaniach budżetowych (Rb-28S, 
Rb-Z i RB- N) z zapisami ewidencji księgowej (tabela nr 3), 

 
III.   GOSPODARKA PIENIĘŻNA I ROZRACHUNKI 

1. Gospodarka pieniężna 
      1.1. Gospodarka środkami pieniężnymi. 

− przeprowadzić kontrolę kasy (udokumentować w formie protokołu wg wzoru    
stanowiacego załącznik nr 2 do szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli) 

− zbadać prawidłowość zabezpieczenia oraz przechowywania w kasie: 
- gotówki, 
- innych walorów (depozytów), 
- druków ścisłego zarachowania, 

      1.2. Prawidłowość sporządzania raportów kasowych oraz wypłat gotówki. 
      Poddać analizie wybrane raporty i załączone do nich dokumenty.  
             –   zbadać chronologię zapisów, prawidłowość ciągłości sald raportów, wysokość 
                  salda końcowego raportu w stosunku do ustalonego pogotowia kasowego, okres za  
                  który sporządza się raporty, 
             –   ustalić terminowość odprowadzania zainkasowanych sum na rachunki bankowe, 
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             –   sprawdzić zgodność salda raportów kasowych z ewidencją księgową na koncie 101 –  
                  kasa, 
             –   sposób dokonywania korekt w dowodach kasowych, 
             –   określić prawidłowość udokumentowania operacji kasowych. 
 

1.3. Obrót środkami pieniężnymi na podstawie czeków gotówkowych (poddać analizie  
      wybrane operacje pobrania gotówki z banku na podstawie czeków gotówkowych i jej    
      zaprzychodowanie w raporcie kasowym, a wyniki przedstawić  w tabeli nr 4). 
      Zbadać czy: 
− gotówka z banku została pobrana w kwocie zgodnej z zaprzychodowaniem  
      w   raporcie kasowym, 
− data zaprzychodowania gotówki jest zgodna z datą pobrania. 

 

 1.4. Obsługa bankowa jednostki samorządu terytorialnego. 
      Ustalić, czy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada) wybrał – w 
trybie 
      określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych – bank do obsługi budżetu  
      jednostki samorządu terytorialnego (art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych): 

- czy została zawarta umowa o wykonywanie obsługi bankowej pomiędzy zarządem 
jednostki  samorządu terytorialnego, a wybranym bankiem i czy określono w niej zasady 
wykonywania obsługi bankowej przez bank?, 

- wskazać sposób prowadzenia obsługi bankowej jednostki samorządu terytorialnego 
(urzędu i jednostek organizacyjnych), 

- rodzaje rachunków bankowych, zgodność sald na tych rachunkach z prowadzoną 
ewidencją oraz z danymi wskazanymi w bilansie za okres poddany badaniu i na koniec 
roku (czy wydatkowanie środków z rachunku bankowego było zgodne z rodzajem   
rachunku?). 

2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania  
       – ustalić czy w ramach przepisów wewnętrznych uregulowano zasady gospodarki  

  drukami ścisłego zarachowania (wskazać zarządzenie wewnętrzne oraz rodzaje  
  druków objętych tą ewidencją), 

       –   objąć badaniem ewidencję druków ścisłego zarachowania. 

3.  Rozrachunki i roszczenia  

       3.1. Rodzaje rozrachunków: 
– wykazać założone w księgowości konta syntetyczne i analityczne rozrachunków 

oraz porównać z wykazem zakładowego planu kont (przedstawić stanowisko), 
– zbadać zgodność stanów wynikających z ewidencji księgowej z danymi 

wykazanymi w bilansie jednostki budżetowej, 
– metodą przeglądową sprawdzić poprawność tematycznego ewidencjonowania 

rozrachunków na poszczególnych kontach, 
– sprawdzić prawidłowość regulowania należności i zobowiązań oraz wysokość 

sald poszczególnych należności i zobowiązań, 
– wskazać przypadki (o ile zachodzą) przekroczenia zakresu upoważnień do 

zaciągania zobowiązań obciążających budżet, 
– szczegółowo rozliczyć rozrachunki budzące wątpliwość. 

3.2. Udzielanie zaliczek na wydatki: 
         -  wytypować grupę reprezentatywną zaliczkobiorców oraz dokonać analizy procesu  
             ich  udzielania, sposobu wykorzystania i rozliczania. 
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 Ustosunkować się do stwierdzonych nieprawidłowości, a dane przedstawić za 
pomocą 

             tabeli nr 5. 
 

  4.  Inwentaryzacja 
       4.1. Inwentaryzacja środków pieniężnych i należności 
  Sprawdzić czy dokonywano inwentaryzacji: 

- środków pieniężnych w kasie metodą spisu z natury na ostatni dzień roku 
obrotowego i na dzień przekazania obowiązków kasjera, 

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz 
należności drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrhentów 
potwierdzeń stanów ewidencyjnych, 

Ustosunkować się do stwierdzonych nieprawidłowości (w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości dane przedstawić w tabeli nr 6). 

     4.2. Wielkość i przyczyny powstawania roszczeń, niedoborów i nadwyżek: 
–   czy w danej jednostce samorządu terytorialnego powstały w kontrolowanym  
      okresie roszczenia i niedobory lub nadwyżki?, 

  –    wskazać wielkości i przyczyny ich powstania, 
  –    ustosunkować się do prawidłowości rozliczeń (niedoborów i szkód). 

5. Kredyty, pożyczki i poręczenia - dług j.s.t.  
- czy występuje deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a o ile tak to jakie 

są źródła jego pokrycia (art.112 ust.2 ustawy o finansach publicznych). Ustalić 
realność tych źródeł. 

- jaka była kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i 
pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. 
poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, 
oraz należnych odsetek i dyskonta a także przypadajacych w danym roku 
budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t., 

- jaki był procentowy udział kwoty, o której wyżej mowa do planowanych na dany rok 
budżetowy dochodów j.s.t., o ile przekraczał 15 % planowanych na dany rok 
budżetowy dochodów (art.113 ustawy o finansach publicznych),ustalić dlaczego 
doszło do przekroczenia, 

- ustalić faktyczny stan zobowiązań wymagalnych na koniec kwartałów oraz na koniec 
badanego roku budżetowego, 

- czy łączna kwota długu (kredyty, pożyczki, zobowiązania wymagalne) na koniec roku 
budżetowego nie przekraczała 60% wykonanych dochodów ogółem jednostki w tym roku 
budżetowym – jeżeli kontrola budżetu obejmuje okres po dniu 1.05.2004r. ustalić ponadto, 
czy w trakcie roku budżetowego na koniec kwartałów łączna kwota długu j.s.t. nie 
przekraczała 60% planowanych dochodów (art. 114 ust. 2). Do ustalenia wymienionego 
wskaźnika po tym okresie nie uwzględnia się kwot zobowiązań z tytułu emitowanych 
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami 
określonymi w umowie zawartej z dysponentem funduszy strukturalnych lub Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej (art. 114 ust. 3), 

- czy w przypadku stosowania procedur określonych w art. 45 ustawy o finansach 
       publicznych wysokość górnego ograniczenia relacji deficytu danej jednostki 
       samorządu terytorialnego do jej dochodów została ustalona zgodnie z regulacjami 
       przyjętymi w ustawie?, 
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- czy kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z wyemitowanych papierów wartościowych 
zaciągnięte na pokrycie występującego w ciagu roku niedoboru budżetu j.s.t. zostały 
spłacone w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte (art.48 ust.2 ustawy o 
finansach publicznych), 

- czy jednostka samorządu terytorialnego wystapiła do RIO z wnioskiem o wydanie 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu i czy w przypadku negatywnej opinii RIO 
w tej sprawie organ stanowiący j.s.t. podjął odpowiednią uchwałę (art.115 ust.3 
ustawy o finansach publicznych), 

- czy czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów, pożyczek oraz 
udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych 
dokonali dwaj członkowie zarządu wskazani w uchwale przez zarząd (w gminie wójt, 
burmistrz, prezydent miasta) i czy skarbnik udzielił kontrasygnaty (art.133 ustawy o 
finansach publicznych). 

 
 
IV. WYKONANIE  BUDŻETU 
 
Przedstawić uchwałę budżetową – nr, datę uchwalenia budżetu i jej zmiany. 
Zbadać czy wszystkie uchwały dot. zmiany budżetu zostały przekazane do RIO oraz czy 
zarząd opracował układ wykonawczy budżetu wg szczegółowości określonej przez            
radę i przekazał poszczególnym jednostkom? 
Dokonać analizy realizacji planu dochodów, ustalając prawidłowość wykazania 
poszczególnych źródeł wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz realizacji planu wydatków. 
Szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie obowiązujących zasad gospodarki finansowej w 
toku wykonywania budżetu (art. 92 ustawy o finansach publicznych). 

 
 
1. Dochody budżetowe 

Ewidencjonowanie dochodów: 
– porównać zgodność ewidencji syntetycznej konta 901 – dochody budżetowe z 

ewidencją analityczną,  
– zbadać rzetelność przedstawionych danych w ewidencji na bazie grupy dokumentów; 

w części opisowej ustosunkować się do stwierdzonych nieprawidłowości.  

     1.1.Subwencje i dotacje. 
     –   sprawdzić pod względem rachunkowym i formalnym wnioski o przyznanie 
          subwencji zgodnie z art. 9a i art. 10 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,  
     –   czy prawidłowo dokonano rozliczenia dotacji. 

     1.2.Dochody z tytułu podatków i opłat. Zbadać: 
           –   czy wszystkie uchwały dotyczące spraw podatkowych i stawek opłat były przekazane do 
                RIO, 

  –  czy rada zarządziła pobór podatków i opłat  (targowej, administracyjnej, 
miejscowej) 

               w drodze inkasa oraz czy ustaliła inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

  1.2.1.Podatek rolny: 
          –   do którego okręgu podatkowego zaliczona jest gmina lub niektóre wsie?, 

      czy rada gminy obniżyła średnie ceny skupu żyta przyjmowane jako podstawy 
      obliczania podatku rolnego?, 
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          –   czy rada określiła w drodze uchwały tryb i szczegółowe warunki zwolnienia z 
 tytułu, zaprzestania produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli tak - 
 wskazać najważniejsze postanowienia tych zasad, a szczególnie terminy wnoszenia  
               zawiadomień, zasady przeprowadzania kontroli gruntów odłogowych i rodzaj  
               przewidzianych skutków z tytułu stwierdzonych  nieprawidłowości?,  
          −  czy zwolnieniem objęto nie więcej niż 20% powierzchni gospodarstwa rolnego, na                     

nie więcej niż 10 ha  
          –   roczny wymiar podatku rolnego i leśnego oraz wysokość planowanych  dochodów      

budżetowych z tego tytułu, 
          –  na bazie reprezentatywnej grupy podatników skontrolować prawidłowość naliczeń 

wymiaru podatku rolnego – ustosunkować się do stwierdzonych nieprawidłowości 
(dane przedstawić za pomocą tabeli nr 7), 

          – zbadać prawidłowość sporządzania deklaracji podatkowych przez osoby 
 prawne i państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, 
 terminowość składania deklaracji, czy deklaracje były weryfikowane przez urząd  
               oraz jakie czynności podejmowano w przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości 
               (dane wykazać w tabeli nr 8) – omówić stwierdzone nieprawidłowości, 
          –   sprawdzić, czy ujawnione w deklaracjach podatkowych podatników wykazanych 
               w tej tabeli powierzchnie użytkowanych gruntów są zgodne z ewidencją – omówić 
               w części opisowej, 
          –   opisać liczbę podatników korzystających ze zwolnień z tytułu odłogowania gruntów, 

ilu podatników objęto kontrolą przez urząd oraz skutki tych kontroli, 
          –   sprawdzić, czy terminowo są doręczane decyzje ustalające wysokość  zobowiązania 

podatkowego,  czy doręczycielom wystawiono stosowne upoważnienia. 
 
1.2.2. Podatek leśny: 

- zbadać deklaracje podatkowe oraz ich zgodność z danymi z ewidencji gruntów, 
- czy rada uchwaliła sposób poboru podatku, 
- zbadać na bazie reprezentatywnej grupy podatników czy prawidłowo ustalono podstawę 

opodatkowania oraz  roczny wymiar podatku leśnego, 
- skontrolować prawidłowość naliczeń wymiaru podatku leśnego, 
- czy rada gminy obniżyła średnie ceny sprzedaży drewna przyjmowane jako podstawa 

obliczania podatku leśnego, 
- czy zwolnienia przedmiotowe od podatku leśnego są zgodne z ustawą o podatku leśnym 

(art. 7) oraz czy rada gminy wprowadziła inne zwolnienia przedmiotowe. 
 

1.2.3. Podatek od nieruchomości: 
          –   wskazać ustalone przez radę stawki podatku na tle maksymalnych, 
          − sprawdzić, czy podatnicy (osoby fizyczne) terminowo składali informację o 

nieruchomościach lub obiektach budowanych w sytuacjach powstania obowiązku 
podatkowego lub zmiany okoliczności majątkowych mających wpływ na wysokość 
opodatkowania, 

          − czy w wymienionych sytuacjach organ podatkowy podejmował niezwłocznie 
czynności mające na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, 

          –   na bazie reprezentatywnej grupy podatników, będących osobami fizycznymi, prawnymi      
lub jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, skontrolować 
prawidłowość naliczeń wymiaru podatku od nieruchomości–ustosunkować się do 
stwierdzonych nieprawidłowości (nieprawidłowości ująć w tabeli  9 -10), 

– czy decyzje ustalające wysokość podatku zostały doręczone terminowo? 



7 

 

– czy w przypadku poboru podatku w drodze inkasa przestrzegano terminów rozliczania 
się inkasentów z pobranych należności i czy w przypadku nieterminowych wpłat 
naliczono odsetki? 

          – wykazać, czy zostały przeprowadzone kontrole jednostek organizacyjnych w zakresie    
rzetelnego ujawniania podstawy opodatkowania oraz czy deklaracje podatkowe były 
weryfikowane, 

          – sprawdzić, czy w terminie są składane deklaracje przez osoby prawne i czy w 
przypadkach braku złożenia deklaracji podejmowane były czynności w celu ich 
wyegzekwowania , 

          − czy od nieterminowych wpłat rat podatku pobierano odsetki w przewidzianej 
wysokości. 

1.2.4. Podatek od środków transportowych: 
          – czy prowadzona jest ewidencja dłużników podatku od środków transportowych?, 
          – czy rada obniżyła stawki podatku, jeżeli tak – wykazać?, 
          – skontrolować rzetelność uiszczania zobowiązań przez podatników na przykładzie 
                reprezentatywnej grupy, (czynności kontrolne wykazać w tabeli nr 11 – omówić 
               stwierdzone nieprawidłowości). 

1.2.5. Podatek od posiadania psów: 
          –  czy rada określiła zasady ustalania i poboru oraz określiła stawki tego  
                podatku?, 
          −   czy organ podatkowy posiada ewidencję podatników zobowiązanych do uiszczenia     

podatku? 

1.2.6. Opłaty lokalne (targowe, administracyjne, miejscowe): 
          – jakie stawki opłat ustaliła rada?, 
          – skontrolować prawidłowość rozliczeń inkasentów z pobranych podatków i opłat, 
          – na bazie reprezentatywnej grupy płatników skontrolować pobieranie opłat –   
               ustosunkować się do nieprawidłowości (dane przedstawić w tabeli nr 12 – 14). 

1.2.7. Inne opłaty i należności 
          – z tytułu zajęcia pasa drogowego (art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych) - czy  
                utworzono rachunek środka specjalnego, 
          – wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego 
                planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu  
                przestrzennym - renta planistyczna). 
          –    opłaty adiacenckie, 
          –    opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
          −    opłaty restrukturyzacyjne. 
  
   1.2.8. Zakres stosowanych ulg w podstawowych dochodach podatkowych: 

− czy decyzje ustalające wysokość podatku zostały doręczone terminowo? 
− czy w przypadku poboru podatku w drodze inkasa przestrzegano terminów rozliczania 

się inkasentów z pobranych neleżności i czy w przypadku nieterminowych wpłat 
naliczono odsetki? 

  Rodzaje stosowanych ulg podatkowych: 
         –  rodzaje stosowanych pozaustawowych ulg podatkowych i zwolnień – przedstawić 
za 
               pomocą tabeli nr 15, 
         –    wskazać poziom obniżenia stawek podatkowych oraz zbadać udzielone ulgi, 
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               zwolnienia, odroczenia, umorzenia oraz zastosowanie zaniechania poboru  
               podstawowych dochodów podatkowych wpłaconych na rachunek gminy, 
         –    zbadać przesłanki formalno – prawne udzielanych ulg i stosowanych kryteriów, 
         −  zbadać czy organ podatkowy sporządził i podał do publicznej wiadomości wykaz 

podatników, którym umorzono zaległości podatkowe (art. 16a ustawy o finansach 
publicznych)? 

 
         Skutki finansowe udzielonych ulg: 
         –  wskazać skutki finansowe zastosowanych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń i   
             zaniechania poboru podatkowych dochodów podatkowych – ustosunkować się do  
             stwierdzonych nieprawidłowości (dane przedstawić za pomocą tabeli nr 16), 
         –  skontrolować rzetelność danych wykazanych w półrocznych i rocznych  
             sprawozdaniach Rb 27S i Rb PDP w odniesieniu do ewidencji księgowej, 
         –  omówić rzetelność przedstawienia przez gminę danych będących podstawą obliczania  
             i przyznawania gminie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu   

ustawowych ulg i zwolnień  za okresy półroczne i roczne. 
 
  1.3. Dochody z majątku: 

  1.3.1. Sprzedaż, dzierżawa oraz przekazanie w użytkowanie wieczyste mienia  
   komunalnego: 

           – czy rada na mocy przepisów określiła zasady nabycia, zbycia i obciążenia  
   nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres 
  dłuższy niż 3 lata, jeżeli tak - podać istotne uregulowania?, 

           –  wykazać liczbę dokonanych operacji: 
- sprzedaży mienia, 
- przekazania w użytkowanie wieczyste, 
- wydzierżawienia. 
- na podstawie reprezentatywnej grupy dokumentów sprzedaży i przekazania w  

 użytkowanie   dokonać analizy legalności wykonanych czynności (tabela nr 17), 
- czy ceny nieruchomości ustalono na podstawie wartości określonej przez 
 rzeczoznawcę majątkowego 
-   czy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub oddania 

w użytkowanie wieczyste był wywieszony w siedzibie właściwego urzędu na 
okres 21 dni?, 

- czy zachowano wymogi terminowe ogłoszenia i organizowania przetargów?, 
- czy warunki finansowe określone w umowie sprzedaży są zgodne z ustalonymi       

przez zarząd z nabywcą w protokole uzgodnień?, 
- czy przy sprzedaży przetargowej organizator przetargu zawiadomił osoby 

ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu (art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami)?, 

- czy cena sprzedaży lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego, 
pomniejszona o wpłacone wadium, została wpłacona do dnia zawarcia umowy?, 

- czy oferenci przystępujący do przetargu wpłacili wymagane wadium, a oferent, 
     który wygrał przetarg nie otrzymał jego zwrotu po przetargu?, 
- czy cena podana w ogłoszeniu o przetargu jest ustalona przez zarząd (dot. I i II 

przetargu)?, 
- czy postąpienie przetargu było nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej? 
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- czy wysokość wadium nie była mniejsza niż 5% ceny wywoławczej i czy 
zostało ono wpłacone przed przetargiem przez wszystkich uczestników 
przetargu? 

- czy ogłoszenia o przetargu spełniały wymogi co najmniej określone w 
przepisach? 

- czy protokół z przetargu spełnia wymogi określone w przepisach? 
- czy osoby reprezentujące jednostkę przy umowie spełniają wymogi określone w 

przepisach? 
- czy nabywca lokalu w drodze bezprzetargowej był jego najemcą lub 
dzierżawcą? 
- czy na podstawie wyników dokonanej kontroli reprezentatywnej grupy   

dokumentów istnieją podstawy do stwierdzenia o dokonanej sprzedaży 
(przekazania w użytkowanie) mienia gminnego z naruszeniem prawa?. 

        
 
        1.3.2. Sprawdzić ujęcie w ewidencji księgowej należności z tytułu sprzedaży, dzierżawy 
i  
        użytkowania wieczystego. 
        Sprawdzić naliczanie i egzekwowanie opłat bądź rat z w.w tytułów(ewentualnie odsetek  
        za zwłokę). 
 
   1.4. Inne dochody 

        1.4.1.Uiszczenie opłaty skarbowej: 
         Poddać szczegółowej analizie reprezentatywną grupę podań, dla których mają  
         zastosowanie przepisy ustawy o opłacie skarbowej oraz dokumentów związanych z  
         załatwieniem spraw podnoszonych w tych podaniach. Czynności kontrolne należy  
         rozpocząć od wytypowania grupy podań w oparciu o książkę kancelaryjną prowadzoną  
         w urzędzie. 
                  –  czy wysokość uiszczonej opłaty jest zgodna z wymogami?, 
                  –  czy wymagano uiszczenia opłaty skarbowej w sprawach nie podlegających 
opłacie?, 
                    – czy znaki opłaty skarbowej naklejano i skasowano zgodnie z przepisami?, 
                  –  czy zachowano przepisy w zakresie wymagania uiszczenia opłaty w znakach  
                      bądź gotówce?, 
                  – czy na dokumentach zwolnionych od opłaty skarbowej umieszczono stosowną  
                      adnotację ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej?, (w przypadku  
                      stwierdzenia nieprawidłowości dane przedstawić za pomocą tabeli nr 18). 
 

  1.4.2. Lokaty terminowe wolnych środków pieniężnych 
                  – czy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano dochody z  
                      tytułu odsetek od lokat wolnych środków pieniężnych? 
   –  w którym banku lokowano wolne środki pieniężne?, 
                  – czy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnił zarząd  
                     danej jednostki do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w 
                      innych bankach? (art. 134 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). 

 (wielkość i data przekazania środków, okres lokaty, wielkość i data likwidacji 
 lokaty, dochody z tytułu lokaty). 

 
    1.4.3. Windykacja należności podatkowych i pozostałych dochodów: 
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    –  wykazać na podstawie ewidencji księgowej stany należności gminnych z tytułu  

        podatków i innych dochodów podlegających windykacji (tabela nr 19), 
    –  wytypować metodą losową reprezentatywną grupę dłużników z każdego rodzaju 
        należności (tj. podatków, opłat, dochodów z majątku) oraz omówić zakres   
         podjętych czynności windykacyjnych oraz ich efekty (tabela nr 20), 
     – czy wpłaty zaległości podatkowych pokrywają również odsetki za zwłokę 
        należne od zapłaconej kwoty zaległości?(tabela nr 21) 
 
 

POWIAT: 
Przy kontroli dochodów powiatu należy stosować odpowiednio tezy przewidziane w tym 
zakresie dla kontroli dochodów gmin z uwzględnieniem poniższych zapisów: 
 
       1.3. Dochody z majątku powiatu: 

       1.3.1. Sprzedaż, dzierżawa oraz przekazanie w użytkowanie wieczyste mienia  

komunalnego (zbadać wg tez dotyczących dochodów gminy). 

 
          1.4. Inne dochody: 

        –  odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach  
             bankowych, 
        – odsetki od pożyczek udzielonych przez powiat, 
        – odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek, 
        – dochody z kar pieniężnych i grzywien. 

 
          1.4.1. Windykacja należności stanowiących dochody powiatu: 

          –  wykazać na podstawie ewidencji księgowej stany należności powiatu z  
              tytułu dochodów podlegających windykacji, 
         –  omówić zakres podjętych czynności windykacyjnych oraz ich efekty na  
              podstawie wytypowanej grupy dłużników, 

–  czy wpłaty zaległości obejmują również odsetki od nieterminowo 
    przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu. 

 
      2.   Przychody budżetowe. 
            Sprawdzić pod względem formalnym i rachunkowym, tj. zgodności z uchwałami   
            budżetowymi oraz z ewidencją księgową, występujące w planie finansowym jst. 
             przychody i ich realizację wg poniższych źródeł : 

             -  otrzymane pożyczki i kredyty, 
             -  środki z  prywatyzacji majątku, 
             -  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 
             -  środki ze sprzedaży papierów wartościowych, 
             -  spłata udzielonych pożyczek przez dłużników  j.s.t. 
 
      3.   Wydatki budżetowe 

       Prawidłowość zaliczenia wydatków do poszczególnych podziałek klasyfikacji  budżetowej: 
      – omówić błędną klasyfikację w odniesieniu do przyjętej do badania grupy 

wydatków, 
      – dokonać analizy przez porównanie wykonania z planem (wydatki w poszczególnych 
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          podziałkach klasyfikacji budżetowej – tabela nr 22) i ustalić przyczyny przekroczeń 
          wydatków planowych, 
      – sprawdzić udokumentowanie ponoszonych wydatków w dziale 750 w oparciu o 
         ewidencję, dokumentację żródłową i dowody księgowe. 
     Ewidencjonowanie wydatków: 

            –  porównać zgodność ewidencji syntetycznej konta 902 – wydatki budżetowe z 
            ewidencją analityczną, 

            -  zbadać rzetelność przedstawionych danych w ewidencji na bazie grupy   
            dokumentów. W części opisowej ustosunkować się do stwierdzonych  
            prawidłowości i nieprawidłowości. 

      3. 1.  Wydatki bieżące 
      3.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 
 
        ♦     Sprawdzić zgodność z przepisami: 

      -  zaszeregowanie pracowników, 
      -  składniki wynagrodzeń , 

           -  prawadzenie  kart wynagrodzeń i list płac, 
           -  odprawy emerytalne i rentowe, 

      -   nagrody jubileuszowe, 
      -   terminowość odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. 
 

        ♦ Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej: 
sprawdzić wysokość i prawidłowość ustalenia naliczonego wynagrodzenia, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
    3.1.2.Pozostałe wydatki : 

         -   diety dla radnych, nieetatowych członków zarządu, członków komisji rad, 
              przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (podać  
              uchwałę rady oraz jej ustalenia w zakresie określenia wysokości diet), 
         -   wydatki pieniężne, wartość świadczeń w naturze lub ekwiwalenty nie zaliczone do  
              wynagrodzeń, 

   -   ekwiwalenty za udział w działaniu ratowniczym, 
         -   wynagrodzenia nie wynikające ze stosunku pracy (zasadność umów, prawidłowość 
              wynagrodzeń, rozliczenia finansowe za wykonane prace). 

3.1.2.1. Podróże służbowe: 
         -  sprawdzić prawidłowość wystawianych delegacji (kompletność danych zawartych  
             w  druku polecenia wyjazdu służbowego), 
         -  zgodność rozliczenia delegacji służbowych (przejazdy, diety, noclegi, ryczałty) z 
             wyznaczonym środkiem lokomocji i czasem podróży, 
         -   prawidłowość udokumentowania i rozliczania wydatków związanych z użyciem 
             prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych (limity, ryczałty), 
         -  prawidłowość rozliczeń kosztów podróży służbowych pracowników delegowanych 

                 poza granice kraju. 
 

3.1.2.2.   Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 
- prawidłowość naliczenia i terminowość przekazywania na konto funduszu, 

 
3.1.2.3.   Wydatki o charakterze odszkodowawczo -  sankcyjnym : 

- zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, koszty postępowania sadowego, 
odsetki za zwłokę ( od zobowiązań nieterminowych), 
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- ustalić czy j.s.t. ponosiła w.w wydatki – ustalić ich przyczyny 
 

3.1.2.4.   Wydatki poniesione przez j.s.t. na dotacje - dotyczy realizacji zadań własnych, 
zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych do dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz zadań zleconych po wejściu w życie cyt. ustawy, innych niż 
określone w tej ustawie: 

- czy rada gminy (powiatu) podjęła uchwałę w sprawie: trybu postępowania o 
udzielenie dotacji, sposobu rozliczenia dotacji, sposobu kontroli wykonania 
zleconego zadania – zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych? 

- czy podmioty ubiegające się o dotacje złożyły wnioski spełniające wymagania, 
wynikające z postanowień uchwały rady oraz czy przedstawiły oferty 
wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujące 
wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy? 

- czy zlecanie zadania oraz przekazanie dotacji na jego realizację nastąpiło na 
podstawie pisemnej umowy?, 

- czy przy udzielaniu dotacji zachowano zasadę jawności poprzez podanie do 
publicznej wiadomości kwot dotacji udzielonych z budżetu?, 

- czy umowa ta zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 71 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych?, 

- czy określono sposób dokumentowania  wykonania zadania oraz przedkładania 
informacji o jego wykonaniu?,  

- ustalić, czy podmiot realizujący zadanie wykonał wszystkie postanowienia 
zawartej umowy, 

- czy niewykorzystana w danym roku budżetowym dotacja została zwrócona do 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie?. 

- dotacje celowe na zadania własne przejęte przez inną jednostkę samorządu 
terytorialnego do realizacji w drodze porozumień 

- czy rada podjęła stosowną uchwałę ?, 
- czy w  porozumieniu określono zasady dotowania zadań i rozliczenia dotacji?. 
 

3.1.2.5. Wydatki poniesione przez j.s.t. na dotacje na rzecz podmiotów pożytku publicznego: 
- czy rada gminy (powiatu) podjęła uchwałę uchwalającą roczny program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na podstawie przepisów o 
stosunku państwa do Kościoła Katolickiego oraz stosunku państwa do innych 
kościołów?, 

- jak realizowana jest zasada współpracy j.s.t. z organizacjami pożytku publicznego 
(wspieranie, bądź powierzanie zadań)?, 

- czy wspieranie bądź zlecanie zadań odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert?, 
- czy ogłoszono konkurs zgodnie z przepisami (art. 13 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie)?, 
- czy powierzona dotacja lub wsparcie nastapiło na rzecz podmiotu wyłonionego w 

konkursie oraz czy przekazanie dotacji nastąpiło w wyniku zawartej umowy z 
uwzględnieniem art. 11 ust. 2 u.f.p. oraz u.p.p.?, 

- ustalić czy podmiot realizujący zadanie wykonał postanowienia umowy oraz dokonał 
rozliczenia otrzymanej dotacji  
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  3.1.3.   Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych (ustawy Prawo zamówień 
publicznych) przy dokonywaniu wydatków bieżących a w szczególności związanych z 
zakupem materiałów i usług ( z  wykorzystaniem  tez z pkt 3.2.3 ). 
    ♦    Materiały: 

 -  prawidłowość zawierania umów na zakupy, 
 -  ewidencje zakupu i rozchodu, dokumentacja z tym związana i rozliczanie zużycia, 
 -  zakup i rozliczanie paliwa, wpisy do kart drogowych, rozliczanie kierowcy  
         (przepał paliwa), 
 -  zakładowe normy zużycia paliwa, 
 -  zakupy dokonane na rzecz różnych jednostek (np. paliwo, środki trwałe i inne)       
         oraz  forma przekazania ich tym jednostkom, zbadać dokumentację towarzyszącą  
         takiemu rodzajowi dofinansowania, 
     -   wydatki dokonane na rzecz sołectw (dot. tylko gmin). 

    ♦       Usługi materialne: 
 -   zawieranie umów na usługi: transportowe, remontowe, komunalne, 
 -   zgodność ujętych w fakturach i rachunkach ilości, rodzaju świadczenia, cen  
          jednostkowych z zawartymi umowami i stanem faktycznym, 

             -    prawidłowość ponoszenia opłat za usługi pocztowe, telefoniczne ich zgodność z 
                  umowami. 

 
      3.2. Wydatki majątkowe 
       3.2.1. Wydatki  na inwestycje i  modernizacje oraz pozostale wydatki majątkowe. 
      Przystępując do kontroli powyższych wydatków należy wyjść od uchwały budżetowej, jej  
      zmian i realizacji, aby stwierdzić, czy realizowane zadania  modernizacyjne i 
inwestycyjne  
      mają swoje oparcie w tej uchwale. 

 
a) Informacje ogólne o inwestycjach w danej jednostce samorządu terytorialnego: 

- źródła finansowania inwestycji,  
- czy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyszczególniono rodzaje 

inwestycji przewidzianych do realizacji w danym roku i określono wysokość środków 
na ich realizację?, 

- czy w budżecie gminy ujęto w prawidłowych podziałach klasyfikacji budżetowej 
dotacje otrzymane z zewnątrz na finansowanie inwestycji?, 

- czy  organ stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  podjął  uchwałę o 
  prowadzeniu  inwestycji  wspólnych,  czy  określono  w  umowie  zasady 
  współuczestnictwa w kosztach, a następnie warunki korzystania z obiektów 
  sfinansowanych ze środków wspólnych: jednostek samorządu, jednostek 
  gospodarczych i ludności?, 

- czy w umowie określone zostały zasady rozliczenia ewentualnych pozostałości 
środków 
 po zakończeniu zadania inwestycyjnego?( tabela nr 24), 
- czy prowadzony jest wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych i planowanych, czy 
są 
 przesunięcia terminów realizacji inwestycji?. 
 

Wybrać zadania inwestycyjne do badania przyjmując właściwe kryteria (m.in. źródła 
finansowania, wielkość nakładów, zakończone zadania itp.). Dokonać  analizy procesu ich 
realizacji - poczynając od źródeł finansowania, poprzez wybór wykonawców, realizację, 
rozliczenie finansowe, aż do przyjęcia na stan ewidencyjny. 
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      b) Zakres obowiązków inwestora: 
-  czy stosowano ustawę o zamówieniach publicznych ( Prawo zamówień 

publicznych) i w jakim trybie udzielono zamówienia ?  
- czy zgodnie z zawartą umową regulowane są należności finansowe dla    

wykonawcy ?, 
- jaką formę rozliczeń (wynagrodzenie) z wykonawcami przyjęto - tj. ryczałtową czy 

inną (zwrócić zwłaszcza uwagę na zasady zmiany ryczałtu), 
- zasadność wypłacania zaliczek i ich rozliczenie, 
- sposób zawierania umów o zastępstwo inwestycyjne (czy wynagrodzenie jest 

liczone od wysokości kosztów inwestycji ?, czy przyjęto inne rozwiązanie - jakie ?), 
- czy umowy i aneksy były podpisane przez osoby upoważnione ?, 
- w jakim procencie umowy dodatkowe zwiększają koszty w stosunku do pierwotnej 

umowy i czego dotyczą (ceny, terminu, zwiększenia zakresu robót)?, 
- przeanalizować uzasadnienia zmiany umowy (tj. wynagrodzenia, terminu 

zakończenia robót, przerw w robotach, rezygnacji z naliczania kar umownych bądź 
należności obniżenia wynagrodzenia za ujawnione wady czy też obowiązku 
usunięcia w okresie rękojmi przy odbiorze robót), 

- czy jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
 

      c) Zakres obowiązków wykonawcy: 
- rozliczenie z materiałów pobranych z jednostki samorządu terytorialnego lub 

zakupionych z jej środków finansowych (czy  j.s.t. nabyła materiały zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych). 

 
      d) Dokumentacja i ewidencja księgowa: 

Sprawdzić: 
- czy rozliczono materiały jednostki samorządu terytorialnego? (prawidłowość tych 

rozliczeń), 
- czy dokonano rozliczenia finansowego z podmiotami dofinansowującymi zadanie?, 
- prawidłowość udokumentowania ewidencji nakładów inwestycyjnych na 

poszczególne zadania, 
- zgodność faktur z kosztorysami, umową, stanem faktycznym, protokołem odbioru, 
- sposób naliczania i egzekwowanie kar umownych za niedotrzymanie terminów 

realizacji robót, 
- prawidłowość prowadzonej ewidencji księgowej dotyczącej prowadzonej inwestycji 

ze szczególnym uwzględnieniem konta 080, 
-    czy nastąpiło finansowe rozliczenie inwestycji i przyjęcie na stan majątku, na dzień 

przyjęcia do użytkowania lub podwyższenia wartości środka trwałego ?, 
-  rozliczenie pozostałości środków finansowych po zakończeniu zadania 

inwestycyjnego. 
 

3.2.2. Pozostałe wydatki 
  Sprawdzić: 

- czy organ stanowiący ustalił zasady wnoszenia wkładów do spółek prawa 
handlowego, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,  

- czy przestrzegano zasad ustalonych przez organ stanowiący. 
 
3.2.3. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych (Prawo zamówień publicznych) 
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3.2.3.1. Postępowania objęte ustawą o zamówieniach publicznych (wszczęte przed 1 marca   

2004 r. ). 

a) Ustalenia ogólne: 
      -  czy dany wydatek podlegał ustawie o zamówieniach publicznych (art.  3 i 4 
          ustawy o zamówieniach publicznych)?, 
      -  sprawdzić wartość szacunkową zamówienia z art. 15 ustawy o zamówieniach 
          publicznych (zamówienia o wartości do 30 000 EURO prowadzone są w sposób 
          uproszczony), 
      -  jeżeli zamawiający dokonał zamówienia dzieląc go na części (art.3 ust. 2 ustawy) czy   

czynności te były zgodne z ustawą, czy podział zamówienia był uzasadniony a nie 
wynikał jedynie z chęci uniknięcia stosowania procedur określonych ustawą, 

 - czy stosowano obowiązkowe preferencje dla  wykonawców i produktów krajowych  
    wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 28.12.1994 roku (Dz.U. nr 140,  poz. 

776)?. 
 

 b) Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej do 30 000 EURO: 
      

         -  czy prowadzona była dokumentacja podstawowych czynności zgodne z treścią art 
   26 ustawy i czy zawiera ona wszystkie niezbędne elementy (art.25 ust.1 pkt.1,2, 4, 5, 9 i 15 
   ustawy), a w szczególności czy właściwie uzasadniono wybór innego niż przetarg  
   nieograniczony trybu dokonywania zamówienia?, 

    -  czy uczestnicy postępowania złożyli oświadczenie o spełnieniu warunków  
        wymienianych w art. 22 ust. 2?, 

        -  czy wybrano najkorzystniejszą ofertę?, 
    -  czy zawarto w formie pisemnej umowę w sprawie realizacji zamówienia na  
        warunkach wynikających z najkorzystniejszej oferty i nie wprowadzono do niej zmian 
        niekorzystnych dla zamawiającego?, 

      c) Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO: 
          Zbadać przede wszystkim: 

- prawidłowość wyboru trybu udzielenia zamówienia, 
W ramach analizy protokołu postępowania winna być sprawdzona prawidłowość 
działań zamawiającego w ramach konkretnego trybu udzielenia zamówienia tzn. o ile 
stwierdzi się, iż decyzja co do wyboru trybu nie budzi wątpliwości prawnych, to 
kolejnym krokiem winna być analiza legalności działań zamawiającego w ramach 
wybranego przez niego trybu. 
  

  c.1. Przetarg nieograniczony: 
- czy dane zawarte w ogłoszeniu o przetargu są zgodne z treścią art. 30 ustawy o 

zamówieniach oraz odpowiadają wzorowi określonemu w rozporządzeniu Prezesa 
RM z dnia 7 listopada 1997 roku?, 

- czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 29 
ustawy)?, 

- czy opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i czy odpowiada ona 
warunkom określonym w art. 35 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych?  

- czy zamawiający, przy robotach budowlanych posiadał dokumentację określającą 
przedmiot przetargu oraz kosztorys inwestorski (art. 35 ust. 2 ustawy)?, 

- czy wyjaśnienie i zmiany specyfikacji nastąpiły zgodnie z art. 36 ustawy?, 
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- czy zachowano formę pisemną dla oświadczeń i zawiadomień przy zamówieniach 
ponad 30 000 EURO ?, 

- czy właściwie określono termin składania ofert (art. 38), okres związania ofertą (art. 
40) oraz wysokość i formę wniesienia wadium (art. 41)?, 

- czy zamawiający sprecyzował w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wymagania określone w art. 22 ust. 2 pkt. 3, 4 oraz czy podał kryteria i sposoby 
dokonywania oceny spełnienia przez wykonawców tych warunków?, 

- czy oferty otwarto w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu (art. 43)?, 
- czy stwierdzono przypadki dokonywania zmian treści oferty po terminie składania 

ofert (art. 44 ust. 2)?, 
- czy wyboru oferty dokonano w oparciu o ustalone w ustawie i w specyfikacji 

zasady i kryteria?, 
- czy ogłoszenie i zawiadomienie o wyborze oferty nastąpiły zgodnie z treścią art. 50 

i 51 ust. 2 ustawy?, 
- czy umowa została zawarta w terminie określonym w art. 51 ust. 1 i czy miała ona 

formę pisemną (art. 74)?, 
      -    czy w przypadku ewentualnych protestów i odwołań, jak również spraw sądowych,  
            zamawiający na skutek ich uwzględnienia poniósł z tego tytułu kary finansowe? 

- czy w okresie realizacji umowy nie wprowadzono do niej nowych postanowień – 
niekorzystnych dla zamawiającego (art. 76)?. 

  c.2. Wstępna kwalifikacja: 
- czy w informacji oraz formułowaniu wstępnej kwalifikacji zamawiający podał 

wszystkie dane wymagane w art. 23 ust.3 i 4?, 
- czy do udziału w dalszym postępowaniu o zamówienie publiczne dopuszczeni 

zostali wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani we 
wstępnej kwalifikacji? (art. 23 ust. 6), 

- czy lista wykonawców dopuszczonych do dalszego postępowania była jawna?, 
- czy zamawiający zawiadomił wszystkich dostawców i wykonawców o wynikach 

wstępnej kwalifikacji? (art. 23 ust. 7). 
  

   c.3. Przetarg ograniczony: 
- czy treść zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu zawiera 

informacje określone w art. 52c i 52e ?, 
- czy właściwie ustalono termin do składania ofertogłoszenia w przetargu - (art.52 ust.1-3 

)?, 
- czy zaproszenie do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu odpowiada 

wzorowi określonemu w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa RM z 7 
listopada 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 138, poz. 930)?, 

- czy razem z zaproszeniem do udziału w przetargu zamawiający wysłał oferentom 
formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia (art. 34 ust. 1)?, 

- czy przestrzegano zasady aby przyjmować oferty jedynie od zaproszonych do 
udziału w przetargu?. 

Dalszą analizę dotyczącą postępowania, wybór oferty oraz zawarcia umowy należy 
prowadzić według pytań odnoszących się do przetargu nieograniczonego (por. pkt. c.1). 

  
   c.4. Przetarg dwustopniowy: 

- czy ogłoszenie o przetargu odpowiada warunkom z art. 56 ust. 1?, 
- czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia uwzględnia również treści 

zawarte w art. 56 ust. 2?, 
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- czy zamawiający przestrzegał minimalnych terminów do złożenia ofert wstępnych 
(art.57 ust. 1-2)?, 

- czy treść prowadzonych z oferentami negocjacji na temat ofert wstępnych miała formę 
pisemną (art. 21) i czy negocjacje te zostały zachowane w tajemnicy (art. 58)?, 

- czy w wyniku negocjacji nastąpiły zmiany specyfikacji a także zmiany kryteriów 
oceny ofert i czy zawiadomiono o tym oferentów wybranych do składania ofert 
ostatecznych (art. 59 i 60)?, 

- czy do drugiego przetargu dwustopniowego zaproszono wszystkich, których oferty 
spełniły określone w specyfikacji wstępnej wymagania – art. 61?, 

- czy w zaproszeniu do składania ofert ostatecznych wskazano miejsce i termin 
składania ofert ostatecznych (art. 61)?. 

Dalszą analizę protokołu postępowania należy prowadzić stosownie do pytań 
odnoszących się do przetargu nieograniczonego (pkt. 9.3.1.) z uwzględnieniem 
odmienności przedstawionych powyżej. 
  

   c.5. Negocjacje z zachowaniem konkurencji: 
-  czy zachodzą przesłanki wymienione w art. 64 do prowadzenia negocjacji z 

zachowaniem konkurencji?, 
- czy negocjacje miały formę pisemną (art 21) i czy były prowadzone z co najmniej 3 

podmiotami (art. 63)?, 
- czy negocjacje były poprzedzone wysłaniem do wykonawców lub dostawców 

zaproszenia do składania ofert wstępnych (art 52)?, 
- czy negocjacje miały charakter poufny (art. 66 ust. 2)?, 
- czy zwrócono się do oferentów o nadesłanie ofert ostatecznych i czy istotnie 

wybrano ofertę najkorzystniejszą (art. 66 ust. 3)?, 
- czy przy negocjacjach z zachowaniem konkurencji stosowano wymogi 

przewidziane w art.30, 37, 47, 50,51,oraz 59 u.oz.p.(art 66 ust. 4)?. 

   c.6. Zapytanie o cenę: 
- czy zapytanie o cenę stosowano jedynie wówczas, gdy przedmiotem zamówienia 

były dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach 
jakościowych a wartość nie przekracza 130.000 EURO  (art. 68 ust. 1)?, 

- czy zapytanie o cenę skierowano do nie mniej niż 4 dostawców lub wykonawców?, 
 czy zapytanie o cenę, którego wartość przekracza 30 000 EURO zawiera elementy 

wskazane w art. 68 ust. 2?, 
- czy zamówienie zostało udzielone dostawcy lub wykonawcy, który zaproponował 

najniższą cenę ( art. 69 ust. 2)?, 
- czy przy zamówieniu o wartości przekraczającej 30 000 EURO zamawiający o 

wyborze oferty zawiadomił pozostałych oferentów, wskazując nazwę i siedzibę 
tego, którego ofertę wybrano oraz cenę (art. ust. 4)?. 

    c.7. Zamówienie z wolnej ręki: 
- czy zostały spełnione warunki (wymienione w art. 71) do udzielenia przez 

zamawiającego zamówienia z wolnej ręki?, 
- czy jeżeli wartość zamówienia przekraczała kwotę określoną w art.71 ust. 1a – zastosowanie 

trybu zamówienia z wolnej ręki było zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych? 

 
3.2.3.2. Postępowania objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (wszczęte po 1 marca    

2004r.)  
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a) Ustalenia ogólne: 
      -  czy dany wydatek podlegał ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 2 pkt 13)?, 
      -  sprawdzić podstawę ustalenia wartości zamówienia w rozumieniu art. 32-35 ustawy 
Prawo zamówień publicznych            
      -  jeżeli zamawiający dokonał zamówienia dzieląc go na części (art. 32 ust. 2 a także 

art. 34 ust. 2) czy czynności te były dokonane z naruszeniem przepisów ustawy, czy 
podział zamówienia był uzasadniony, a nie wynikał jedynie z chęci uniknięcia 
stosowania procedur określonych ustawą, 

 b) Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej do 60 000 EURO: 
         -   sposób ogłoszenia (zaproszenia) art. 41, 48, 56,63, 75 

- czy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera  
niezbędne elementy, o których mowa w art. 96 ustawy?,  

- czy uczestnicy postępowania złożyli oświadczenie o spełnieniu warunków         
wymienianych w art. 22, 25, 44, 50 ustawy Prawo zamówień publicznych?, 

- czy wybrano najkorzystniejszą ofertę (art. 91)?,  
- czy umowa została zawarta zgodnie z postanowieniami ustawy (art. 139, 140, 142, 

143) i czy nie jest dotknięta wadą nieważności (art. 146), czy nie wprowadzono do 
niej zmian niekorzystnych dla zamawiającego?, 

      c) Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO: 
          Zbadać przede wszystkim: 

- prawidłowość wyboru trybu udzielenia zamówienia (innego niż przetarg 
nieograniczony i ograniczony), 

W ramach analizy protokołu postępowania i załączników (art. 96) winna być 
sprawdzona prawidłowość działań zamawiającego w ramach konkretnego trybu 
udzielenia zamówienia tzn. o ile stwierdzi się, iż decyzja co do wyboru trybu nie budzi 
wątpliwości prawnych, to kolejnym krokiem winna być analiza legalności działań 
zamawiającego w ramach wybranego przez niego trybu. 
  

  c.1. Przetarg nieograniczony: 
- czy dane zawarte w ogłoszeniu o przetargu są zgodne z treścią art. 41 ustawy  
- czy ogłoszenie zostało opublikowane w sposób określony w art. 40 ustawy?, 
- czy opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i czy odpowiada ona 

treści określonej w art. 36 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych?  
- czy zamawiający, przy robotach budowlanych posiadał dokumentację określającą 

przedmiot przetargu oraz kosztorys inwestorski (art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy)?, 
- czy wyjaśnienie i zmiany specyfikacji nastąpiły zgodnie z art. 38 ustawy?, 
- czy zachowano formę pisemną dla oświadczeń i zawiadomień przy zamówieniach 

ponad 60 000 EURO (art.26 ustawy). Czy miały miejsce przypadki, o których 
stanowi art. 26? 

- czy właściwie określono termin składania ofert (art. 43), okres związania ofertą (art. 
85) oraz wysokość i formę wniesienia wadium (art. 45)?, 

- czy zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki, 
o których stanowi  w art. 22 ust. 2 oraz czy podał sposoby dokonywania oceny 
spełnienia warunków przez wykonawców?, 

- czy oferty otwarto w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu (art. 41) oraz w 
trybie, o którym stanowi art. 86?, 

- czy stwierdzono przypadki dokonywania zmian treści oferty po terminie składania 
ofert?, 

- czy wyboru oferty dokonano w oparciu o ustalone w ustawie i w specyfikacji 
zasady i kryteria?, 
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- czy ogłoszenie i zawiadomienie o wyborze oferty nastąpiły zgodnie z treścią art. 52  
ustawy?, 

- czy umowa została zawarta w terminie określonym w art. 94 i czy miała ona formę 
pisemną (art. 139 ustawy) oraz na jaki okres została zawarta (art. 142, 143), 

      -    czy w przypadku ewentualnych protestów i odwołań, jak również spraw sądowych,  
            zamawiający na skutek ich uwzględnienia poniósł z tego tytułu kary finansowe? 

- czy w okresie realizacji umowy nie wprowadzono do niej nowych postanowień – 
niekorzystnych dla zamawiającego (art. 144)?. 

 
   c.2. Przetarg ograniczony: 

- czy treść zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu zawiera 
informacje określone w art. 48 ustawy?, 

      -      czy właściwie ustalono termin do składania ofert ogłoszenia w przetargu –  
                  (art. 49 ust.1-3 )?, 

- czy razem z zaproszeniem do udziału w przetargu zamawiający wysłał oferentom 
formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia (art. 51)?, 

- czy przestrzegano zasady aby przyjmować oferty jedynie od zaproszonych do 
udziału w przetargu?. 

Dalszą analizę dotyczącą postępowania, wybór oferty oraz zawarcia umowy należy 
prowadzić według pytań odnoszących się do przetargu nieograniczonego (por. pkt. c.1). 

   
   c.3. Negocjacje z ogłoszeniem: 

-  czy zachodzą przesłanki wymienione w art. 55 do prowadzenia negocjacji z 
ogłoszeniem?, 

- czy negocjacje miały formę pisemną i czy były prowadzone co najmniej z 5 bądź 7  
podmiotami (art. 63)?, a na dostawy czy negocjacje były poprzedzone wysłaniem do 
wykonawców lub dostawców zaproszenia do składania ofert wstępnych (art. 4)?, 

- czy negocjacje miały charakter poufny (art. 57 ust. 6)?, 
- czy zwrócono się do oferentów o nadesłanie ofert ostatecznych i czy istotnie 

wybrano ofertę najkorzystniejszą (art. 66 ust. 3)?, 
- czy przy negocjacjach z zachowaniem konkurencji stosowano wymogi 

przewidziane w art.30, 37, 47, 50,51,oraz 59 u.oz.p.(art 66 ust. 4)?. 
 
   c.4.  Negocjacje bez ogłoszenia: 

- czy zachodzą przesłanki wymienione w art. 61 do prowadzenia negocjacji bez 
ogłoszenia?, 

- czy negocjacje były poprzedzone przetargiem nieograniczonym oraz jaki był jego 
wynik?, 

- czy był przeprowadzony konkurs o którym mowa w art. 99?, 
- czy postępowanie prowadzono stosownie do art. 63-65 ustawy? 

c.5. Zamówienie z wolnej ręki: 
- czy zostały spełnione warunki (wymienione w art. 66) do udzielenia przez 

zamawiającego zamówienia z wolnej ręki?, 
- czy jeżeli wartość zamówienia przekraczała kwotę 60 000 EURO – zastosowanie trybu 

zamówienia z wolnej ręki było zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych? 

c.6. Zapytanie o cenę: 
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- czy zapytanie o cenę stosowano jedynie wówczas, gdy przedmiotem zamówienia 
były dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach 
jakościowych a wartość nie przekracza 60.000 EURO  (art. 69 ust. 1)?, 

- czy zapytanie o cenę skierowano do nie mniej niż 4 dostawców lub wykonawców?, 
 czy zapytanie o cenę, którego wartość przekracza 60 000 EURO zawiera elementy 

wskazane w art. 68 ust. 2?, 
- czy zamówienie zostało udzielone dostawcy lub wykonawcy, który zaproponował 

najniższą cenę ( art. 72)?, 
- czy przy zamówieniu o wartości przekraczającej 60 000 EURO zamawiający o 

wyborze oferty zawiadomił pozostałych oferentów, wskazując nazwę i siedzibę 
tego, którego ofertę wybrano oraz cenę (art. ust. 4)?. 

c.7.  Aukcja elektroniczna (art. 74): 
    -     czy przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne a wartość nie 

przekracza 60.000 EURO?,  
    -     czy ogłoszenie o zamówieniach publicznych spełnia wymogi art. 75 ust.1?, 
    -     czy aukcja była etapowa bądź nieetapowa?, 
    -     czy wyboru dokonano w stosunku do podmiotu, który zaoferował najwyższą cenę? 

4. Rozchody budżetowe. 
     Rozchody z n.w. tytułów : 
         -    spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, 

- wykupu obligacji, 
- udzielonych pożyczek 

    sprawdzić pod względem formalnym i rachunkowym  oraz ich zgodność z umowami i  
    ewidencja księgową.  
 
V. MIENIE KOMUNALNE 

1. Gospodarka nieruchomościami. 
- czy jednostka sporządza plany wykorzystania zasobów nieruchomości oraz opracowuje 

informacje o stanie mienia komunalnego zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych (art.120),  

-    sprawdzić czy nieruchomości komunalne wykorzystywane były przez radnych bądź  
     członków władz j.s.t. 
-    zbadać prawidłowość prowadzenia ewidencji nieruchomości 
 
2. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku.  
 
   2.1. Środki trwałe 
   Rzeczowe aktywa trwałe: 

- sprawdzić ewidencję, klasyfikację środków trwałych oraz prawidłowość ustalenia   
       wysokości umorzenia, 
- prawidłowość ujawniania, przyjmowania lub likwidacji środków trwałych i ich 
       ujęcia w bilansie finansowym ( załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra   
      Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości  
      oraz planów kont dla budżetu państwa,  jednostek samorządu terytorialnego oraz  
      niektórych jednostek sektora finansów publicznych - Dz.U. nr 153, poz. 1752). 
  

2.2. Wartości niematerialne i prawne. 
- sprawdzić ewidencję wartości niematerialnych i prawnych oraz ich ujęcie w bilansie  
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      finansowym jednostki ( załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia    
      18 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont   
      dla  budżetu państwa,  jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 
jednostek   
       sektora finansów publicznych - Dz.U. nr 153, poz. 1752), 
- sprawdzić prawidłowość dokonywanych umorzeń. 
 

2.3. Finansowy majątek trwały w tym udziały w spółkach komunalnych. 
- czy przekazano pieniężne udziały do spółek komunalnych i czy znajduje to 

odzwierciedlenie w ewidencji księgowej, 
- sprawdzić ewidencję konta 030 - „Długoterminowe aktywa finansowe” oraz ich  
       ujęcie w bilansie finansowym jednostki, 
- sprawdzić prawidłowość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa  
      finansowe na koncie 073 – „Odpisy aktualizujące dlugoterminowe aktywa    
      finansowe” 
 

2.4.   Materiały.  
W zakresie gospodarki materiałowej zbadać: 

   - deklaracje magazynierów o przyjęciu odpowiedzialności materialnej, 
   - czy ewidencję materiałową prowadzi się zgodnie z wymogami ustalonymi w 

zakładowym planie kont?, 
   - zasady udokumentowania przyjmowania, wydania i rozliczania materiałów, 

  - inne ustalenia, np.: zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem, kradzieżą,  
 
3. Inwentaryzacja składników majątku. 

- wykazać stany rzeczowych składników majątku podlegające inwentaryzacji (za 
pomocą tabeli nr 25), 

- zakres majątku objętego inwentaryzacją 
(data inwentaryzacji, rodzaj i wartość zinwentaryzowanego mienia, rozliczenie 
inwentaryzacji – niedobory, nadwyżki), 

- czy inwentaryzacja była przeprowadzona terminowo?, 
- czy arkusze inwentaryzacyjne są oznaczone numerem, datą oraz danymi 

identyfikacyjnymi osoby przeprowadzającej inwentaryzację i materialnie 
odpowiedzialne, zawierają dane umożliwiające identyfikację miejsca przeprowadzanej 
inwentaryzacji, zawierają podpisy osób przeprowadzających inwentaryzację oraz 
materialnie odpowiedzialnych, dokonano wyceny składników inwentaryzowanych, itd., 

- zbadać prawidłowość rozliczenia inwentaryzacji i terminowość zapisów różnic 
inwentaryzacyjnych w ewidencji księgowej. 
 

VI.  ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ 
  
       Przeprowadzając kontrolę planowania i wykorzystania środków na realizację zadań  
       zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, należy zbadać: 

  -  uchwałę budżetową, w której wyodrębnione są wydatki na finansowanie zleconych   
jednostce samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
dotacje celowe, 

  -  plan finansowy opracowywany przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (lub 
wyodrębnioną jednostkę), uwzględniający po stronie dochodów wysokość dotacji na 
zadania zlecone, 

  -  czy zmiany wysokości dotacji były wprowadzane uchwałą zarządu?, 
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 realizacja wydatków pod kątem gospodarności, celowości oraz zgodności z ich 
przeznaczeniem.  

 
 
 
 
1.Dotacje otrzymane w związku z realizacją zadań zleconych.  

  
 1.1. Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej oraz powierzone na mocy zawartych porozumień (w tym również z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego): 
- wykazać rozliczenie z przyznanych i wykorzystanych dotacji wg tabeli nr 26, 
- czy dane przedstawione w tabeli dotyczące sprawozdań Rb-50 są zgodne z 

ewidencją księgową?, 
- jeżeli wystąpiły różnice pomiędzy dotacjami otrzymanymi a wykorzystanymi – 

wykazać datę i kwotę zwrotu, 
- przeprowadzić szczegółowe rozliczenie z wykorzystania przyznanych jednostce 

samorządu terytorialnego dotacji celowych na przykładzie dwóch wybranych 
rozdziałów klasyfikacji budżetowej, 

- w przypadku powiatu zbadać dodatkowo prawidłowość wykorzystania dotacji 
celowej z budżetu państwa na realizację zadań przez powiatowe służby, inspekcje i 
straże. 

 
         2.  Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych. 
   

Źródła i prawidłowość wykorzystania przyznanych dotacji celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego: 
wykazać rodzaje i kwoty przyznanych i otrzymanych dotacji – dane przedstawić w 
tabeli nr 27. 
 

4.1. Dotacje na realizację inwestycji infrastrukturalnych w regionach zagrożonych 
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (por. rozporządzenie RM z 
18 sierpnia 1999 r. – Dz.U. Nr 70, poz. 781 z późn. zm.) 

 
Zbadać: 

- czy wnioski o przyznanie dotacji są składane do wojewody w ustalonym terminie? 
- czy wnioski zawierają uzasadnienie potrzeby realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych oraz informacje wskazane w § 4 ust. 3 rozporządzenia?, 
-     czy gmina zrealizowała dane zawarte we wniosku o udzielenie dotacji: 
a)   w zakresie zatrudniania bezrobotnych przy realizacji inwestycji: 
-    wskazać  umowę zawartą z urzędem pracy (data zawarcia, okres obowiązywania, 

liczba bezrobotnych przewidzianych do zatrudnienia w odniesieniu do liczby 
bezrobotnych zgłoszonych we wniosku o dotację), 

b) w zakresie terminu realizacji inwestycji, 
c) w zakresie zaangażowania własnych środków rozliczyć dotację w stosunku do 

środków z budżetu gminy, 
d) w zakresie wykorzystania dotacji: 
- rozliczyć wykorzystanie dotacji w zakresie finansowania zobowiązań związanych z 

zakresem rzeczowym, planowanym i wykonanym w danym roku budżetowym, 
- czy istnieją podstawy do zwrotu dotacji w całości lub części do budżetu wojewody? 
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         2.2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 

Rozliczyć oddzielnie poszczególne wnioski gminy o przedmiotowe dotacje, 
wskazać dane podane we wniosku o udzielenie dotacji: 
- środki planowane w budżecie własnym, 
- wnioskowana kwota dotacji, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, 
Sprawdzić realizację danych zgłoszonych we wniosku: 
- rozliczyć wydatkowanie środków własnych z budżetu w odniesieniu do 

zgłoszonych we wniosku, 
- rozliczyć dotacje otrzymane a wykorzystane, 
- czy na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli istnieją podstawy do 

zwrotu dotacji w całości lub w części na dochody budżetu państwa? 
  
     
     2.3.Dotacje na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (tabela nr 28): 
          -  wykazać ogólne rozliczenie z otrzymanych i wykorzystanych dotacji na 

         dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w danym roku, ze wskazaniem: 
        ♦ źródeł finansowania (środki własne z budżetu gminy, otrzymana dotacja), 
        ♦ środków wydatkowanych w danym roku wg ewidencji księgowej, 
        ♦ różnicy pomiędzy źródłami finansowania a wydatkowanymi środkami, 
      -  wykazać wypłacone dodatki dla poszczególnych zarządców domów oraz  
         wnioskodawców, 
   -  wykazać spełnienie przez wybranych wnioskodawców wymogów do otrzymania 

dodatku: 
       ♦   wybrać reprezentatywną grupę wnioskodawców danego zarządcy, któremu  
             wypłacono dodatki oraz dokonać kontroli zasadności przyznania tych 

dodatków, 
       ♦   sprawdzić, czy gmina kontrolowała rzetelność wykazywanych w deklaracjach  
             dochodów, 
       ♦   ustosunkować się do wyników kontroli. 

 
     2.4.Pozostałe rodzaje dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
           własnych  danej jednostki samorządu terytorialnego: 

           a)  dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy i  
                 powiatu z zakresu pomocy społecznej, 
          b)  dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie bieżących zadań  
                związanych z usuwaniem skutków powodzi, 
          c)  dotacje celowe dla gmin i powiatów związane z usuwaniem innych, 
                bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

       -  wykazać rodzaje oraz kwoty przyznanych i otrzymanych dotacji, 
       -  zbadać, czy wnioski o udzielenie danej dotacji zawierają niezbędne informacje, 
           wymagane przepisami prawa, 
      -  czy jednostka samorządu terytorialnego wykorzystała udzieloną dotację 
          zgodnie z jej przeznaczeniem ( oraz informacjami podanymi we wniosku o jej  
          udzielenie)?, 
      -  czy istnieją  podstawy do zwrotu dotacji – w całości lub w części? 
 

3.   Środki na realizację porozumień (zadania przyjęte) 
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.  
            Finansowanie zadań przejętych w drodze porozumień zawieranych z innymi jednostkami 
            samorządu terytorialnego: 

- wykazać za pomocą tabeli nr 29, 
- czy przejęcie zadania do realizacji znajduje oparcie w uchwale rady danej jednostki 

samorządu terytorialnego?, 
- czy zakres zadania publicznego zawarty  w porozumieniu nie wykracza poza ramy 

określone w uchwale rady?, 
- czy dotacje celowe na realizację zadań były przekazywane na zasadach, w wysokości i 

w terminach określonych w porozumieniu?, 
- czy jednostka samorządu terytorialnego podejmowała stosowne działania w przypadku 

nie wywiązywania się  przez stronę porozumienia z nałożonych obowiązków w 
zakresie jego finansowania?, 

- czy przychody (opłaty) związane z realizacją  porozumienia, które jednostka 
samorządu terytorialnego winna przekazać stronie porozumienia, były prawidłowo 
ewidencjonowane i rozliczane?, 

- czy powstałe w wyniku porozumienia efekty rzeczowe (środki trwałe) zostały 
prawidłowo wycenione oraz czy sporządzono wymaganą dokumentację  finansową 
związaną z powstaniem tych efektów?, 

    -   czy dokonano prawidłowego rozliczenia finansowego zrealizowanego porozumienia?. 
 
 

VII. ROZLICZENIA FINANSOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    
Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. 
 
-  Czy przestrzegane są określone przez organ stanowiący jednostki samorządu 
    terytorialnego zasady dotowania z budżetu ?. 

         -  Wpłaty do budżetu jednostek samorządu terytorialnego nadwyżek środków 
    obrotowych wg określonych przepisów bądź uregulowań zawartych w uchwałach  
    organu stanowiącego. 
-   Prawidłowość ustalenia wyniku finansowego i jego rozdział. 
-   Prawidłowość wykazania wydatków z tytułu dotacji w ewidencji księgowej i  
    sprawozdawczości powiązanie Rb-28S, Rb-30 i Rb-31. 
 
1. Jednostki budżetowe 
    1.1.Przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej  odpowiednio wg tez zawartych w 
    działach I, II, III (pkt 1-4).  

 
              1.2. Plan finansowy jednostki budżetowej  

-  czy posiada zatwierdzony plan finansowy,  
-  czy jednostka otrzymuje dotacje  i czy dokonuje ich rozliczenia, 
-  sprawdzić wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 
-  sprawdzić poprawność stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, 

           -  czy jednostka prawidłowo i terminowo dokonuje rozliczeń z budżetem 
 
 2.Zakład budżetowy 

             2.1. Czy utworzenie zakładu budżetowego nastąpiło zgodnie z art. 19 ustawy o 
             finansach publicznych: 

   - czy uchwała o utworzeniu zakładu budżetowego zawiera następujące informacje 
 nazwę i siedzibę jednostki, 
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   -  przedmiot działalności, 
   -  właściwą część budżetu, z którą zakład będzie się rozliczał, 
   -  źródła przychodów oraz przeznaczenie rozchodów, 
   -  stan wyposażenia w środki obrotowe, 

    - czy kierownik zakładu posiada pełnomocnictwo zarządu jednostki samorządu  
              terytorialnego do jednoosobowego działania i zwykłego zarządu mieniem?, 

  
            2.2. Plan finansowy zakładu budżetowego: 
               - czy posiada zatwierdzony plan finansowy oraz czy ustalono planowany stan 

              środków  obrotowych, 
            - kto ustala i zatwierdza cennik usług zakładu ?, 
           - wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zgodnie z przepisami  - 
              zachowanie terminów i kwot wpłat, 
           - rozliczanie nadwyżek środków obrotowych zakładu budżetowego 
             korzystającego z dotacji, 
          - czy zakład otrzymuje dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i  
             czy ustalono odrębną uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu  
             terytorialnego przedmiot dotowania oraz tryb i terminy przekazywane tych  
             dotacji (czy postanowienia te są przestrzegane - zbadać konsekwencję  
             ewentualnego nieterminowego przekazywania dotacji), 
        -   czy wielkość dotacji mieści się w ustawowym limicie?, 
        -   czy w zakładzie przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej oraz 
             prawidłowości wykorzystania dotacji? 
 

            2.3.Gospodarka kasowa: 
- czy zakład posiada odrębny rachunek bankowy ?, 
- czy ustalono wysokość zapasu gotówki w kasie - czy limit ten jest 

przestrzegany?, 
- czy pomieszczenie kasy jest prawidłowo zabezpieczone przed kradzieżą?, 
- prawidłowość zabezpieczenia transportu gotówki z banku do kasy, 
- czy kasjer posiada w aktach osobowych deklarację o odpowiedzialności 
     materialnej oraz zapytanie o karalność?, 
- czy są przestrzegane zapisy zawarte w wewnętrznych uregulowaniach 

(instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, gospodarki 
drukami ścisłego zarachowania) w zakresie:  

- wystawiania  KP i KW - czy prowadzona jest ewidencja wydanych do użytku 
bloków tych formularzy ?, 

- czy dokumenty dotyczące wypłat zatwierdzane są do wypłaty przez kierownika 
jednostki i głównego księgowego lub przez osoby upoważnione - czy zostały 
sprawdzone pod względem merytorycznym ?, 

- czy wypłacona gotówka jest prawidłowo pokwitowana przez osoby 
otrzymujące należne im kwoty? (data, kwota, podpis), 

- czy dokumenty są “dekretowane" i odpowiednio oznakowane?, 
- czy pobrana gotówka z banku została zaprzychodowana w raporcie księgowym 

w tym samym dniu, w kwocie zgodnej z pobraniem?, 
- prowadzenia raportów kasowych - ich rzetelność, chronologia wpłat i wypłat, 
- jakie depozyty przechowywane są w kasie i czy prawidłowo prowadzona jest 

ich ewidencja?, 
- czy dokonywane są kontrole gotówki w kasie przez osoby upoważnione -    

przeprowadzić kontrolę kasy, wynik ująć w treści protokołu - wg załącznika. 
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        2.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:   

- sposób prowadzenia ewidencji księgowej 
- rejestry, luźne karty lub zapisy komputerowe 
- staranność, bieżące prowadzenie, kompletność  
- zapisy w ewidencji ich rzetelność,  bezbłędność, sprawdzalność   
- sprawdzić wyrywkowo kilka umów zlecenia na wykonanie usług w powiązaniu 

z dokumentami stanowiącymi podstawę wypłat, 
        Sprawdzić czy dokonuje się rozliczenia paliwa dla posiadanego sprzętu zgodnie z  
        przyjętymi zasadami. 

 
        2.5.Inne ustalenia: 

     -  sprawdzić prawidłowość i rzetelność sporządzenia sprawozdań finansowych, 
    -  sprawdzić windykację należności. 

 
     3. Gospodarstwo pomocnicze 
         3.1.Czy gospodarstwo pomocnicze utworzono zgodnie z art. 20 u.f.p.i czy uchwała  
         określa:  
              -  nazwę i siedzibę gospodarstwa pomocniczego, 
              -  nazwę i siedzibę jednostki budżetowej, 
              -  przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jednostki budżetowej, 
              -  składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę budżetową, 

     -  komu powierzono majątek gospodarstwa oraz forma udokumentowania 
                   odpowiedzialności za powierzony majątek. 

 
  3.2. Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego: 
           -  kto zatwierdza plan finansowy oraz kto podejmuje decyzję o podziale zysku na  

           potrzeby własne gospodarstwa. 
 

 3.3. Kto ustala i zatwierdza cennik usług gospodarstwa pomocniczego - zwłaszcza       
gdy określone usługi są dotowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ?, 

                 - czy plan finansowy  spełnia wymogi przepisów, 
   - czy w planie finansowym przewidziano wpłaty do budżetu gminy - jeżeli tak - 

sprawdzić rzetelność ich dokonywania, (również sprawdzić wpłaty na dochody 
środków specjalnych, na zwiększenie środków obrotowych gospodarstw 
pomocniczych, na rachunek finansowania inwestycji), 

  - czy w planie finansowym dokonywano zmian w ciągu roku lub realizowano 
wyższe od planowanych przychody i rozchody bez zmiany planu ?. 

      -  jeżeli gospodarstwo otrzymało dotację z budżetu jednostki samorządu  
          terytorialnego - sprawdzić czy organ stanowiący tej jednostki określił zakres 
          przyznawania dotacji i czy gospodarstwo przestrzegało tych zasad ?, 
      -  jeżeli gospodarstwo pomocnicze świadczy odpłatne usługi na rzecz macierzystej  
          jednostki budżetowej - sprawdzić, czy sprzedaż jest dokonywana wg kosztów 
          własnych?, 
     -   jakie decyzje podejmowano, jeżeli gospodarstwo pomocnicze nie spełniało 
          warunków samofinansowania ?, 
      -  czy w gospodarstwie pomocniczym przeprowadzono kontrolę gospodarki  
         finansowej oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji ?. 
  

        3.4. Gospodarka kasowa: 
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Gospodarkę kasową sprawdzić wg tez zawartych  w części 1.3. - zakład budżetowy. 
  

         
 3.5. Gospodarka finansowa: 

     - czy zlecenie robót, usług i zakupów odbywa się na podstawie ustawy o  
zamówieniach publicznych ?, 

     -  sprawdzić wybrane umowy w powiązaniu z dokumentami stanowiącymi podstawę 
wypłaty, 

    -  czy zostały opracowane, a kierownik zatwierdził do stosowania: 
- zakładowy plan kont, 
- instrukcję obiegu dokumentów księgowych, 

- instrukcję inwentaryzacyjną. 
 

       3.6. Prawidłowość udokumentowania wydatków i prowadzenie ksiąg rachunkowych. 
 

       3.7. Inwentaryzacja: 
- czy przeprowadzono i rozliczono inwentaryzację aktywów i pasywów, 
 

      3.8. Gospodarka materiałowa: 
    - rzetelność przychodów i rozchodów materiałów, 
    - prawidłowość rozliczeń wydanych i zużytych materiałów. 

 
       3.9.Windykacja należności gospodarstwa: 

     - wytypować grupę reprezentatywną płatników regulujących należności po terminie, 
     - dokonać analizy prawidłowości naliczonych odsetek za zwłokę. 

 
    3.10.Prawidłowość sporządzania sprawozdań i rozliczeń z jednostką budżetową 
 
4.  Środki specjalne 
     4.1. Decyzja o finansowaniu działalności w formie środków specjalnych: 

    - czy  decyzję o finansowaniu części podstawowej lub ubocznej działalności jednostki 
budżetowej w formie środków specjalnych podjęto zgodnie z art. 21 u.f.p.?, 
  

     4.2. Plan finansowy gospodarowania środkami specjalnymi: 
    - czy kierownik jednostki budżetowej zatwierdził plan finansowy środków 

specjalnych, o ile zarząd tych uprawnień nie zastrzegł dla siebie ?, 
    - czy plan finansowy spełnia wymogi przepisów ?, 
    -  czy w planie finansowym dokonywano zmian w ciągu roku lub realizowano wyższe 

od planowanych przychody i wydatki bez zmian planu?, 
   - jakie decyzje zostały podjęte, jeżeli działalność w formie środków specjalnych nie 

spełnia warunków samofinansowania?. 
  
     4.3. Inne ustalenia: 

  - czy działalność w formie środków specjalnych posiada wydzielony rachunek 
bankowy?, 

  - sprawdzić rzetelność sporządzania sprawozdań finansowych i rozliczeń z jednostką 
budżetową. 

 
 



28 

 

 
 
 
5. Samorządowe osoby prawne 
    Czy samorządową osobę prawną powołano zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
    czy prawidłowo są zaewidencjonowane udziały przekazane przez jednostkę samorządu  
    terytorialnego do samorządowych osób prawnych. 
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