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ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI


W dniu 25-06-2007 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Pacanowie z siedzibą 28-133 Pacanów ul. Radziwiłłówka 2, reprezentowanym przez Wójta Gminy Wiesława Skopa jako Zleceniodawcą a KANCELARIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA w Stalowej Woli jako Zleceniobiorcą – została zawarta umowa o wykonanie usługi w przedmiocie jak w p.2.
	Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę usługi sprawdzenia prawidłowości sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie za okres od 1-07-2002 r. do 30-06-2007 r., oraz zbadanie ksiąg i dokumentów, na podstawie, których zostały sporządzone sprawozdania z wykonania tych budżetów, a w szczególności:

	sprawdzenie prawidłowości zakupów,
	sprawdzenie prawidłowości sprzedaży, w tym: samochodów, kontenerów na śmieci, silników z ujęcia wody w Wόjeczce.


	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie jest jednostką organizacyjną Gminy Pacanów i jako Zakład Budżetowy jest własnością samorządową tej Gminy.

Zleceniodawca (Urząd Gminy Pacanów – Wójt) zobowiązał Kierownika Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych do udostępnienia Zleceniobiorcy sprawozdań, ksiąg i dokumentów oraz udzielenia wyczerpujących wyjaśnień w celu wykonania zlecenia zgodnie z umową w okresie od 25 czerwca do 25 lipca 2007 roku i przedłożenia przez Zleceniobiorcę raportu z tych prac do dnia 31 lipca 2007 r.
	Wykonawca umowy – KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA w Stalowej Woli – jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2948.
Sprawdzenia prawidłowości sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetόw ZUWiK oraz badanie ksiąg i dokumentόw dokonała w imieniu Zleceniobiorcy Regina Fiałkowska biegły rewident wpisany na listę podmiotόw uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 832/78.
	Podstawą zawarcia umowy przez Wójta Gminy Pacanów była uchwała Rady Gminy z dnia 25-06-2007 r.

Wykonawca usługi na dn. zawarcia umowy i na dn. złożenia Raportu pozostaje niezależny od Gminy w Pacanowie i od ZUWiK w rozumieniu art. 66 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. tj. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.).

Podstawy prawne i gospodarcze Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie został utworzony z dniem 1 lipca 1995 roku jako zakład budżetowy na podstawie Uchwały Nr 71/95 Rady Gminy Pacanów z dn. 25-05-1995 r., w oparciu o Ustawę z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 42 poz. 183). W/w uchwałą Nr 71/95 Zakładowi nadano również Statut i przydzielono majątek w postaci:

	ujęcia wody wraz ze stacją pomp, zbiornikami i stacją uzdatniania wody oraz siecią wodociągową,
	koparki,

ciągnika + 2 przyczepy,
	kontenerów na śmieci,
	jednorazowej dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.
W następnym okresie działalności Statut ZUWiK był kilkakrotnie zmieniany.
	W badanym okresie ZUWiK działał w oparciu o Statut:
	uchwalony Uchwałą Nr 220/02 Rady Gminy Pacanów z dn. 23-06-2002 r., zmieniony uchwałą X/61/03 z 11-08-2003 r.,

następnie uchwalony uchwałą Nr L/245/06 Rady Gminy Pacanów z dn. 30-08-2006 r.
Zmiany w statucie Zakładu były dokonywane w związku ze zmianami stosownych przepisów (ustaw i rozporządzeń).
	Zakład nie posiada osobowości prawnej. Siedziba Zakładu znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Pacanowie ul. Radziwiłłówka 2.
	Zgodnie z ostatnim Statutem (z dn. 30-08-2006 r.) – ZUWiK w Pacanowie powołany jest do realizacji zadań wynikających z planów rozwoju gospodarczego Gminy Pacanów oraz dla zaspokajania społecznych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie obsługi technicznej a w szczególności:

	budowa, utrzymanie i eksploatacja obiektów i sieci wodociągowej, oraz zapewnienie stałej dostawy wody,

rozbudowa, utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz stały odbiór ścieków,
	nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzanych do kanalizacji ścieków,
	ochrona ujęć wody przed zakażeniami,
budowa, remonty, utrzymanie letnie i zimowe dróg, placów i chodników gminnych,
	konserwacja, utrzymanie porządku i czystości na gruntach należących do Gminy (place, targowisko, park, skwery z zieleniną),
	wywóz i utylizacja nieczystości stałych,
	wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,
budowa i konserwacja obiektów komunalnych.

	Strukturę Zakładu, podział czynności i odpowiedzialności pracowników określa Kierownik ZUWiK.

Kierownik również zarządza i reprezentuje Zakład za zewnątrz, a w przypadku jego nieobecności – funkcję Kierownika pełni pracownik przez niego wyznaczony.
Nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem dokonuje Wójt Gminy Pacanów (przed 30-08-2006 r. – Zarząd Gminy na wniosek Wójta).
	Wynagrodzenie pracowników Zakładu ustala Kierownik na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 z 2005 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami, a wcześniej Dz. U. Nr 61/2001 r. poz. 708 z późniejszymi zmianami).
	Zakład samodzielnie gospodaruje powierzonym mu mieniem i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansowo – księgową oraz pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem, sporządzony przez Kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Wójta Gminy (przed 30-08-2006 r. – zatwierdzony przez Zarząd Gminy).
W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku zrealizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie powoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu gminy, ani zwiększenia dotacji z budżetu Gminy.
	Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
	Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy (do 30-08-2006 r. – Rada Gminy i Zarząd Gminy).

Zakład zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy i Radzie Gminy w określonych przez nią terminach i zakresie sprawozdanie z realizacji zadań i uzyskanych wynikach ekonomicznych (do 30-08-2006 r. – Zarządowi Gminy i Radzie Gminy).
Zakład posiada nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach numer REGON 290602547, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 655-10-07-550 nadany przez Urząd Skarbowy w Busku – Zdroju.
	Zatrudnienie w badanym Zakładzie w analizowanym okresie wynosiło od 10 do 12 osób.
	Skład Kierownictwa ZUWiK w Pacanowie w badanym okresie był następujący:

Kierownik Zakładu:
	od 1-10-2001 r. do 31-03-2004 r. – mgr inż. Mariusz Szczeniak,

od 1-04-2004 r. do 31-07-2005 r. – Bogumiła Rogala pełniąca obowiązki Kierownika będąc jednocześnie Główną Księgową,
od 1-08-2005 r. do nadal – Dariusz Dziekan pełniący obowiązki Kierownika.
Główny Księgowy:
	od 1-01-1996 r. do 14-10-2005 r. Bogumiła Rogala,

od 1-11-2005 r. do 30-04-2007 r. – Aneta Kawa p.o. Gł. Księgowego,
od 28-05-2007 r. do nadal Agnieszka Rogala.

Polityka rachunkowości i kontrola wewnętrzna.

	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie posiada „Wewnętrzny plan kont Zakładu Budżetowego” wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2002 Kierownika Zakładu, obowiązujący od 2-01-2002 r. 

Wewnętrzny plan kont ustala wykaz kont syntetycznych bilansowych i pozabilansowych.
Do planu kont dołączona została skrócona „polityka rachunkowości”, opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 18-12-2001 r. (Dz. U. Nr 153 poz. 1752), gdzie określono, że:

	Wydatki i wpływy realizowane są w Zakładzie na koncie „131 – Rachunek bieżący”. Po stronie „Wn” konta „131” ewidencjonowane są wszelkie wpływy na konto Zakładu, a po stronie „Ma” konta ewidencjonuje się wszelkie wypłaty zobowiązań.

Koszty działalności Zakładu ewidencjonowane są na koncie „400” z zastosowaniem podziałek klasyfikacji budżetowej.
Materiały, przede wszystkim bilansowe oraz eksploatacyjne do sprzętu komputerowego nabywane są cyklicznie – w miarę potrzeb i bezpośrednio po zakupie przekazywane do zużycia. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się odpowiednie konto kosztów.
Rok obrotowy ZUWiK jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
	Okresem sprawozdawczym jest jeden miesiąc.
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie przyjęcia środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości amortyzacyjnych (umorzeniowych) z wartością początkową środka trwałego, lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
Księgowość Zakładu jest prowadzona komputerowo według programu opracowanego i nadzorowanego przez firmę ZETO S.A. w Kielcach.
Powyższe zasady rachunkowości nie spełniają wymogów art. 10 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694) i wymagają przepracowania i uzupełnienia (uszczegółowienie w rozdziale XI Raportu).
Ponadto Zakładowy Plan Kont i zasady rachunkowości powinny być zaktualizowane po wejściu w życie:
	Ustawy z dn. 30-06-2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104),
	Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19-08-2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170 poz. 1426 z późniejszymi zm.).


	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych posiada „Zakładową instrukcję obiegu dowodów finansowo – księgowych” opracowaną w oparciu o Ustawę o rachunkowości z 29 września 1994 r. tj. sprzed aktualizacji od 1-01-2002 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591) oraz w oparciu o nieaktualne rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. Nr 46 z dn. 1-08-1995 r. poz. 60).

Badającej przedstawiono w/w Instrukcję bez podpisu, bez daty, bez Zarządzenia wprowadzającego.
Instrukcję obiegu dokumentów księgowych należy zaktualizować, dostosowując ją do przepisów:
	Ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694 z późniejszymi zmianami),

Ustawy z 30-06-2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104),
	Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19-08-2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170 poz. 1426 z późniejszymi zmianami),
	Ustawy z 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Posiadania przez Zakład Instrukcja obiegu dowodów finansowo – księgowych – zawiera regulacje dotyczące:

	obowiązujących urządzeń księgowych (dziennik, Księga Główna, konta ksiąg pomocniczych (bez opisu działania), księga inwentarzowa, zestawienie obrotów i sald),
	prowadzonych kont analitycznych (bez opisu powiązań),

warunków jakie ma spełniać dowód księgowy,
	rodzaje dowodów księgowych (zewnętrzne obce, zewnętrzne własne, wewnętrzne własne),
	krótkiego opisu dowodów: kasowych, materiałowych, bankowych, faktur obcych, list płac, delegacje, rozliczenia ryczałtów, zamówień i upoważnień,
celu inwentaryzacji i rozliczenia różnic (nie przestrzegane),
	przechowywania, archiwizacji (w tym w formie nośników magnetycznych),
	druków ścisłego zarachowania (książeczki czekowe, karty drogowe, raporty pracy, arkusze spisowe).

Nie wszystkie ustalenia tej Instrukcji są przestrzegane, – co zostanie omówione w kolejnych Rozdziałach X i XI (np. prowadzenie ksiąg pomocniczych środków trwałych, rozliczenie inwentaryzacji). 
Według w/w Instrukcji m.in. dowody księgowe powinny być przechowywane przez czas nie krótszy niż 5 lat. Przestrzegania tego ustalenia jednak nie można potwierdzić, gdyż badającej nie przedstawiono dowodów księgowych z zakresu zakupów i kosztów za 2002 rok z powodu niemożności odszukania.

Dowody księgowe zewnętrzne obce (faktury zakupu) są poddawane prawidłowo następującym kontrolom (badano od 2003 r.):

	kontroli pod względem merytorycznym (z opisem, w jakim celu dokonano zakupu) z podaniem daty i podpisem Kierownika lub osoby upoważnionej,

sprawdzeniu pod względem formalno – rachunkowym z podaniem daty i podpisem Głównego Księgowego,
zatwierdzeniu do zapłaty z podaniem kwoty cyfrowo i słownie, z określeniem konta obciążenia wg klasyfikacji budżetowej, podaniem daty i podpisem Głównego Księgowego i Kierownika Zakładu.

W okresie od 1-04-2004 r do 31-07-2005 r., kiedy Główna Księgowa Bogumiła Rogala pełniła jednocześnie obowiązki Kierownika Zakładu – dokumenty księgowe sprawdzane i akceptowane były przez tą jedną osobę zarówno za głównego księgowego, jak i za Kierownika Zakładu.
	Dowody księgowe zewnętrzne własne (faktury sprzedaży) podpisywane są przez osoby upoważnione (pracowników administracji) lub Kierownika Zakładu.
	Dowody księgowe wewnętrzne własne sprawdzane i podpisywane są przez:


	listy płac przez sporządzającego – Głównego Księgowego i Kierownika,
	polecenia przelewu – przez Głównego Księgowego i Kierownika,
	część poleceń księgowania – przez Głównego Księgowego,

koszty delegacji – przez Głównego Księgowego i Kierownika.

	Na dowodach księgowych istnieje numeracja:

	dowodu księgowego,
	ujęcia w rejestrze VAT,

a ponadto dekretacja ujęcia operacji na kontach księgowych lub zakwalifikowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zapisana bezpośrednio na dowodzie księgowym, lub na załączonym „Poleceniu księgowania” (PK list płac, wyciągów bankowych – bez podpisu).
	W toku badania dowodów księgowych stwierdzono, że mimo zapisu w Instrukcji obiegu dokumentów – nie wszystkie Raporty Kasowe są podpisane przez Głównego Księgowego, a jedynie przez kasjera. Nie stwierdzono jednak nieprawidłowego sporządzenia raportów kasowych tj. niezgodnie z załączonymi dowodami wpłaty i wypłaty gotówki.

W toku badania uzgodnienia ewidencji księgowej analitycznej z syntetyczną, co stanowi jeden z podstawowych wymogów prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych – stwierdzono niezgodności ewidencji analitycznej środków trwałych z ewidencją syntetyczną na kontach: 011, 013, 071, 072. Niezgodność tą stwierdził również biegły rewident Krzysztof Sroka (Nr ewid. 3785) w protokole z kontroli z dn. 21-10-2005 r. (a dotyczyła ona 1999r., 2004 r. i 2005 r.).
W tym zakresie powinny być przestrzegane zasady Ustawy o rachunkowości Rozdział 2 art. 9 do 25 „Prowadzenie ksiąg rachunkowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami). Ewidencja środków trwałych i wyposażenie nie była prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 16 i 24), z tych też względów wystąpiły nadwyżki, jakie stwierdzono w wyniku rozliczenia inwentaryzacji. Część tych nadwyżek okazała się pozorna i wynikała z nieprawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej i braku uzgodnień ewidencji analitycznej z ewidencja syntetyczną.
Uzgodnienia ksiąg syntetycznych i analitycznych w zakresie środków trwałych i zaksięgowania pominiętych dokumentów oraz rozliczenia inwentaryzacji dokonywano dopiero w lipcu 2007 w toku niniejszego badania.
Sposób i zasady prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych, wyposażenia i materiałów powinien być uregulowany w zaktualizowanej „polityce rachunkowości” i w zakładowym planie kont Zakładu. Zasady te powinny być ściśle przestrzegane (art. 10 ustawy o rachunkowości).
	W toku badania stwierdzono również, że część „Poleceń księgowania” – dotyczących sprzedaży, księgowania wyciągów bankowych nie jest podpisywana (nie stwierdzono błędnych księgowań), co musi być bezwzględnie wyeliminowane.

Ogólny przegląd rozliczeń podatkowych wykazał:

	Zakład składał do Urzędu Skarbowego w Busku – Zdroju w każdym miesiącu deklaracje VAT 7 do 25 –go następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym (ewentualnie korekty w razie potrzeby).
	W każdym miesiącu do 20 – go następnego miesiąca do końca 2006 r. składane były deklaracje PIT – 4 dotyczące podatku od osób fizycznych ( od 1-01-2007r.nie ma obowiązku sporządzania tych deklaracji ).

Podobnie comiesięcznie terminowo składane były deklaracje ZUS (ewentualnie korekty w razie późniejszego wykrycia błędów) – a od 12-05-2003 r. w systemie rozliczeń elektronicznych.

	Dokumentacja wynagrodzeń nie budzi zastrzeżeń. Warunki umów o pracę Zakład ustala w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 2-08-2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

Na świadczenia z ZFSS zawierane są umowy o udzielenie pożyczki mieszkaniowej. Listy płac i listy ryczałtów samochodowych sporządzane są komputerowo w systemie STREAM soft i spełniają wymogi przepisów o ubezpieczeniach społecznych i podatku od osób fizycznych. Listy płac podpisywane są przez Głównego Księgowego i Kierownika.


Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu, księgi i dowody księgowe za 2002 r.


	Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZUWiK na 2002 r. ustalono uchwałą Nr 199/01 Rady Gminy w Pacanowie z dn. 28-12-2001 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2002 r. w wysokości:


	przychody : 755 962 zł.
	wydatki :     755 962 zł.

Następnie w/w budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy:
	Nr 162/02 z 6-08-2002 r.
	Nr 224/02 z 19-09-2002 r.

Zarządzeniem Nr 31/02 z dn. 27-12-2002 Wójta Gminy Pacanów.
Ostatecznie plan przychodów i wydatków na 2002 r. wyniósł 635 962 zł.

	Realizacja budżetu ZUWiK za 2002 rok przedstawiała się następująco:



Wyszczególnienie 2002
Plan 2002 r.
Wykonanie 2002 r.
I. Przychody
635 962
550 806
1. Przychody ze sprzedaży wody i usług (083)
569 962
494 208
2. Pozostałe przychody (odsetki – 092)
2 100
5 567
3. Pozostałe przychody – odsetki (097)
3 900
1 031
4. Dotacja (251)
60 000
50 000
II. Stan środków obrotowych netto na początek okresu
79 009
79 009
III. Razem I + II
714 971
629 815
IV. Wydatki
635 962
564 592
W tym:


1. Wynagrodzenia osobowe (4010)
191 162
170 320
2. Dodatkowe wynagrodzenia (4040)
29 118
26 979
3. Składki ZUS (4110)
40 158
33 034
4. Składka na Fundusz Pracy (4120)
5 506
4 370
5. Zakupy materiałów i wyposażenia (4210)
69 513
49 168
6. Energia (4260)
111 000
98 784
7. Usługi remontowe (4270)
7 000
1 521
8. Zakup pozostałych usług (4300)
    (rozmowy tel., odsetki, projekty)
74 150
69 716
9. Podróże służbowe (4410)
15 750
11 795
10. Różne opłaty (m.in. korzystanie z wód 4430)
72 500
65 083
11. Zakł. Fund. Św. Socjalnych (4440)
6 105
6 037
12. Zakupy inwestycyjne (6070) 
      (kalkulator inkasencki PSION)
14 000
11 489
V. Wpłata do budżetu nadwyżki śr. obr.

22 769
VI. Stan śr. obrot. netto na koniec okresu
79 009
42 454
VII. Ogółem (IV + V + VI)
714 971
629 815


2.1. Komentarz do sprawozdania z realizacji budżetu za 2002 rok.

W 2002 roku ZUWiK zatrudniał 10 osób na 8,5 etatu. 
Główny majątek Zakładu stanowiły:
	przepompownia wody w Wójeczce,
	stacja uzdatniania wody w Żabcu,

baza Pagiet,
	ciągnik C 360, C – 1201,
	koparko – spycharka Białoruś,
samochody ciężarowe Star 266 i 660,
	3 przyczepy, beczka asenizacyjna o poj. 10 m3.
Ze sprawozdania z działalności za 2002 rok wynika, że nie wykonano planu przychodów ze względu na mniejszy niż przewidywany pobór wody, a także nie podpisanie spodziewanej ilości umów w zakresie gospodarki odpadami.
Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok – badano porównując dane wpisane w sprawozdaniu Rb 30(„Sprawozdanie z wykonania planów finansowych”) w rubryce „wykonanie” z zestawieniem obrotów i sald na dn. 31-12-2002 r. i bilansem.
Wykazane w sprawozdaniu Rb 30 przychody wynikają z ewidencji księgowej na następujących kontach (w zł):
	dotacje (740)                                                                         60 000,00

przychody z tytułu poboru wody (760-083)                       407 988,78
	przychody z tytułu wywozu nieczystości (760-083)             42 658,94
	przychody z tytułu świadczonych usług (760-083)              40 665,25
inne przychody w tym odsetki i wynajem kontenerów          9 493,03
	Razem                    560 806,00

W sprawozdaniu Rb 30 wykazano przychody w kwocie 550 806 zł (86,6% planu). Różnica w wykazaniu przychodów (10000,00 zł.) dotyczy dotacji.

Wydatki poniesione w 2002 r. wyniosły 564 592 zł, w tym: 16 296,13 zł. stanowiły odpisy aktualizujące należności w związku z zagrożeniem braku spłaty tych należności. Wykazane w sprawozdaniu Rb 30 wydatki wynikają z ewidencji księgowej i są zgodne z zestawieniem obrotów i sald.
W strukturze wydatków najwyższy udział mają koszty osobowe (wynagrodzenia, ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, które wyniosły 240740 zł. i stanowiły 42,64% ogółu wydatków.
	Zakupy materiałów i wyposażenia wynosiły 49 168 zł. i stanowiły 8,7% wszystkich wydatków. Natomiast zakupy inwestycyjne wyniosły 11 489 zł, co stanowi 2,03% ogółu wydatków (m.in. komputer inkasencki PSION).

Zakupy materiałów i wyposażenia obejmowały: części do remontów, płaszcze przeciwdeszczowe, części komputerowe, wykładzina, filtry, szlifierka, tulejki, materiały biurowe, kłódki, paliwo, itp.
Pojedyncze zakupy wynosiły od kilku do kilkuset złotych i nie przekraczały kwoty 2 100 zł. 
Powyższe stwierdzenia badająca oparła na informacjach z wydruku komputerowego z ksiąg rachunkowych. Dowodów zakupu badająca nie otrzymała do wglądu ze względu na niemożność ich odszukania w archiwum.

	Bilans badanego Zakładu na dn. 31-12-2002 r. przedstawiał się następująco:



Wyszczególnienie
Na 
1-01-2002
(w zł)
Na 31-12-2002
(w zł i gr.)
Aktywa


A. Aktywa trwałe
6 947 705
7 891 808,46
W tym:


1. Wartości niematerialne i prawne
0
0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe
6 947 705
7 891 808,46
W tym:
	grunty

budynki i budowle
	urządzenia techniczne i maszyny
	środki transportu

0
6 916 354
7 163
24 188

0,00
7 860 361,12
13 797,94
17 649,40
B. Aktywa obrotowe
126 297
99 315,87
1. Zapasy (materiały)
2 088
1 014,54
2. Należności krótkoterminowe
w tym:
	z tytułu dostaw i usług

należności od budżetu
114 485

112 602
1 883
98 301,31

96 551,83
1 749,18
3. Środki pieniężne
9 724
23 631,34
Suma aktywów
7 074 002
8 014 755,67
Pasywa


A. Fundusz
7 026 714
7 934 262,16
W tym:
I. Fundusz jednostki
II. Wynik finansowy netto
III. Nadwyżka środków obrotowych

7 015 098
(+)11 616
0

7 970 817,59
(-)13 786,09
(-)22 769,04
B. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusz spec. 
47 288
80 493,21
W tym:
1. Z tytułu dostaw i usług
2. Zobowiązania wobec budżetu
3. Z tytułu ubezpieczeń społecznych
4. Z tytułu wynagrodzeń

28 130
9 234
9 234
0

13 030,06
44 132,07
13 816,27
9 514,81
Suma pasywów
7 074 002
8 014 755,67


3.1 Komentarz do bilansu na 31-12-2002 r.


Dane liczbowe wykazane w bilansie na dn. 31-12-2002 r. wynikają z zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
Zestawienie obrotów i sald sporządzone zostało komputerowo wg programu SFK_Z firmy ZETO Kielce.

Wartość aktywów trwałych wykazanych w bilansie w kwocie 7 891 808,46 zł wynika z kont:

	011 wartość początkowa brutto                                        9 974 198,03

071 umorzenie                                                                  2 082 389,57
	wartość netto                                     7 891 808,46

Zapasy materiałowe w kwocie 1 014,56 zł wynikają z konta 310, a środki pieniężne w kwocie 23 631,34 zł z konta 131.

Wykazane należności z tytułu dostaw wynikają z konta 201 – 112 847,96 zł. i pomniejszone o odpisy aktualizacyjne – 16 296,13 zł. (konto 290) - stanowią netto kwotę 96 551,83 zł.

Pozostałe należności i zobowiązania wynikają z kont rozrachunkowych zespołu „2” i są prawidłowo wykazane.

Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu, księgi i dowody księgowe za 2003 rok.


	Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZUWiK na 2003 rok zostały ustalone Zarządzeniem Nr 3/03 Wójta Gminy Pacanów z dn. 15-01-2003 r. w wysokości:


	Przychody: 718 506,00 zł.
	Wydatki:    718 506,00 zł.


Następnie budżet Zakładu był zmieniany:
	Uchwałą Nr VIII/56/03 Rady Gminy Pacanów z dn. 30-06-2003 r.
	Uchwałą Nr XII/67/03 Rady Gminy Pacanów z dn. 27-12-2003 r. i 30 grudnia 2003 roku.

Ostatecznie plan przychodów i wydatków na 2003 rok wyniósł – 760 524,00 zł.

	Realizacja budżetu ZUWiK za 2003 rok przedstawiała się następująco:


Wyszczególnienie 2003
Plan 2003 r.
Wykonanie 2003 r.
I. Przychody
760 524
596 474
1. Przychody ze sprzedaży wody i usług (083)
663 695
514 785
2. Pozostałe przychody (092)
4 000
2 720
3. Pozostałe przychody (097)
52 928
46 200
4. Dotacja (251)
39 901
32 769
II. Stan środków obrotowych netto na początek okresu
42 454
42 454
III.Ogółem I + II
802 978
638 928
IV. Wydatki
760 524
588 225
1. Nagrody nie zalicz. do f. płac. (3020)
200
0
2. Wynagrodzenia osobowe (4010)
207 449
193 488
3. Dodatkowe wynagrodzenia (4040)
16 410
14 394
4. Składki ZUS (4110)
42 817
38 862
5. Składka na Fundusz Pracy (4120)
6 492
4 975
6. Zakupy materiałów i wyposażenia (4210)
102 633
78 750
7. Energia (4260)
111 600
76 467
8. Usługi remontowe (4270)
61 000
49 504
9. Pozostałe usługi (4300)
96 828
71 012
10. Podróże służbowe (4410)
13 400
11 502
11. Różne opłaty (4430)
61 300
36 084
12. Zakł. Fund. Św. Socjalnych (4440)
7 279
7 049
13. Zakupy inwestycyjne (6070) 
33 116
6 138
V. Wpłata do budżetu nadwyżki śr. obr.

8 249
VI. Stan śr. obrot. na koniec okresu
42 454
42 454
VII. Ogółem (IV + V + VI)
802 978
638 928


2.1 Komentarz do sprawozdania z realizacji budżetu za 2003 rok.


W 2003 roku ZUWiK zatrudniał 10 osób na 8 ¼ etatu.
Główny majątek Zakładu stanowiły:
	Przepompownia wody w Wójeczce,

stacja uzdatniania wody w Żabcu,
	baza Pagiet,
	od 27 sierpnia 2003 r. oczyszczalnia ścieków w Słupii oraz sprzęt:
ciągniki C-360, C-1201, koparko – spycharka Białoruś, samochód ciężarowy Star 266 i 660, 3 przyczepy i beczka asenizacyjna o poj. 10 m3

Przychody ze sprzedaży pochodziły: z dostarczania wody, usuwania śmieci, gospodarki ściekowej oraz różnych prac zleconych jak: transport gruzu, piaskowanie, transport betonowych kręgów, koszenie placów i poboczy, zimowe utrzymanie dróg.
Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok – badano porównując dane wpisane w sprawozdaniu Rb 30 w rubryce „wykonanie” z zestawieniem obrotów i sald na dn. 31-12-2003 r. oraz bilansem.
Wykazane w sprawozdaniu Rb 30 przychody wynikają z ewidencji księgowej na następujących kontach:

	przychody z dostaw wody (700-083)                                  415 355,70

przychody z gospodarki odpadami (700-083)                      38 674,80
	przychody z opłaty stałej i przyłączy wody (760-097)         46 200,09
	przychody z tytułu świadczonych usług (760-083)              46 521,06
dotacje (740)                                                                         32 769,00
	świadczone usługi (700-083)                                                  4 337,51
	odsetki (760-091,092)                                                             2 720,38
korekta odpisów aktualizujących należności (762)                9 896,20
	Razem                              596 474,74

Wykazano prawidłowo -  w złotych 596 474 zł. (co stanowi 78,4% planu).
Przychody ze sprzedaży księgowane były na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, spełniających wymogi ustawy o podatku od towarów i usług VAT.
Z faktur sprzedaży sporządzone były rejestry sprzedaży, które zbiorczo ujmowane były w księgach przy pomocy „Polecenia księgowania”. Stwierdzono brak podpisów osoby sporządzającej i akceptującej na tych poleceniach księgowania, co stanowi uchybienie.
Faktury sprzedaży wystawione dla instytucji i podmiotów gospodarczych podpisywane były przez osobę upoważnioną (inż. Joanna Kopczyk) lub przez Kierownika Zakładu.

Wydatki poniesione w 2003 r. wyniosły 588 225 zł, co stanowiło 77,3% planu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb 30 wydatki wynikają z ewidencji księgowej i są zgodne z zestawieniem obrotów i sald – konto „400” – 588 224,38 zł.
W strukturze wydatków najwyższy udział mają koszty osobowe (wynagrodzenia, ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS), które wyniosły 258 768 zł. (43,99%).

Zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 78 750 zł. i stanowią 13,39% wszystkich wydatków.
Natomiast wydatki inwestycyjne wynosiły 6 138 zł, co stanowi 1,04% ogółu wydatków; zakupiono podobnie jak w 2002 roku komputer inkasencki PSION.
Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczyły następujących pozycji: materiały biurowe, nawiertaka, chlor, części do remontów, baterie, rękawice, maski, rury stalowe, podchloryn, mieszanka solna, środki czystości, worki na śmieci, itp.
Faktury za znaczniejsze zakupy materiałów i wyposażenia (przekraczające wartość netto 2000 zł) – stwierdzono jak niżej:


Lp.
Nr faktury
Data
Materiał
Wartość netto
Cel zakupu
1.
0438/S 
i korekta
20-05-2003
kor 25-07-03
Mieszanka kruszywa
2 072,50
Na drogę i plac gminy
2.
794/M1/03
31-08-2003
Wodomierze i części do montażu
3 934,21
Montaż u odbiorców
3.
5630/03/001
23-09-2003
Hydranty i wodomierze
2 167,13
Zamontowano u odbiorców
4.
20842/01/03
26-11-2003
Kłódki i klucze
3 563,60
Do zamykania hydrantów,część przyjęto na magazyn
5.
7962/03/001
24-12-2003
Części do usuwania awarii wodociągów
8 820,86
Do usuwania awarii.

Wszystkie w/w faktury są sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty i rozliczenia wg odpowiedniej klasyfikacji budżetowej przez Głównego Księgowego i Kierownika Zakładu; tym samym nie budzą wątpliwości badającej.
	Istotną pozycję w kosztach stanowiły usługi remontowo - modernizacyjne – 49 504 zł. (8,4%) w tym główny wydatek był poniesiony na wykonanie modernizacji pompowni wody zasilających wodociąg „Wójeczka – Pacanów” wg faktury MD/99/03 z dn. 9-05-2003 r. wystawioną przez 
PU-W „Hydroinstal” we Wrocławiu na kwotę netto 39 682,25 zł, brutto 42 460,00 zł.


Bilans badanego Zakładu na dn. 31-12-2003 r. przedstawia się następująco:


Wyszczególnienie
Stan na 
1-01-2003
Stan na 
31-12-2003
Aktywa


A. Aktywa trwałe
7 891 808,46
10 810 741,11
I. Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
7 891 808,46
10 810 741,11
W tym:
	Budynki i budowle
	Maszyny i urządzenia

3   .Środki transportu

7 891 808,46
13 797,94
17 649,80

10 789 713,89
10 345,33
10 681,89
B. Aktywa obrotowe
99 315,87
117 658,96
I. Zapasy (materiały)
1 014,56
3 458,93
II. Należności krótkoterminowe
w tym:
1. Z tytułu dostaw i usług
2. Należności od budżetu
98 301,31

96 551,83
1 749,18
66 143,51

66 143,51
0,00
III. Środki pieniężne
23 631,34
48 056,52
Suma aktywów
8 014 755,69
10 928 400,07
Pasywa


A. Fundusz
7 934 262,46
10 853 196,11
W tym:
I. Fundusz jednostki
II. Wynik finansowy netto
III. Nadwyżka środków obrotowych

7 970 817,59
(-) 13 786,09
(-) 22 769,04

10 853 195,11
(+) 8 250,36
(-) 8 249,36
B. Fundusze celowe
0,00
0,00
C. Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fund. spec.
80 493,21
75 203,96
W tym:
1. Z tytułu dostaw 
2. Zobowiązania wobec budżetu
3. Zobowiązania wobec ZUS
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

13 030,06
44 132,07
13 816,27
9 514,81

35 631,36
18 651,36
11 249,74
9 671,50
Suma pasywów
8 014 755,69
10 928 400,07

3.1 Komentarz do bilansu na 31-12-2003 rok.

Dane liczbowe wykazane w bilansie na dn. 31-12-2003r. wynikają z ewidencji księgowej i zestawienia obrotów i sald, sporządzonego komputerowo wg programu SFK_Z firmy ZETO Kielce.
Wartość aktywów trwałych wykazanych w bilansie w kwocie 10 810 741,11 zł wynika z kont:

	011 wartość początkowa brutto                           13 397 991,82

071 umorzenie                                                        2 587 250,71
	wartość netto     10 810 741,11

Znaczny przyrost aktywów trwałych w stosunku do 2002 r. wynika z przyjęcia wodociągu na kwotę 3 368 810,67 zł. zaksięgowanego na przyrost funduszu jednostki.

Zapasy materiałowe w kwocie 3 458,93 zł wynikają z konta 310 i obejmują zakupione i przyjęte na magazyn kłódki i inne części oraz paliwo w bakach ciągników (143,84 zł).

Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 48 056,52 zł zostały potwierdzone na dn. 31-12-2003 r. przez Nadwiślański BS w Solcu Zdroju – Oddział Pacanów.

Wykazane należności wynikają z kont 201, 225, 234 – 81 511,48zł. pomniejszone o zweryfikowane odpisy aktualizujące – 15 367,97 zł. (konto 290) - stanowią kwotę netto 66 143,51 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie w kwocie 75 203,96 zł. wynikają z kont rozrachunkowych zespołu „2” i są prawidłowo wykazane.
W zamknięciu rocznym 2003 – właściwie zaksięgowano nadwyżkę środków obrotowych (-) 8 249,36 zł na koncie „820”, naliczono odsetki z tytułu nieterminowych zapłat należności, zweryfikowano odpisy aktualizujące, oraz ujęto fundusze Zakładu.

Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu, księgi i dowody księgowe za 2004 rok.


	Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZUWiK na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Pacanów z dn. 30-01-2004 r. w wysokości (w zł):

	stan środków obrotowych na 1 stycznia                      42 670 zł

przychody                                                                   726 220 zł
	wydatki                                                                       719 889 zł
	w tym:
	wynagrodzenia i skł. ZUS                     294 007 zł
	wydatki inwestycyjne                              65 000 zł
	stan środków obrotowych na 31-12-2004 r.                 49 001 zł

Następnie budżet Zakładu był zmieniany:
	Zarządzeniem Nr 44/2004 z dn. 30-09-2004 r. Wójta Gminy Pacanów
	Uchwałą Nr XXVIII/149/04 Rady Gminy Pacanów z dn. 30-12-2004 r. 

Ostatecznie plan przychodów i wydatków na 2004 rok wyniósł: przychody 759 155 zł, wydatki 752 824 zł (przesunięcia nastąpiły pomiędzy szczegółowymi pozycjami).
	Realizacja budżetu ZUWiK za 2004 rok przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie 
Plan 
2004 r.
Wykonanie 
2004 r.
I. Przychody
759 155
575 934
1. Przychody ze sprzedaży wody i usług (083)
736 220
555 153
2. Pozostałe przychody (092)
4 000
3 085
3. Dotacje (251)
18 935
17 696
II. Stan środków obrotowych na początek r. obrotowego
42 454
42 454
III.Ogółem I + II
801 609
618 388
IV. Wydatki
752 824
577 020
1. Wynagrodzenia osobowe (4010)
241 647
204 339
2. Dodatkowe wynagrodzenia (4040)
18 906
13 008
3. Składki ZUS (4110)
45 321
37 753
4. Składki na Fund. Pracy (4120)
6 178
4 725
5. Zakupy materiałów i wyposażenia (4210)
116 565
82 646
6. Energia (4260)
91 400
81 148
7. Usługi remontowe (4270)
13 000
2 745
8. Pozostałe usługi (4300)
86 504
80 824
9. Podróże służbowe (4410)
15 500
11 917
10. Różne opłaty (4430)
45 169
40 294
11. Zakł. Fund. Św. Socjalnych (4440)
6 948
6 534
12. Podatek od nieruchomości (4480)
10 686
10 686
13. Zakupy inwestycyjne (6070)
55 000
401
V. Wpłata do budżetu nadwyżki śr. obr.
0
0
VI. Stan śr. obrot. na koniec okresu
48 785
41 368
VII. Ogółem (IV + V + VI)
801 609
618 388

2.1 Komentarz do sprawozdania z realizacji budżetu za 2004 rok.

Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok – badano porównując dane wpisane w sprawozdaniu Rb 30 w rubryce „wykonanie” z zestawieniem obrotów i sald oraz bilansem na dn. 31-12-2004 r.
Wykazane w sprawozdaniu Rb 30 przychody wynikają z ewidencji księgowej na następujących kontach:

	przychody z dostaw wody (700-083)                                  446 521,22
	przychody ze świadczenia usług – wywóz 

śmieci (700-083)                                                                   21 439,27
	przychody z gospodarki odpadami (700-083)                      41 172,22

przychody ze świadczenia pozostałych usług (760-083)      46 021,35
	przychody z odsetek (750,760) 				      3 082,41
	dotacja (740) 							    17 696,26
	Razem 			  575 932,73

 W sprawozdaniu wykazano prawidłowo 575 934 zł. (co stanowi 75,86% planu). Przychody ze sprzedaży księgowane były na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, spełniających wymogi ustawy o podatku od towarów i usług VAT.
Wystawione faktury zaewidencjonowane były w rejestrach sprzedaży, z których dane zbiorcze ujmowane były w księgach rachunkowych przy pomocy „Polecenia księgowania”.
Przychody ze sprzedaży pochodziły: z dostarczania wody, usuwania śmieci, gospodarki ściekowej oraz różnych usług o charakterze komunalnym jak: praca ciągników, transport piasku, montaż i wymiana wodomierzy, koszenie trawy, usuwanie awarii, wywóz śmieci itp.

Wydatki poniesione w 2004 r. wynosiły 577 020 zł, co stanowiło 76,6% planu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb 30 wydatki wynikają z ewidencji księgowej i są zgodne z zestawieniem obrotów i sald – konto „400” – 577 020,25 zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych najwyższy udział w strukturze wydatków mają koszty osobowe (wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpisy ZFŚS), które wyniosły 266 359 zł. (46,16% ogółu kosztów) i stanowiły 83,50% planu.

Zakupy materiałów i wyposażenia wynosiły 82 646 zł. i stanowiły 14,32% wszystkich wydatków.
Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły zaledwie 401 zł, co stanowi 0,07% wszystkich kosztów. Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczyły następujących materiałów: kamień tłuczeń, hydranty naziemne, aguacleant, części do wodomierzy, materiały biurowe, worki na śmieci, paliwo, części do ciągników, części do koparki, piasek, itp.
Faktury za zakup materiałów i wyposażenia przekraczające wartość netto 2000 zł. – stwierdzono jak niżej:
Lp.
Nr faktury
Data
Materiał
Wartość
Netto
Cel zakupu
1.
876/04/STA
15-10-2004
Hydranty i części
2 872,37
Wymiana i awarie
2.
51/2004
30-11-2004
Kamień, transport
2 392,80
Naprawa dróg
3.
753/303
6-12-2004
Aguacleanit
6 600,00
Uzdatnianie wody w Żabcu
4.
8174/04/001
9-12-2004
Wodomierz i części
2 354,17
Montaż w Wójeczce i awarie
5.
55/2004
30-12-2004
Kamień tłuczeń
5 040,00
Remont dróg


Wszystkie w/w faktury są sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty i rozliczenia wg odpowiedniej klasyfikacji budżetowej przez Głównego Księgowego i Kierownika Zakładu. Od 1-04-2004 r. obydwie te funkcje spełniała Pani Bogumiła Rogala – stąd ten sam podpis pod różnymi rodzajami kontroli i akceptacji.
W ocenie badającej – powyższe zakupy nie budzą wątpliwości z punktu widzenia prowadzonej przez Zakład działalności.

3. Bilans badanego Zakładu na dn. 31-12-2004 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Stan na 
1-01-2004
Stan na 
31-12-2004
Aktywa


A. Aktywa trwałe
10 810 741,11
10 221 810,47
I. Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
10 810 741,11
10 221 810,47
W tym:
1. Budynki, budowle
2. Urządzenia techniczne i maszyny
3. Środki transportu

10 789 713,89
10 345,33
10 681,89

10 210 986,31
5 984,18
4 839,98
B. Aktywa obrotowe
117 658,96
97 355,54
I. Zapasy (materiały)
3 458,93
4 030,15
II. Należności krótkoterminowe
w tym:
1. Z tytułu dostaw 
2. Należności od budżetu
66 143,51

66 143,51
0,00
62 785,70

60 493,25
2 292,45
III. Środki pieniężne
48 056,52
30 539,69
Suma aktywów
10 928 400,07
10 319 166,01
Pasywa


A. Fundusz
10 853 196,11
10 263 178,34
W tym:
I. Fundusz jednostki
II. Wynik finansowy netto
III. Nadwyżka środków obrotowych

10 853 196,11
(+) 8 250,36
(-) 8 249,36

10 264 265,86
(-) 1 087,52
0,00
B. Fundusze celowe
0,00
0,00
C. Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fund. spec.
75 203,96
55 987,67
W tym:
1. Z tytułu dostaw 
2. Zobowiązania wobec budżetów
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społ.
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

35 631,36
18 651,36
11 249,74
9 671,50

38 006,79
651,97
2 677,28
14 651,63
Suma pasywów
10 928 400,07
10 319 166,01

3.1 Komentarz do bilansu na dn. 31-12-2004 r.

Dane liczbowe wykazane w bilansie na dn. 31-12-2004 r. wynikają z ewidencji księgowej i zestawienia obrotów i sald, sporządzonego jak w poprzednich latach komputerowo wg programu SFK_Z z firmy ZETO Kielce v. 2.7.
W bilansie na 1-01-2004r. zachowana została ciągłość zapisów z dn. 31-12-2003 roku, bilans otwarcia na 1-01-2004 r. jest równy bilansowi zamknięcia na dn. 31-12-2003 r.

Wartość aktywów trwałych wykazanych w bilansie na 31-12-2004 r. w kwocie 10 221 810,47 zł. wynika z kont:

	011 wartość początkowa brutto                                      13 397 991,82
	071 umorzenie                                                                  3 176 181,35
	Wartość netto              10 221 810,47


Zapasy materiałowe w kwocie 4 030,15 zł wynikają z konta 310; zaktualizowano stan paliwa w bakach ciągników na 31-12-2004 r. wg spisu z natury.

Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 30 539,69 zł. zostały potwierdzone przez NBS – Solec Zdrój Oddział w Pacanowie na 31-12-2004 r.

Wykazane należności wynikają z kont: 201, 225, 229, 234, 240 – 62 785,70 zł i nie są pomniejszone o odpisy aktualizujące (6 399,93 zł).

Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie 55 987,67 zł. wynikają z kont rozrachunkowych zespołu”2” i są powiększone nieprawidłowo o kwotę odpisów aktualizujących 6 399,93 zł, które nie powinny powiększać zobowiązań, lecz zmniejszać należności. Błąd ten jednak należy uznać za mało istotny gdyż stanowi 0,06% sumy bilansowej.
W zamknięciu rocznym 2004 zaksięgowano zakup wyposażenia (013/072) na kwotę 5 960,24 zł, umarzając go jednorazowo w 100% - tach, co jest zgodne z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. Na wyposażenie to złożyły się: pompa (950,00 zł.), kosiarka spalinowa (989,00zł.), kosa spalinowa (1 745,00 zł.), zaciskarka (900,00 zł.), myjka (859,84 zł.), biurko i szafa (516,40 zł.).


Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu, księgi i dowody księgowe za 2005 rok.

	Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZUWiK na 2005 r. został ustalony Uchwałą Rady Gminy z dn. 23-02-2005 r. w wysokości:

	stan środków obrotowych na 1-01-2005 r.                   48 785 zł

przychody                                                                   822 977 zł
	w tym:
	dotacje 					     42 744 zł
	Wydatki 							   820 566 zł
w tym:
	wynagrodzenie i narzuty 		   307 179 zł
	wydatki inwestycyjne 			     55 000 zł
	Stan środków obrotowych na 31-12-2005 r. 	     51 196 zł

Następnie budżet Zakładu był zmieniany:
	Zarządzeniem Nr 62/05 Wójta Gminy Pacanów z dn. 30-12-2005 r.


Ostatecznie plan budżetu na 2005 r. wyniósł:
	Przychody: 872 977 zł.
	Wydatki:    870 566 zł.



	Realizacja budżetu ZUWiK za 2005 r. złożona w Urzędzie Gminy przedstawiała się następująco:



Wyszczególnienie 
Plan 
2005 r.
Wykonanie 
2005 r.
Zestawienie obrotów i sald
I. Przychody
872 977
685 658
716 624,54
1.Przychody ze sprzedaży wody i usług (083)
780 239
598 902

2.Pozostałe przychody (092)
0
80

3.Dotacje (251)
92 744
86 767

II. Stan środków obrotowych na początek r. obrotowego
48 785
48 785

III. Ogółem I + II
921 762
734 443

IV. Wydatki
870 566
642 977
714 571,86
1.Wynagrodzenia osobowe (4010)
229 847
192 092
206 057,33
2.Dodatkowe wynagrodzenia (4040)
17 908
0
15 857,85
3.Składki ZUS (4110)
44 728
31 274
33 771,04
4.Składki na Fund. Pracy (4120)
6 296
3 877
4 220,01
5.Zakupy materiałów i wyposażenia (4210)
99 707
68 289
68 888,89
6.Energia (4260)
101 480
77 950
78 527,52
7.Usługi remontowe (4270)
5 384
4 563
4 563,59
8.Pozostałe usługi (4300)
99 920
94 446
96 101,46
9.Podróże służbowe (4410)
13 700
9 392
10 320,32
10.Różne opłaty (4430)
49 500
27 897
28 205,58
11.Zakł. Fund. Św. Socjalnych (4440)
6 876
4 500
6 676,00
12.Podatek od nieruchomości (4480)
71 954
46 383
79 067,00
13.Opłaty na rzecz jedn. sam. (4520)
17 766
11 266
11 266,61
14.Wydatki inwestycyjne (6080)
105 500
71 048
71 048,66
V. Podatek dochodowy od osób pr.
0
3 698

VI. Stan śr. obrot. na koniec okresu
51 196
87 768

Ogółem (IV + V + VI)
921 762
734 443



2.1 Komentarz do sprawozdania z realizacji budżetu za 2005 rok.


Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok – badano porównując dane wpisane w sprawozdaniu Rb 30 w rubryce „wykonanie” z zestawieniem obrotów i sald oraz bilansem na 31-12-2005 r.
W zestawieniu obrotów i sald – przychody Zakładu są następujące:

	przychody z dostaw wody (700-083) 				  464 858,00
	przychody z usług (700-90001-083) 				    45 914,08

przychody z gospodarki odpadami (700-90002-083) 	    37 901,28
	dotacja (740) 							    86 676,65
	odsetki od nieterminowych wpłat (750, 760) 		      3 438,36
przychody z pozostałych usług (760-083) 			    77 836,17
	Razem 		  716 624,54

W sprawozdaniu Rb 30 wykazano 685 658 zł.

Różnica w stosunku do zapisów księgowych wynosi (-) 30 966,54 zł.
Wydatki poniesione w 2005 wykazano w sprawozdaniu Rb 30 w kwocie 642 977 zł, natomiast w zestawieniu obrotów i sald – na koncie „400” wykazano koszty w kwocie 714 571,86 zł.
Różnica wynosi (-) 71 594,86 zł.
Powyższe różnice w przychodach i kosztach nie mogły być wyjaśnione, gdyż p.o. Główna Księgowa Aneta Kawa, która sporządziła sprawozdanie Rb 30 za 2005 r. już nie pracuje w Zakładzie.
Zakupy materiałów i wyposażenia wg ksiąg rachunkowych wyniosły 68 888,89 zł i stanowiły 9,64% wszystkich wydatków.
Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 71 048,66 zł, co stanowiło 9,94% ogółu wydatków.
Znaczące zakupy dokonane w 2005 roku zostały wyspecyfikowane poniżej:

Lp.
Nr faktury
Data
Materiał, urządzenia
Wartość netto
Cel zakupu
1.
Przejęcie od banku
9-02-2005
Samochód TRUCK używany
7 000,00
Na potrzeby zakładu
2.
01/00491/05
23-02-2005
Worki foliowe
2 259,40
Dla osób, które zawarły umowę
3.
82/M/05
8-03-2005
Pompa EMEC
2 560,00
Do dozowania chloru
4.
9/V/05
9-05-2005
Ogrodzenie
1 720,85
Do ogrodzenia
5.
20
25-08-2005
Kamień tłuczeń
2 250,00
Równanie dróg
6.
01/02740/05
3-10-2005
Worki na śmieci
2 321,00
Dla osób, które mają podpisane umowy
7.
3416/05
19-09-2005
Zestaw komputerowy
6 476,36
Na potrzeby zakładu
8.
4407/05
30-11-2005
Program komputerowy
792,62
Na potrzeby Zakładu
9.
4070/05
4-11-2005
Notebook
3 114,75
Dla oczyszczalni ścieków
10.
45/2005
12-12-2005
Samochód ciężarowy TATRA
50 500,00
Odśnieżanie, przewóz kamienia


Powyższe faktury są sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym (oprócz poz. 5) i zatwierdzone do zapłaty i rozliczenia przez Głównego Księgowego (oprócz poz. 5) i p.o. Kierownika Zakładu.
Do dnia 31-07-2005 obydwie te funkcje pełniła Pani Bogumiła Rogala – stąd ten sam podpis pod różnymi rodzajami kontroli.
Z punktu widzenia prowadzonej działalności i biorąc pod uwagę, że powyższe zakupy mieszczą się w planie wydatków budżetowych – nie można zakwestionować ich celowości.


3.Bilans badanego Zakładu na dn. 31-12-2005r. przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie
Stan na 
1-01-2005
Stan na 
31-12-2005
Aktywa


A. Aktywa trwałe
10 221 810,47
9 682 284,85
I. Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
10 221 810,47
9 682 284,85
W tym:
1. Budynki, budowle
2. Urządzenia techniczne i maszyny
3. Środki transportu

10 210 896,31
5 984,16
4 839,98

9 614 533,62
7 305,08
60 446,15
B. Aktywa obrotowe
97 355,54
175 702,94
I. Zapasy (materiały)
4 030,15
2 688,39
II. Należności krótkoterminowe
w tym:
1. Z tytułu dostaw 
2. Należności od budżetu
3. Należności z tyt. bezp.. społecznych
4. Pozostałe należności
62 785,70

60 493,25
2 292,45
0,00
0,00
137 483,85

77 191,99
44 751,02
15 501,33
39,51
III. Środki pieniężne
30 539,69
35 530,70
Suma aktywów
10 319 166,01
9 857 987,79
Pasywa


A. Fundusz
10 263 178,34
9 725 705,40
W tym:
I. Fundusz jednostki
II. Wynik finansowy netto

10 264 265,86
(-) 1 087,52

9 724 740,24
(+) 965,16
B. Fundusze celowe
0,00
0,00
C. Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fund. spec.
55 987,67
132 282,39
W tym:
1. Z tytułu dostaw i usług
2. Zobowiązania wobec budżetów
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społ.
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

38 006,79
651,97
2 677,28
14 651,63

57 262,87
43 477,29
15 325,77
16 026,06
Suma pasywów
10 319 166,01
9 857 987,79


Komentarz do bilansu na dn. 31-12-2005 rok.


Dane liczbowe wykazane w bilansie na dn. 31-12-2005 r. wynikają z syntetycznej ewidencji księgowej i zestawienia obrotów i sald, sporządzonego wg programu SFK_Z firmy ZETO w Kielcach v. 2.7.
Bilans otwarcia na dn. 1-01-2005 r. jest zgodny z bilansem zamknięcia na dn. 31-12-2004 r.; zachowano ciągłość zapisów księgowych.

Wartość aktywów trwałych wykazanych w bilansie na 31-12-2005 r. w kwocie 9 682 284,85 zł wynika z kont:

	011 wartość początkowa brutto 			       13 468 782,22
071 umorzenie 						         3 786 497,37

Wartość netto      9 682 284,85

Zapasy materiałowe w kwocie 2 688,39 zł wynikają z konta 310. Na koncie tym nie ujęto jednak zapasów nie zużytych w kwocie 11 778,61 zł. wynikających z inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej przeprowadzonej w dniach od 2-08-2005 r. do 5-08-2005 r. Nie wykonano w tym zakresie zaleceń Protokołu biegłego rewidenta z dn. 21-10-2005 r.

Środki pieniężne na rachunku bankowym wykazane w bilansie w kwocie 35 530,70 zł zostały potwierdzone przez NBS w Solcu – Zdroju Oddział w Pacanowie na dn. 31-12-2005 r.

Wykazane należności z tytułu dostaw wynikają z konta 201 (83 591,92 zł.) i po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne (konto 290 – 6 399,93 zł.) - stanowią kwotę 77 191,99 zł. prawidłowo wykazaną w bilansie.
Pozostałe należności i zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie na dn. 31-12-2005 r. wynikają z kont rozrachunkowych zespołu „2” i zostały prawidłowo wykazane.
	W zamknięciu rocznym 2005 nie uzgodniono ewidencji analitycznej z syntetyczną w zakresie środków trwałych.
Rozbieżność dotyczyła niewpisanych do ewidencji niektórych pozycji środków trwałych.
	stan środków trwałych brutto wg ewidencji syntetycznej wynosił:
	konto (011) 				       13 468 782,22
	stan środków trwałych wg ewidencji analitycznej         13 293 278,77
	Różnica 175 503,45 zł.

Brak uzgodnienia w/w ewidencji jest sprzeczne z ustawą o rachunkowości.
Rozbieżności w ewidencji środków trwałych usuwano w lipcu 2007 r. w toku niniejszego badania (p. IX 21 Raportu).


Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu, księgi i dowody księgowe za 2006 rok.


	Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZUWiK na 2006 rok został ustalony Uchwałą Nr XLII/217/06 z dnia 31-01-2006 r. Zał. Nr 6 w wysokości: 

	stan środków obrotowych na 1-01-2006 r. 		         35 404

	przychody 							   884 818 zł

w tym:
	dotacja 					     50 000 zł
	Wydatki 							   884 818 zł
w tym:
	wynagrodzenia i narzuty na 
wynagrodzenia 				   343 606 zł
	wydatki inwestycyjne (zakup koparki)  100 000 zł
	Stan środków obrotowych na koniec roku 

obrotowego 							     35 404 zł

Powyższy budżet został zmieniony:
	Zarządzeniem Nr 57/2006 Wójta Gminy z dn. 29-12-2006 r.

Ostatecznie plan budżetu na 2006 rok wyniósł:
	Przychody: 984 818 zł.

Koszty:       984 818 zł.


	Realizacja budżetu ZUWiK za 2006 r. przedstawiała się następująco:



Wyszczególnienie 
Plan 
2006 r.
Wykonanie 
2006 r.
I. Przychody
984 818,00
817 486,53
1. Przychody ze sprzedaży wody i usług (083)
834 818,00
712 346,35
2. Dotacje (251)
50 000,00
11 682,24
3  Dotacje(265)
100 000,00
93 457,94
II. Stan środków obrotowych netto na początek roku obrotowego
35 404,00
84 935,70
III.Ogółem I + II
1 020 222,00
902 422,23
IV. Wydatki
984 818,00
831 933,81
1. Wynagrodzenia osobowe (4010)
291 711,00
261 671,32
2. Dodatkowe wynagrodzenia (4040)
18 263,00
18 124,26
3. Składki ZUS (4110)
50 211,00
47 633,62
4. Składki na Fund. Pracy (4120)
7 151,00
6 549,07
5. Zakupy materiałów i wyposażenia (4210)
121 551,00
109 449,46
6. Energia (4260)
75 116,00
74 888,35
7. Usługi remontowe (4270)
15 000,00
5 251,15
8. Pozostałe usługi (4300)
90 258,00
81 535,06
9. Podróże służbowe (4410)
20 400,00
17 278,34
10. Różne opłaty (4430)
52 780,00
48 956,50
11. Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socjalnych (4440)
8 800,00
8 788,87
12. Podatek od nieruchomości (4480)
51 641,00
16 572,10
13. Opłaty na rzecz jedn. samorząd. (4520)
12 236,00
12 235,71
14. Wydatki inwestycyjne (6080)
169 700,00
123 000,00
V. Stan środków na koniec roku obrotowego
35 404,00
70 488,42
VI. Ogółem (IV + V)
1 020 222,00
902 422,23

2.1 Komentarz do sprawozdania z realizacji budżetu za 2006 rok.
Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2006 rok (podobnie jak w latach badanych poprzednich) – badano porównując dane wpisane w sprawozdaniu Rb30 w rubryce „wykonanie” z zestawieniem obrotów i sald oraz bilansem na 31-12-2006 r.
W zestawieniu obrotów i sald występują n/w przychody Zakładu w 2006 r.:
	przychody z dostaw wody (700-083) 				  514 853,04

przychody z usług (700-90001-083) 				    64 812,97
	przychody z gospodarki odpadami (700-90002-083) 	    41 137,58
	dotacja (740) 							  105 140,18
odsetki (750) 							      6 262,90
	przychody z pozostałych usług (760-083) 			    91 542,76
	Razem 		  823 749,43

W wykonaniu budżetu (Rb – 30) podano 817 486,53 zł.

Różnica wynosi 6 262,90 zł i dotyczy odsetek, które powinny być wykazane w przychodach (0,76% przychodów).
Wykonanie przychodów stanowi 83,0% planu finansowego w tym zakresie.
Przychody ze sprzedaży księgowane były na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, spełniających wymogi ustawy materiałów podatku od towarów i usług VAT.
Wystawione faktury zaewidencjonowane były w rejestrach sprzedaży, z których dane zbiorcze ujmowane są w księgach rachunkowych przy pomocy „Polecenia księgowania”.
Stwierdzono brak podpisów osoby sporządzającej i akceptacji Głównego Księgowego na tych „Poleceniach księgowania”, oraz brak podania kont księgowych, a jedynie słownie określono, czego sprzedaż dotyczy.
Nie stwierdzono jednak nieprawidłowego ujęcia kwot przychodów ujętych w tych „Poleceniach księgowania” – w księgach rachunkowych (mimo braku podpisów).
Przychody ze sprzedaży pochodziły: z dostaw wody, usuwania śmieci, gospodarki ściekowej, oraz różnych usług jak: praca sprzętu, wywóz nieczystości, wymiana przyłączy i wodomierzy, koszenie poboczy, transport piasku, usuwanie awarii itp.
Do wyceny sprzedaży usług stosowany był cennik zatwierdzony z upoważnienia Wójta Gminy Pacanów przez – Leonarda Kowalskiego.
Faktury sprzedaży niepochodzące z komputera inkasenckiego - podpisywał p.o. Kierownika – Dariusz Dziekan.
Na koncie (760) pozostałej sprzedaży w lutym 2006 r. została ujęta również faktura 13/D/2006 z 27-02-2006 r. na kwotę netto 5 610,00 zł. za sprzedaż złomu ze zlikwidowanych samochodów ciężarowych, kontenerów, śmieciarki (szczegółowe ustosunkowanie się w  p.X Raportu), ale w grudniu 2006 r. zmniejszono wartość sprzedaży Zakładu z tego tytułu ujmując to zmniejszenie jako zobowiązanie wobec Urzędu Gminy Pacanów (konto 240).

Wydatki poniesione w 2006 r. wyniosły 831 933,81 zł, co stanowiło 84,47% planu i są zgodne z ewidencją księgową konta „400” – 831 933,81 zł.
Najwyższy udział w strukturze wydatków miały koszty osobowe (wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS), które wyniosły 342 767,14 zł. (41,2% ogółu kosztów) i stanowiły 91,1% planu.
Koszty wynagrodzeń i obciążeń z tego tytułu (składki ZUS, podatek od osób fizycznych) były ujmowane w księgach rachunkowych na podstawie prawidłowo sporządzonych list płac wg programu komputerowego STREAM soft v. 2.5. Zakład od 12-05-2003 r. posiada rejestrację ZUS do elektronicznego przesyłania danych ubezpieczonych.
Zakupy materiałów i wyposażenia wynosiły 109 449,46 zł. i stanowiły 13,15% wszystkich wydatków, zrealizowano w tym zakresie 90,04% planu finansowego.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 123 000,00 zł, co stanowi 14,78% ogółu wykonanych wydatków i 72,48% planu.
Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczyły materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu.
Faktury o znaczących wartościach wyspecyfikowano poniżej:


Lp.
Nr faktury
Data
Materiał, sprzęt
Wartość netto
Cel zakupu
1.
01/00952/06
11-04-2006
Worki na śmieci
2 328,00
Do rozdawania przez inkasentów
2.
8/06
4-05-2006
Części do wodociągu
2 205,25
Usuwanie awarii
3.
37/07/2006
17-07-2006
Opony, tarcze
3 490,00
Do samochodu TATRA
4.
57/08/2006
21-08-2006
Rura przepustowa
2 950,82
Zamontowano w Żabcu
5.
18/09/2006
6-09-2006
Koparko – ładowarka
123 000,00
Zakup na potrzeby Zakładu


Wszystkie w/w faktury są sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty i rozliczenia wg odpowiedniej klasyfikacji budżetowej przez Głównego Księgowego i p.o. Kierownika Zakładu i ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie budzą wątpliwości badającej. Sprawa zakupu koparko – ładowarki zostanie omówiona w  rozdziale X Raportu („Zagadnienia szczególne”).

3. Bilans ZUWiK na 31-12-2006 r. jest następujący:
Wyszczególnienie
Stan na 
1-01-2006
Stan na 
31-12-2006
Aktywa


A. Aktywa trwałe
9 682 284,85
11 804 476,83
I. Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
9 682 284,85
11 804 476,83
W tym:
1. Budynki, budowle
2. Maszyny i urządzenia
3. Środki transportu

9 614 533,62
7 305,08
60 446,15

11 755 830,64
0,00
48 646,19
B. Aktywa obrotowe
175 702,94
211 008,26
I. Zapasy (materiały)
2 688,39
28 211,11
II. Należności krótkoterminowe
w tym:
1. Z tytułu dostaw i usług
2. Należności od budżetów
3. Należności z tyt. ubezp.. społecznych
4. Pozostałe należności
137 483,85

77 191,99
44 751,02
15 501,33
39,51
168 915,79

96 612,73
72 303,06
0,00
0,00
III. Środki pieniężne
35 530,70
13 881,36
Suma aktywów
9 857 987,79
12 015 485,09
Pasywa


A. Fundusz
9 725 705,40
11 889 113,77
W tym:
I. Fundusz jednostki
II. Wynik finansowy netto

9 724 740,24
(+) 965,16

11 871 775,46
17 338,31
B. Fundusze celowe
0,00
0,00
C. Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fund. spec.
132 282,39
126 371,32
W tym:
1. Z tytułu dostaw i usług
2. Zobowiązania wobec budżetów
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społ.
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
5. Pozostałe zobowiązania

57 262,87
43 477,29
15 325,77
16 026,06
190,40

25 552,72
63 417,46
10 968,25
18 760,53
7 672,36
Suma pasywów
9 857 987,79
12 015 485,09


3.1 Komentarz do bilansu na dn. 31-12-2006 rok.


Dane liczbowe wykazane w bilansie na dn. 31-12-2006 r. wynikają z syntetycznej ewidencji księgowej i zestawienia obrotów i sald (sporządzonego wg programu komputerowego SFK_Z firmy ZETO - Kielce v. 2.7).
W bilansie na 1-01-2006 r. zachowana została ciągłość zapisów z dn. 31-12-2005 r.; bilans otwarcia na 1-01-2006 r. jest równy bilansowi zamknięcia na dn. 31-12-2005 r.

Wartość aktywów trwałych wykazanych w bilansie na 31-12-2006 r. w kwocie 11 804 476,83 zł. wynika z kont:

	011 wartość początkowa brutto                 16 264 758,23
013 wartość początkowa (wyposażenie)            5 960,24

071 umorzenie                                             4 460 433,58
072 umorzenie wyposażenia                              5 960,24
Razem netto                                              11 804 324,65

Nie uzgodniono stanu aktywów trwałych z inwentaryzacją z 8-01-2007 r.
Nie uzgodniono na dn. 31-12-2006 r. ewidencji analitycznej z syntetyczną w zakresie aktywów trwałych (konto 011), co jest sprzeczne z ustawą o rachunkowości.
Wartość brutto środków trwałych wg ewidencji analitycznej (011) wynosi 13 325 182,77 zł. Różnica wynika z niewpisania do ewidencji księgowej wszystkich przychodów i rozchodów aktywów trwałych.
Również w ewidencji syntetycznej na dn. 31-12-2006 r. nie ujęto likwidacji takich środków trwałych jak: samochody Star i kontenery na śmieci.
Uzgodnień tych, poprawek i uzupełnień w ewidencji dokonywano dopiero w lipcu 2007 r. w toku niniejszego badania (p. IX 2.1 Raportu).

Zapasy materiałowe w kwocie 28 211,11 zł wynikają z konta „310” i są potwierdzone inwentaryzacją z dn. 10-01-2007 r. na 9-ciu arkuszach (wyposażenie PAGIET) i są to: kosiarki, pompy, kosy, klucze, węże, kanistry, śrubokręty, elektrody, pierścienie, hydranty,  kolanka, kołnierze, liny, opony (4szt.), rury, trójniki, itp.
Zaktywowanie na zapasach tych w/w materiałów nastąpiło poprzez zmniejszenie (wcześniej obciążonych) kosztów w kwocie 25 522,72 zł na dn. 31-12-2006 r.

Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 13 881,36 zł. zostały potwierdzone przez NBS w Solcu – Zdroju Oddział Pacanów na dn. 31-12-2006 r.
Badając księgowania wyciągów bankowych – stwierdzono brak podpisu osoby dekretującej obroty na wyciągach bankowych. Nie stwierdzono błędnego ujęcia w księgach tych obrotów.

Wykazane w bilansie należności z tytułu dostaw wynikają z konta „201” – 103 012,14 zł i są prawidłowo pomniejszone o odpisy aktualizujące - konto 290 – 6 399,93 zł, co daję kwotę netto 96 612,73 zł. wykazaną w bilansie.

Pozostałe należności i zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie wynikają z kont rozrachunkowych zespołu „2” i zostały prawidłowo wykazane.

Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu – księgi i dowody księgowe za I półrocze 2007 r.

	Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZUWiK na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr V/30/07 Rady Gminy Pacanów z dn. 26-01-2007 r. - § 7 i jest określony w załączniku Nr 6 do w/w Uchwały następująco:


	stan środków obrotowych na początek roku                43 983 zł
	przychody                                                                   943 013 zł

wydatki                                                                       943 013 zł
	stan środków obrotowych na koniec okresu                43 983 zł

	Realizacja budżetu za I półrocze 2007 r. wg sprawozdania Rb 30 – przedstawia się następująco:


Wyszczególnienie 
Plan 
2007 r.
Wykonanie 
2007 r.
I. Przychody
943 013,00
319 841,73
1. Przychody ze sprzedaży wody (083)
552 512,00
220 945,16
2. Przychody z usług gosp. ściekowej (083)
113 296,00
20 339,28
3. Przychody z gosp. odpadami (083)
89 675,00
18 947,74
4. Przychody ze świadczenia innych usług (083)
187 530,00
59 609,55
B. Stan środków obrotowych na początek okr.
43 983,00
70 488,42
C. Razem A + B
986 996,00

Wydatki
943 013,00
331 965,85
1. Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. (3020)
2 020,00
291,09
2. Wynagrodzenia osobowe (4010)
299 238,00
143 835,29
3. Dodatkowe wynagrodzenia (4040)
22 294,00
0,00
4. Składki ZUS (4110)
56 844,00
27 482,16
5. Składki na Fund. Pracy (4120)
7 878,00
3 556,20
6. Wynagrodzenia bezosobowe (4170)
5 000,00
0,00
7. Zakupy materiałów i wyposażenia (4210)
129 430,00
51 612,49
8. Energia (4260)
78 500,00
37 680,96
9. Usługi remontowe (4270)
12 000,00
3 081,38
10. Pozostałe usługi (4300)
90 110,00
14 418,71
11. Usługi telekomunikacji komórkowej (4360)
6 800,00
2 886,26
12. Podróże służbowe (4410)
16 500,00
1 321,99
13. Usługi telekomunikacji stacjonarnej (4370)
7 440,00
1 164,95
14. Różne opłaty (4430)
49 000,00
36 343,47
15. Odpisy na ZFŚS (4440)
10 135,00
0,00
16. Podatek od nieruchomości (4480)
64 641,00
0,00
17. Zakup akcesoriów komputerowych (4750)
1 200,00
0,00
18. Opłaty na rzecz jedn. samorz. (4520)
11 266,00
6 412,00
19. Szkolenie pracowników (4700)
2 000,00
0,00
20. Wydatki inwestycyjne (6080)
69 717,00
1 700,00
21. Materiały papiernicze (4740)
1 000,00
178,90
E. Stan środków na koniec roku obrotowego
43 983,00
60 868,34
F. Ogółem (D + E)
986 996,00
392 834,19

2.1 Komentarz do sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2007.

Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2007 r. – badano porównując dane wpisane w sprawozdaniu Rb 30 w rubryce „wykonanie” z zestawieniem obrotów i sald na dn. 30-06-2007 r. (nie ma obowiązku sporządzania bilansu na dn. 30 czerwca ).
W zestawieniu obrotów i sald ksiąg rachunkowych figurują n/w przychody:
	przychody ze sprzedaży wody (700-083)                           220 945,16

przychody z gospodarki ściekowej (700-90001-083)           20 339,28
	przychody z gospodarki odpadami (700-90002-083)           18 947,74
	przychody z pozostałej działalności (760-083)                     59 609,55
	odsetki (750) per saldo                                                            2 504,04
	Razem                              322 345,77

W sprawozdaniu z wykonania budżetu (Rb 30) podano 322 345,77 zł – prawidłowo.
Zaawansowanie rocznego planu finansowego w zakresie przychodów wynosi 34,18%.
Przychody ze sprzedaży księgowane są na podstawie prawidłowo wystawionych faktur i rejestrów sprzedaży VAT, z uwagami dotyczącymi faktury Nr.84/D/2007 z dn.28-05-2007r.za złom (uszczegółowienie Rozdział X Raportu).
Polecenia księgowania wynikające z rejestrów sprzedaży VAT są od czerwca 2007 r. podpisywane przez Głównego Księgowego.
Wydatki poniesione w I półroczu 2007 r. wynosiły 331 965,85 zł, co stanowi zaawansowanie planu finansowego w tym zakresie – 35,2%.
W strukturze wydatków – odpowiednie udziały wynosiły:
	koszty osobowe - 52,76% (175 164,74 zł.)

zakupy materiałów i wyposażenia - 15,54% (51 612,49 zł.)
	energia - 11,35% (37 680,96 zł.)
	pozostałe wydatki - 20,35% (67 507,66 zł.)

Wykazane w sprawozdaniu Rb 30 wydatki za I półrocze 2007 są zgodne z ewidencją księgową i zestawieniem obrotów i sald – konto „400” – 331 965,85 zł.

Koszty wynagrodzeń i obciążeń (ZUS, podatek) są ujmowane w księgach rachunkowych na podstawie prawidłowo sporządzonych list płac.

Faktury zakupów materiałów i wyposażenia w większości są sprawdzane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i akceptowane do zapłaty i ujęcia w księgach zgodnie z klasyfikacją budżetową przez Głównego Księgowego i p.o. Kierownika (brak podpisu Gł. Księgowego na fakturze Nr 34/2007 z 16-03-2007 r.

Faktury o znaczących wartościach wyspecyfikowano poniżej:

Lp.
Nr faktury
Data
Materiał
Wartość netto
Cel zakupu
1.
34/2007
16-03-2007
Kamień
8 489,00
Do remontów dróg
2.
201/07
31-01-2007
Benzyna, olej napędowy
4 503,24
Do pojazdów Zakładu.
3.
410/07
28-02-2007
Olej napędowy
1 690,16
Do pojazdów Zakładu
4.
749/07
30-03-2007
Benzyna, olej napędowy
3 041,68
Do pojazdów Zakładu
5.
1140/07
30-04-2007
Benzyna, olej napędowy
3 733,68
Do pojazdów zakładu
6.
1445/07
31-05-2007
Benzyna, olej napędowy
2 932,13
Do pojazdów Zakładu
7.
1771/07
30-06-2007
Benzyna, olej napędowy
3 168,84
Do pojazdów Zakładu
Faktury za olej napędowy i benzynę są wystawiane raz na miesiąc przez „KEMAR” Stację Kontroli Pojazdów w Pacanowie, a do każdej faktury dołączona jest „asygnata rozchodowa paliwa płynnego” z podaniem nazwiska kierowcy, numeru karty drogowej, ilości i podpisu osoby pobierającej paliwo.

Nie uzgodniono na 30-06-2007 r. ewidencji analitycznej z syntetyczną środków trwałych. Czyniono to w lipcu 2007 r. w toku niniejszego badania. Nie miało to wpływu na poziom amortyzacji, gdyż nie ujęta w ewidencji likwidacja niektórych środków trwałych dotyczyła całkowicie umorzonych środków.
Do dnia 30-06-2007 r. nie zaksięgowano w ewidencji syntetycznej (nie wystawiono dowodów LT) likwidacji poprzez złomowanie: samochodu Star 660 (wartość początkowa 1 956 zł.), samochodu Star – 266 (wartość początkowa 2 000 zł.) i 19 szt. kontenerów KP-7 (wartość początkowa 60 086,55 zł.) ze względu na toczące się wyjaśnienia tej sprawy (konfrontacja z fakturą Nr 13/D/2006 z dn. 27-02-2006 r.), o czym badająca pisze w  Rozdziale X Raportu.
Do dnia 30-06-2007 r. nie zaksięgowano w ewidencji syntetycznej mimo posiadania dowodów OT – przyjęcia wiaty magazynowej i portierni (wartość początkowa 25 136,60 zł.), oraz I etapu  Kanalizacji sanitarnej dla m. Pacanów (wartość początkowa 179 367,23 zł.). Po potwierdzeniu przez Urząd Gminy (że są one aktualne) –w/w dowody OT powinny być najdalej w lipcu 2007 przyjęte do ewidencji księgowej.
Ewidencja księgowa środków trwałych nie odzwierciedla rzeczywistego stanu tych aktywów.

	Badająca nie dokonuje analizy bilansu jak w badanych latach poprzednich – gdyż nie ma ustawowego obowiązku sporządzania bilansu na dn. 30 czerwca i Zakład nie sporządził bilansu na ten dzień.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE 
(sprzedaż, złomowanie, zakup wybranych pozycji majątku, inwentaryzacje).

Sprzedaż samochodów i kontenerów na śmieci.
	Samochód STAR 660, samochód STAR 266 i 19 szt. kontenerów KP-7 na śmieci były w posiadaniu ZUWiK od 1997 roku, co wynika z książki ewidencyjnej środków trwałych.
W dniu 20-02-2006 r. Wójt Gminy Pacanów wydał Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie powołania komisji do oszacowania przydatności do użytku sprzętu mechanicznego znajdującego się na wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
Powołana została Komisja w następującym składzie:
	Dariusz Dziekan – przewodniczący
	Artur Tokarz – z-ca przewodniczącego

Krzysztof Lewiński – członek Komisji
	Władysław Zięba – członek Komisji.
Termin wykonania Zarządzenia ustalony został na 28-02-2006 r.
	W wyniku realizacji w/w Zarządzenia – w dn. 20-02-2006 r. sporządzono „protokół kasacji”, w którym w/w komisja stwierdziła, że n/w sprzęt nie nadaje się do modernizacji i naprawy, w związku, z czym zachodzi konieczność jego kasacji i wykreślenia z ewidencji księgowej:

	samochód STAR – 660 – 1 szt. 

samochód STAR – 266 – 1 szt. 
	kontenery KP-7 – 19 szt. 
	beczka do zgniatania śmieci – 1 szt.
W protokole z kasacji komisja stwierdziła, że w/w sprzęt został sprzedany do Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Ruchu, firmy „KAR” Busko – Zdrój ul. Elżbiecin 17.

	Z wyjaśnień Kierownika ZUWiK wynika, że w/w sprzęt sprzedano na złom wystawiając fakturę VAT Nr 13/D/2006 z dn. 27-02-2006 r. na nabywcę Konrad Zych – „KAR” w Busku – Zdroju ul. Elżbiecin 17.

Faktura w treści opiewa na 1 samochód STAR z 1975 r. Nr rejestr. KJW 2556 – do demontażu na złom.
Zafakturowano 10200 kg złomu po 0,55 zł/kg, co daje kwotę netto 5 610,00 zł, a brutto 6 844,20 zł. Z wyjaśnień p.o. Kierownika ZUWiK pana Dariusza Dziekana złożonych 11-05-2007 r. w ustosunkowaniu się do protokołu z przeprowadzonej pełnej inwentaryzacji środków rzeczowych będących na stanie ZUWiK w Pacanowie na dn. 30-04-2007 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/07 Wójta Gminy Pacanów z dn. 4-05-2007 r. – wynika, że złom zafakturowany fakturą VAT Nr 13/D/2006 (10200 kg) obejmował następujący kasowany sprzęt: samochód STAR 660, samochód STAR 266, 19 szt. kontenerów na śmieci i beczkę do zgniatania śmieci.
Z kolei z wyjaśnień p. Dariusza Dziekana – p.o. Kierownika Zakładu złożonych badającej w dniu 17-07-2007 r., że w/w sprzęt był w bardzo złym stanie.
A to:
STAR 660 – pojazd stał w garażu na kołkach (koła z felgami 4 szt. zostały zamontowane do beczki asenizacyjnej), część podzespołów była poodkręcana i wykorzystana do różnych potrzeb zakładu w latach poprzednich, na bazie ZUWiK znajdują się również 4 osłony boczne od ramy metalowe z drewnianymi szczeblami, pojazd nie posiadał drzwi bocznych od kierowcy i pasażera, zdemontowana była deska rozdzielcza, siedzenia, zderzak przedni, oraz elementy silnika – rozrusznik, układ kierowniczy, wentylator, drążki kierownicze, układ hamulcowy, dwa mosty napędzające auto, trzeci w połowie (wymontowane tryby), odspawane były kawałki ramy podwozia na długości około 2 metrów, brak było zbiornika paliwa, zdemontowany był błotnik od kierowcy, nie było akumulatorów, brak lamp, skrzynia tego pojazdu znajduje się w dzierżawie u pani Marioli Kielnia Karsy Dolne 10 (umowa dzierżawy z dn. 7-09-2006 r. za roczną opłatą 200 zł brutto).

STAR 266 – pojazd ten posiadał drewnianą skrzynię ładunkową i dwie boczne oraz jedną poprzeczną od kabiny burtę, był bardzo mocno skorodowany, w garażu ZUWiK znajduje się 6 szt. kół z felgami, prądnica została przekazana do OSP Pacanów, kolumna kierownicza, pompa wspomagania, rozrusznik, drążki kierownicze zostały przekazane do OSP Rataje, rama pojazdu była mocno skorodowana, brak przedniego zderzaka, gdyż była przekręcona czołownica do pługu do odśnieżania (czołownica znajduje się na bazie ZUWiK), pojazd nie nadawał się do dalszego eksploatowania ze względu na uszkodzenie silnika (pęknięty blok silnika), mocno zaawansowana korozja podwozia i nadwozia.

Kontenery na śmieci – bardzo skorodowane, dziurawe bez dna, boków, skorodowane ramy, odcinano części blach, ram z jednego kontenera i wspawywano w drugi mniej skorodowany.

Beczka – śmieciarka – ogólna korozja, dziury w poszyciu.

	Badająca przeprowadziła poglądowe, symulacyjne wyliczenia dotyczące wagi złomu z w/w sprzętu biorąc pod uwagę wagę wyjściową samochodu z wydawnictwa „Budowa i naprawa samochodów STAR 266 i podobnych” – Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego „WEMA” – Warszawa 1988 r. (str. 10, 13, 16) 


STAR 266
 - masa pojazdu w stanie suchym ze skrzynią 
ładunkową 							      6 550 kg
	 - minus 7 kół x 140 kg (łącznie z zapasowym)          (-) 980 kg

 - minus skrzynia wydzierżawiona                              (-) 150 kg
	 - minus zbiornik paliwa 					      (-) 40 kg
	 - minus 2 mosty (494 kg + 412 kg) 			    (-) 906 kg
	Razem (a-b-c-d-e) 					      4 474 kg
minus 20% od p. f na korozję i inne braki 
(części ramy, części silnika) 				         895 kg
Pozostaje           3 579 kg

	STAR 660
masa pojazdu w stanie suchym ze skrzynią ładunkową 
(przyjęto jak przy STAR 266) 				      6 550 kg
	minus skrzynia ładunkowa (z drewna) 		    (-) 636 kg
	minus 7 kół x 140 kg 					    (-) 980 kg
	Razem (a-b-c) 						      4 934 kg

minus 20% na inne braki i korozję 			    (-) 987 kg
Pozostaje           3 947 kg

Kontenery na śmieci (19 szt. i beczka – śmieciarka (1 szt.)
suma przekazanego złomu 				    10 200 kg
minus złom z samochodu STAR 266 			 (-) 3 579 kg
	minus złom z samochodu STAR 660 			 (-) 3 947 kg
	Pozostaje (a-b-c) 						      2 674 kg
2 674 kg : 20 szt. sprzętu = ok. 133,7 kg na 1 szt.

Z notatki służbowej z dn.22-02-2006r. przekazanej badającej w toku wyjaśniania tej sprawy wynika, że wagę kontenera określa się na 500 kg, a stan techniczny kontenerów przeznaczonych do kasacji był bardzo zły – były skorodowane w 80-90 %. 500kg razy 80%= 100kg.
100 kg razy 19 szt.= 1900 kg.
Powyższe wyliczenia są jedynie poglądową  symulacją wykonaną na podstawie dostępnych materiałów, wyjaśnień i oświadczeń. Nie są to wyliczenia pewne.
W chwili obecnej nie ma możliwości jednoznacznego zweryfikowania wagi złomu w/w kasowanego sprzętu.

Powyższe wyliczenia symulacyjne wagi złomu wskazują, że nie można zakwestionować twierdzenia p.o. Kierownika Zakładu, że faktura Nr 13/D/2006 obejmowała złom z dwóch w/w samochodów, 19 szt. kontenerów i beczki – śmieciarki.
Z całą pewnością natomiast można stwierdzić, że nie dotyczyła ona tylko jednego samochodu jak podano w treści faktury 13/D/2006.
Faktura ta zawierała błędny opis, co p. Dariusz Dziekan tłumaczy w wyjaśnieniu z dn.17-07-2007r., że używany do fakturowania program „WODA” nie posiada możliwości wstawienia dłuższego opisu. W takim przypadku należało w „uwagach” poniżej opisać dokładnie, jakiego sprzętu dotyczy objęta fakturą waga złomu.
	Faktura VAT 13/D/2006 została zapłacona na konto ZUWiK w dniu 9-03-2006 r. w kwocie brutto 6 844,20 zł (wyciąg bankowy 49 NBS – O/Pacanów). W związku z pismem Urzędu Gminy FS/3014/27/2007 z dn. 29-03-2007 r. – Kierownik ZUWiK zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Pacanów w dniu 30-03-2007 r. o rozłożenie kwoty 5 610,00 zł netto ze sprzedaży złomu należnej Gminie – na raty.

W odpowiedzi na to pismo Wójt Gminy Pacanów w dniu 30-03-2007 r. rozłożył płatność na 5 rat.
Zobowiązanie ZUWiK z tego tytułu wobec Gminy Pacanów figuruje w księgach Zakładu na 31-12-2006 r. jako pozostałe zobowiązania – do wyjaśnienia na koncie „240”.
Do 30-06-2007 r. nie wyksięgowano z konta środków trwałych (011) zlikwidowanych dwóch samochodów STAR i 19 kontenerów na śmieci. Przygotowania do wyksięgowania zlikwidowanych aktywów trwałych trwały w lipcu 2007 w toku niniejszego badania.
Likwidacja tych środków trwałych powinna być ujęta w księgach rachunkowych ZUWiK w roku 2006 (po dokładnym opisie faktury 13/D/2006).

Likwidacja pomp i silników z Przepompowni Wójeczka.

W dniu 30 marca 2007 roku został sporządzony w ZUWiK protokół kasacyjny na 7 szt. pomp S-82 i 5 szt. silników KW-15 z Przepompowni Wójeczka.
	Z wyjaśnień i oświadczeń p.o. Kierownika Zakładu p. Dariusza Dziekana wynika, że w/w pompy i silniki zostały przekazane na złom do firmy „KOLORZŁOM” – Krystyna Pietrusik Nowy Korczyn Strożyska 53, bez faktury, za upust cenowy przy zakupie kamienia – tłuczeń i kliniec od tej firmy.

	W tej sprawie badająca otrzymała n/w dokumenty i oświadczenia.

	notatka służbowa z dn. 27-02-2007 r. podpisana przez dwóch pracowników ZUWiK (Parka Mariusz i Komasara Bogdan), oraz pracownika firmy „KOLORZŁOM” (Woźniak Marcin) na okoliczność przekazania na złom w/w elementów w ilości 1 882 kg za upust na zakupie kamienia,
	protokół z kasacji z dn. 30-03-2007 r. 7 szt. pomp S-82 i 5 szt. silników KW-15 podpisany przez Komisję ZUWiK (Dziekan Dariusz p.o. Kierownik, Kawa Aneta – po. Główna Księgowa, Komasara Bogdan)

Oświadczenie z dn. 16-03-2007 r. przedstawiciela firmy „KOLORZŁOM” Woźniaka Marcina, że w zamian za przekazany przez ZUWiK złom z 7 pomp S-82, 4 silników KW-15, 2 szt. silników KW-11, i 1 szt. wodomierza i innego złomu w ilości 1 882 kg i wartości 1 129,20 zł – firma „KOLORZŁOM” zastosowała upust cenowy przy zakupie kamienia tłuczenia i klinica na wartość 2 402 zł na ilości 283,4 ton tłuczeń i 41,86 ton kliniec.
Faktura VAT Nr 34/2007 z 16-03-2007 r. wystawiona przez sprzedawcę „KOLORZŁOM” na nabywcę ZUWiK za kamień 283,4 t x 27,00 zł = 7 651,80 zł netto i 41,86 t po 20,00 zł = 837,20 zł netto, razem netto 8 489,00 zł, brutto 10 356,58 zł.
	Oświadczenie z dn. 4-05-2007 r. p.o. Kierownika Dariusza Dziekana, że w związku z zakupem kamienia od firmy „KOLORZŁOM” (f-ra Nr 34/2007 z dn. 16-03-2007 r.) wystąpiły oszczędności w ZUWiK z tytułu transportu w kwocie 10 116 zł przy założonej trasie Pacanów – Morawian – Pacanów).
	Protokół z kontroli w tej sprawie z dn. 4-05-2007 r. przez Urząd Gminy w Pacanowie (zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy) potwierdzający, że na złomowanie pomp i silników nie była wystawiona faktura, a firma „KOLORZŁOM” zastosowała upust cenowy w kwocie 2 402 zł w zamian za złom i w konsekwencji nie nastąpił przepływ gotówkowy z tytułu złomowania pomp i silników.
	Fakturę VAT Nr.84/D/2007 z dn. 28-05-2007r. wystawioną na nabywcę KOLORZŁOM-Krystyna Pietrusik Pacanów ul.Słupska 50 za sprzedaż złomu w ilości 1882 kg po 0,60 zł. za 1kg co daje wartość netto 1129,20 zł. a brutto 1377,62 zł.
	Wyjaśnienie p.o. Kierownika (p. Dariusza Dziekana) z dn. 17-07-2007 r. dla badającej – przedstawiające inne oferty cenowe na kamień – wyższe od ceny „KOLORZŁOM” (Łużycka Kopalnia Bazaltu – Lubań – odpowiednio 29 i 26 zł/t i „WOD – GAZ” Suchowola – 28 i 22 zł/t) i uzasadniające oszczędności na kosztach transportu.
	Na podstawie dodatkowych wyjaśnień i ofert badająca przeprowadziła symulacyjne wyliczenia porównując koszty zakupu kamienia wg faktury 34/2007 z dn. 16-03-2007 r. z najniższą ofertą Zakładu „KOPALINY MINERALNE” – Kielce z kopalni Suchowola    k/ Chmielnika z dn. 1-03-2007 r.



Koszty kamienia wg
„KOPALINY MINERALNE”
netto
Koszty kamienia wg
„KOLORZŁOM”
netto
Kamień tłuczeń 283,4 t x 28 zł/t = 7 935,20
283,4 t x 27 zł/t = 7 651,80
Kamień kliniec 41,86 t x 22 zł/t = 9 20,92
41,86 x 20 zł/t = 837,20
Koszty transportu 4356,oo
Koszt transportu 0,00
Razem 13212,12
Razem 8 489,00
* koszty transportu 11 kursów x 132 km
   x 3 zł/km = 4 356,00
*przyjęto 30t na 1 kurs odległość do kamieniołomu w Morawicy 66 km w jedną stronę, cenę za km z firmy WOD – GAZ – Suchowola z III/2007 r.
Cena transportu ZUWiK wynosi 3,42zł.za km.

Różnica = oszczędność 
               4 723,12

Powyższe wyliczenia symulacyjne wskazują, że podana w oświadczeniu „KOLORZŁOMU” z 16-03-2007 r. kwota upustu 2 402 zł nie była zawyżona (licząc z kosztami transportu), odpowiada ona 4 003 kg złomu licząc po 60 gr. za kg, a nie tylko 1 882 kg, jakie przekazano wg w/w oświadczeń.
W przypadku złomowania silników i pomp z Wójeczki – faktura za złom została wystawiona z opóżnieniem, dopiero 28-05-2007r.(po kontroli Urzędu Gminy), co stanowi naruszenie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – art.19 (Dz. U. z 2004r. Nr. 54 poz.535 z póz. zm.). Faktura powinna być wystawiona w dn.przekazania złomu t.j.27-02-2007r.jak wynika z notatki służbowej (p.2.1 a), a porozumienie cenowe powinno uwzględniać obustronne fakturowanie towarów i usług.Powinna być sporządzona korekta deklaracji VAT.
W chwili obecnej nie jest możliwe jednoznaczne zweryfikowanie wagi złomu z likwidowanych w/w pomp i silników.Kierownik Zakładu mimo żądania badającej z dn.28-06-2007r. – nie przedstawił dokumentów ( z powodu ich braku) takich jak faktury zakupu,specyfikacje dostaw, które mogłyby stanowić podstawę weryfikacji wagi złomu.

Cegła palona pełna.


Cegła palona pełna w ilości 54 000 szt. została przekazana w wyniku spisu z natury zdawczo – odbiorczego bez wyceny w dniu 15 stycznia 2003 r. przez Urząd Gminy w Pacanowie (zdający – Kazimierz Pasternak), do ZUWiK (przyjmujący – Mariusz Szcześniak).
W księgach ZUWiK badająca nie stwierdziła przyjęcia wartościowego w/w cegły.
Ewidencja rozchodów następuje ilościowo.
Kierownik ZUWiK – p. Dariusz Dziekan wyjaśnił (wyjaśnienie z 17-07-2007 r.), że w inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej z dn. 2-08-2005 r., (kiedy obejmował stanowisko p.o. Kierownika) – nie przekazano mu w/w cegły. Kierownik Zakładu w dniu 23-07-2007r. przedstawił badającej wyniki ostatniego spisu cegły, gdzie 3-osobowa komisja ZUWIK określiła ilość cegły na ok. 52 650 szt.( nie liczyła kawałków i połówek) . Kierownik przedstawił  dokumenty:WZ 1/2006 z dn.10-07-2006r.na 762 szt., WZ 2/2006 z dn.11-08-2006r.na 81 szt., WZ 17/07 z 28-05-2007 r. na 383 szt. i WZ 19/07 z 29-05-2007 r.na 90 szt., z których wynika przekazanie przez ZUWiK  1316 szt. cegły na rzecz Urzędu Gminy w Pacanowie (z przeznaczeniem na: przystanki Słupia,remont, płot koło kina).Porównanie stanu ilościowego jest następujące: 54000 - 1316= 52684 szt.      Z  powyższego badająca wnosi, że cegła stanowi dla ZUWiK materiał obcy na przechowaniu, który podlega ewidencji i kontroli ilościowej.
Należy sądzić, że Urząd Gminy posiada pełne rozliczenie ilościowo - wartościowe lub ilościowe przedmiotowej cegły.
Cegła jako materiał obcy (własność Urzędu Gminy) w ZUWiK powinna podlegać na koniec każdego roku inwentaryzacji w drodze spisu z natury i 1 egzemplarz arkusza spisu z natury powinien być przesłany do Urzędu Gminy w celu sprawdzenia a drugi egzemplarz arkusza powinien pozostać w aktach ZUWiK jako potwierdzenie posiadania materiału obcego w odpowiedniej ilości (ewentualne różnice ilościowe w ewidencji powinny być skrupulatnie wyjaśnione pomiędzy ZUWiK a Urzędem Gminy).
Podobnie dowody WZ powinny być wystawione w 2 egz. – 1 dla UG, 1 – dla ZUWiK.
	Błędem jest nie posiadanie przez p.o. Kierownika ZUWiK  arkuszy spisów z natury w/w cegły za kolejne lata, uzgodnionych z ewidencją ilościową.  

Zakup samochodu Tatra.

Samochód ciężarowy samowyładowczy TATRA 815 2 został zakupiony 12-12-2005 r. od firmy Usługi Transportowo – Sprzętowe Ryszard Popielarz Radlin 26-008 Górno na rzecz ZUWiK w Pacanowie na podstawie faktury VAT Nr 45/2005 za cenę netto 50 500,00 zł bez VAT jako towar używany. Jak wyjaśnił p.o. Kierownika – p. Dariusz Dziekan zakup tego samochodu został przewidziany w budżecie Zakładu, a samochód TATRA został zakupiony bez przetargu z polecenia ówczesnego Wójta Kwasa Henryka za aprobatą Rady Gminy.
Innych dokumentów w tej sprawie badająca nie otrzymała.

Zakup koparko – ładowarki.

Koparko – ładowarka JCB 3 CX używana, rok produkcji 1998 została zakupiona przez ZUWiK od firmy P.H.U. AMMAR 2 – Dominikowice 305, w dniu 6-09-2006 r. na podstawie faktury VAT Nr 18/09/2006 r. za cenę netto 123 000,00 zł, brutto 150 060,00 zł.
W sprawie zakupu koparko – ładowarki najpierw zastosowano procedurę przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie przetargu było zamieszczone w BIP na stronie UZP, oraz wywieszone w Urzędzie Gminy. Postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na podstawie art. 62 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podjęto zasadnie procedurę negocjacji bez ogłoszenia kierując zaproszenie do 5 dostawców (dowody doręczenia w aktach ZUWiK). Do zaproszenia przeniesiono dane ze specyfikacji. W terminie negocjacji wpłynęło jedynie pismo Firmy MAXBUD zapraszające do przybycia do ich siedziby. Postępowanie w trybie negocjacji również nie przyniosło rezultatów (notatka służbowa z 20-07-2006 r. – sprzęt w niezadowalającym stanie technicznym, cena 145 000,00 brutto).
W dniu 4-08-2006 r. uzyskano opinię Kancelarii Radcy Prawnego (Wojciech Zręda) w Busku – Zdroju, który stwierdził, że w tym przypadku zachodzi przypadek opisany w art. 67 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, upoważniający zamawiającego do zakupu koparko – ładowarki w trybie „z wolnej ręki”. Wybrano sprzedającego – firmę P.H.U. AMMAR 2 – Dominikowice, następnie uzyskano ocenę techniczną rzeczoznawcy Nr 265/09/06/Ki z dn. 6-09-2006 r. mgr inż. Przemysława Kicińskiego z Sandomierza Nr 234/02/05, który dokonał oględzin maszyny w miejscowości Dominikowice i ocenił, że stan techniczny maszyny jest bardzo dobry, a cenę określił na 126 000,00 zł. Maszynę zakupiono za 123 000,00 zł netto.
Badająca nie dopatrzyła się złamania przepisów w procedurze zakupu koparko – ładowarki.

WNIOSKI KOŃCOWE.

W toku badania wykonania budżetów przez ZUWiK za lata 2002 – I półrocze 2007 r. stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, co, do których sformułowano wnioski jak niżej:

1. W zakresie polityki i organizacji rachunkowości

Uchybienia i nieprawidłowości w zakresie posiadanej przez jednostkę dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości:

	nieaktualna polityka rachunkowości,
	nie określono w ZPK opisu działania kont,

nie określono zasad działania kont i klasyfikacji zdarzeń na kontach księgowych,
	nie opracowano wykazu kont ksiąg pomocniczych tj. obowiązkowych kont analitycznych do kont syntetycznych.
Powyższe zagadnienia powinny być pilnie opracowane i wdrożone – zgodnie z przepisami:
	art. 10 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zm.)

Ustawa z dn. 30-06-2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104)
	Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 19-08-2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170 poz. 1426 z późniejszymi zm.)
	Brak aktualnej instrukcji obiegu dokumentacji księgowej i nie przestrzeganie w niektórych zakresach zasad istniejącej Instrukcji.

Należy pilnie zaktualizować Instrukcję obiegu dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami jak w p. XI.1.
	Brak podpisów Głównego Księgowego, lub upoważnionego pracownika na niektórych „Poleceniach księgowania”, np. księgowanie rejestru sprzedaży czy wyciągów bankowych.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby wszystkie dowody wewnętrzne, w tym „Polecenia księgowania” były przed ujęciem w księgach rachunkowych – podpisane przez Głównego Księgowego lub upoważnionego pracownika (w toku badania stwierdzono, że na dowodach wewnętrznych za czerwiec 2007 – podpisy Głównego Księgowego były składane).
	Brak uzgodnienia kont ksiąg pomocniczych w zakresie środków trwałych z księga główną (kontami syntetycznymi).

W tym zakresie powinny być przestrzegane zasady Ustawy o rachunkowości Rozdział 2 art. 9 do 25 „Prowadzenie ksiąg rachunkowych” (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zm.) - obowiązuje pełne uzgodnienie ewidencji syntetycznej i analitycznej na koniec każdego miesiąca, a także bieżące wprowadzenie dowodów przychodu i rozchodu (OT i LT) do ewidencji środków trwałych. Brak bieżącego wprowadzania dowodów przychodu i rozchodu środków trwałych do ewidencji księgowej stanowi naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości – art. 24 ust.2, który mówi, że księgi można uznać za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

W zakresie niezgodności wykazanych danych.

2002 rok – W sprawozdaniu Rb 30 wykazano przychody w kwocie 550 806 zł, w ewidencji księgowej jest 560 806,00 zł. Różnica wynosi 10 000,00 zł i dotyczy dotacji.

2004 rok – nie pomniejszono należności o odpisy aktualizujące w kwocie 6 399,93 zł, a nieprawidłowo powiększono zobowiązania o kwotę 6 399,93 zł (zamiast pomniejszyć należności).

2005 rok – W sprawozdaniu Rb 30 wykazano:
	Przychody: 685 658 zł.
	Wydatki:     642 977 zł.

Z ewidencji księgowej wynikają:
	Przychody: 716 624,54 zł.
	Wydatki:     714 571,86 zł.


Specyfikacja różnic zawarta jest w p. VII p. 2 i 2.1. niniejszego Raportu.
Badająca nie uzyskała wyjaśnień na temat w/w różnic, gdyż p.o.Główna Księgowa ZUWiK – p. Aneta Kawa, która sporządziła sprawozdanie Rb 30 za 2005 r. już nie pracuje w Zakładzie (od 30-04-2007 r.).
W ciągu roku 2005 nie dokonano zaewidencjonowania niezużytych materiałów na koncie 310 (zapasy materiałowe) wynikających z inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej przeprowadzonej w dniach od 2-08-2005 r. do 5-08-2005 r. w kwocie 11 778,61 zł, (co wynikało również z protokołu biegłego rewidenta z dn. 21-10-2005 r.).
Nie ujęto również w ewidencji środków trwałych syntetycznej i analitycznej wyników inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej z dn. 2-5 sierpnia 2005 r.
2006 rok – Nie ujęto w przychodach w sprawozdaniu Rb 30 przychodów finansowych z odsetek w kwocie 6262,90 zł (zaniżono przychody w Rb 30). Nie uzgodniono ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych; nie wprowadzono do ewidencji syntetycznej niektórych operacji likwidacji środków trwałych (samochody Star, kontenery), oraz dwóch dowodów przyjęcia środków trwałych OT.

30-06-2007r. – W dalszym ciągu nie jest uzgodniona ewidencja analityczna z syntetyczną środków trwałych. Nie wprowadzono do ewidencji księgowej likwidacji niektórych środków trwałych (samochody Star, kontenery), oraz przyjęcia wiaty magazynowej i I etapu Kanalizacji sanitarnej – dla m. Pacanowa (dowody OT: 3-12-2004 r. i 31-12-2005 r.). Uzgodnienia ewidencji dokonywano w lipcu 2007 r. w toku niniejszego badania.

Wnioski w zakresie błędnych danych.
Ze względu na zmienność obsady na stanowisku Głównego Księgowego w ZUWiK w okresie 2005-2007 r. – dla uniknięcia ryzyka nieprawidłowości w sprawozdaniach z wykonania budżetu i w bilansach – Skarbnik Urzędu Gminy powinien sprawdzać zgodność wykazanych przez Zakład danych z zestawieniem obrotów i sald poszczególnych kont księgowych, a także zgodność ewidencji syntetycznej z analityczną: w zakresie aktywów trwałych i rozrachunków (należności i zobowiązań), oraz prawidłowość rozliczenia inwentaryzacji.
Wskazane byłoby, aby ZUWiK na koniec każdego roku obrotowego (lub w IV kwartale) przeprowadzał inwentaryzację (spis z natury) aktywów trwałych i obrotowych.
Urząd Gminy powinien nakazać Kierownictwu ZUWiK bezwzględne uzgodnienie i poprawne wyprowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i materiałów nieużytych wg stanu na dn. 31-07-2007 r.  i dokonać sprawdzenia wykonania tego polecenia.

Wnioski w zakresie zagadnień szczególnych.

	W opinii biegłej nie można w chwili obecnej jednoznacznie określić  wagi złomu i zakwestionować twierdzenia p.o. Kierownika ZUWiK, że faktura Nr 13/D/2006 obejmowała złom z dwóch samochodów STAR, 19 szt. kontenerów na śmieci i 1 szt. beczki – śmieciarki (wyliczenia symulacyjne p. X 1.4).
Z całą pewnością można stwierdzić, że ilość złomu wykazana na fakturze 13/D/2006 – 10 200 kg nie dotyczyła tylko jednego samochodu jak podano w treści faktury.
Faktura 13/D/2006 z dn. 27-02-2006 r. zawierała błędny (niekompletny) opis.

	Likwidacja pomp i silników z Przepompowni Wójeczka została nieprawidłowo przeprowadzona – bez wystawienia faktury za złom z tych składników w dacie jego przekazania; fakturę wystawiono 28-05-2007r. zamiast 27-02-2007r.

Nie można w chwili obecnej jednoznacznie zweryfikować wagi złomu z w/w pomp i silników (brak dokumentacji zakupu).
Należy zakazać Kierownictwu ZUWiK takiego postępowania; a na każde złomowanie składników majątkowych Zakład powinien posiadać dowód przeważenia (kwit z wagi).

	Jeżeli Urząd Gminy potwierdzi  założenie biegłej, że cegła palona jest własnością Gminy, a dla ZUWiK stanowi tzw. „materiał obcy” – to:

	na koniec każdego roku powinien być przeprowadzony spis z natury (na odrębnym arkuszu, nie razem z majątkiem Zakładu) z przeznaczeniem arkusza dla Urzędu Gminy i ZUWiK.

na bieżąco w ZUWiK powinno się prowadzić ewidencję ilościową na podstawie dowodów rozchodu WZ wystawianych z przeznaczeniem dla UG i ZUWiK,
uzgadniać ilość spisaną z natury z ewidencją ilościową, wyjaśnić różnice.
Należy polecić Kierownictwu ZUWiK wykonywanie tych czynności i dokonywać w Urzędzie Gminy sprawdzenia tego ilościowego rozliczenia .


USTALENIA KOŃCOWE


Niniejszy Raport zawiera 77 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez biegłą. Raport sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
	2 egzemplarze – Urząd Gminy w Pacanowie,
	1 egzemplarz – wykonawca badania.







Stalowa Wola 31 lipiec 2007.



