Wył cznie do u ytku słu bowego

BK 0913/5/2004

Pabianice 04.08.2004r

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w okresie od 23 czerwca do 9 lipca 2004 roku przez
inspektora kontroli wewn trznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza
Małkusa w Powiatowym O rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Pabianicach.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 165/04 Zarz du Powiatu
Pabianickiego z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie upowa nienia do przeprowadzenia
kontroli.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Zakres kontroli:
Przestrzeganie postanowie art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach
samorz dowych.
a.) o wiadczenia pracowników PDGiK o prowadzeniu działalno ci gospodarczej lub o nie
prowadzeniu takiej działalno ci,
b.) o wiadczenia pracowników o zmianie charakteru prowadzonej działalno ci,
c.) zachowanie terminu składania o wiadcze okre lonego w ustawie,
d.) sankcje wobec pracowników , którzy nie zło yli o wiadcze w terminie,
e.) charakter prowadzonej działalno ci przez pracowników (imienny opis ka dego
przypadku),
f.) wyst pienia pracowników do Dyrektora jednostki o wyra enie zgody na prowadzenie
działalno ci gospodarczej oraz wyra one zgody Dyrektora na prowadzenie
działalno ci przez pracowników ( imienny opis ka dego przypadku ),
g.) wyst pienia Dyrektora PODGiK do odpowiednich organów lub instytucji w sprawie
sprawdzenia informacji podanych w o wiadczeniach,
h.) przypadki podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w zło onych o wiadczeniach.
Korzystanie przez Dyrektora PODGiK z uprawnie wynikaj cych z art. 19 ustawy o
pracownikach samorz dowych w sprawie
dania składania o wiadcze o stanie
maj tkowym.
Przyjmowanie prac do zasobu geodezyjno – kartograficznego ( kontrola wspólnie z
Geodet Powiatowym ).
a.) przypadki zgłaszania prac wykonywanych przez pracowników w ramach prowadzonej
działalno ci gospodarczej ( opis ka dego przypadku ),
b.) przypadki zgłaszania prac wykonywanych przez członków najbli szej rodziny ( opis
ka dego przypadku ).
wiadczenia usług i wykonywanie prac przez pracowników PODGiK lub członków ich
najbli szej rodziny na podstawie umów cywilno – prawnych.
Terminowo wnoszenia opłat przez pracowników PODGiK i członków ich najbli szej
rodziny za wykonane prace zgłaszane do zasobu geodezyjno – kartograficznego w ramach
prowadzonej działalno ci gospodarczej lub umów cywilno – prawnych.
Wykorzystywanie sprz tu i aparatury PODGiK przez pracowników do prowadzonej przez
nich działalno ci gospodarczej lub prac wykonywanych w ramach umów
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cywilnoprawnych ( kontrola wspólnie z Geodet Powiatowym i Informatykiem
zatrudnionym w Starostwie Powiatowym ).
a) sprawdzenie czy jest zainstalowane oprogramowanie nie b d ce na stanie PODGiK
słu ce do wykonywania prac przez pracowników w ramach prowadzonej działalno ci
gospodarczej,
b) wewn trzne uregulowania dotycz ce zasad pobierania i korzystania ze sprz tu i
aparatury i ich przestrzegania , w przypadku braku powy szych zasad ustalenie zasad
na jakich pracownicy korzystaj z tego sprz tu i aparatury.
7. Procedury kontroli finansowej i ich stosowanie w jednostce.
Dyrektorem Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest od
01.06.2000 roku – mgr in . Maciej Łuczak.
Głównym Ksi gowy jednostki jest od 18.04.2001 roku – Aleksandra Łaguniak
Ad. 1 Zgodnie z postanowieniami art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o
pracownikach samorz dowych ( Dz.U. z 2001r. , Nr 142 , poz.1593 z pó . zm. ) pracownicy
samorz dowi prowadz cy działalno gospodarcz s zobowi zani do składania o wiadcze o
prowadzeniu działalno ci gospodarczej , okre leniu charakteru prowadzonej działalno ci oraz
składania odr bnych o wiadcze w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalno ci.
Wymienione powy ej o wiadczenia pracownicy samorz dowi powinni zło y w terminie 30
dni od dnia zatrudnienia , podj cia działalno ci gospodarczej lub zmiany jej charakteru.
Obowi zek składania o wiadcze , o których mowa powy ej wprowadzony został ustaw z
23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorz dzie gminnym oraz zmianie niektórych
innych ustaw ( Dz.U. z 2002r. , Nr 214 , poz.1806 ).
Zgodnie z art. 2 powy szej ustawy , która weszła w ycie z dniem 01.01.2003 roku do ustawy
z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorz dowych dodano art. 18a.
Wszyscy pracownicy Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w ustawowym terminie tj. do dnia 31.01.2003 roku zło yli stosowne o wiadczenia o
prowadzeniu działalno ci gospodarczej lub o wiadczenia o nie prowadzeniu takiej
działalno ci.
Zgodnie ze zło onymi o wiadczeniami 8 osób prowadziło działalno gospodarcz , w tym 6
geodetów
oraz
8
osób
nie
prowadziło
takiej
działalno ci.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni po dniu 31.01.2003 roku ( 5 osób ) zło yli stosowne
o wiadczenia ( o wiadczenia o nie prowadzeniu działalno ci gospodarczej , składane w dniu
rozpocz cia pracy w jednostce ).
Wszystkie składane o wiadczenia zawierały informacje okre lone w art. 18a ust.5 ustawy o
pracownikach samorz dowych , e podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w o wiadczeniu
powoduje odpowiedzialno składaj cego o wiadczenie na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego.
O wiadczenia o nie prowadzeniu działalno ci gospodarczej zawierały informacje , e osoby
składaj ce te o wiadczenia zostały poinformowane , e w przypadku podj cia działalno ci
gospodarczej s zobowi zane do zło enia odr bnego o wiadczenia w terminie 30 dni od dnia
rozpocz cia działalno ci gospodarczej.
O wiadczenie geodety pani Jakubiak z 16.01.2003 roku o nie prowadzeniu działalno ci
gospodarczej
jest
zał cznikiem
nr
1
do
protokołu
z
kontroli.
O wiadczenia o prowadzonej działalno ci gospodarczej zawierały informacje o dacie rozpo
-cz cia prowadzonej działalno ci , numerze wpisu do ewidencji działalno ci gospodarczej
prowadzonej przez terytorialnie wła ciwe urz dy miast ( gmin ) , charakterze prowadzonej
działalno ci oraz informacje , e osoby składaj ce te o wiadczenia zostały poinformowane,
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e w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalno ci s zobowi zane do zło enia
odr bnego
o wiadczenia
o
zmianie
charakteru
prowadzonej
działalno ci.
Powy sza informacja nie zawierała terminu zło enia takiego odr bnego o wiadczenia ( 30 dni
od dnia zmiany charakteru prowadzonej działalno ci – art. 18a ust.3 ustawy o pracownikach
samorz dowych ).
Przykładem składanych o wiadcze o prowadzonej działalno ci gospodarczej jest
o wiadczenie zło one w dniu 20.01.2003 roku przez geodet pani B kowicz ( zał cznik nr 2
do protokołu z kontroli ).
W okresie od 31.01.2003 roku do dnia zako czenia kontroli nie zostało zło one przez
pracowników adne o wiadczenie o zmianie charakteru prowadzonej działalno ci lub o
prowadzeniu działalno ci gospodarczej przez osoby , które takiej działalno ci nie prowadziły
do dnia 31.01.2003 roku.
W dniu zako czenia kontroli w Powiatowym O rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra
-ficznej oprócz Dyrektora jednostki zatrudnionych było 17 pracowników , w tym zgodnie ze
zło onymi
o wiadczeniami
6
osób
prowadziło
działalno
gospodarcz .
Charakter prowadzonej działalno ci przez w/w osoby:
Aleksandra Łaguniak – Główna Ksi gowa ; Biuro Rachunkowe , działalno prowadzona
w zakresie usług rachunkowych ; działalno
prowadzona od 01.10.1995 roku ;
o wiadczenie zło one w dniu 20.01.2003 roku,
Piotr Sw drak – Informatyk ; obsługa informatyczna firm , projektowanie , integracja oraz
administracja systemami informatycznymi , handel sprz tem oraz oprogramowaniem
informatycznym , szkolenia w zakresie oprogramowania , przetwarzania oraz
archiwowania danych ; działalno prowadzona od 01.08.1997 roku ; o wiadczenie
zło one w dniu 30.01.2003 roku,
Jerzy Nowak – Geodeta ; usługi geodezyjno – kartograficzne ( sporz dzanie map do
celów projektowych , podziału gruntów , inwentaryzacje budynków i urz dze ) ;
działalno prowadzona od 10.04.1989 roku ; o wiadczenie zło one w dniu 21.01.2003
roku,
Leokadia Herczy ska – Geodeta ; usługi geodezyjne ; działalno prowadzona od dnia
15.04.1996 roku ; o wiadczenie zło one w dniu 20.01.2003 roku,
Jolanta Junkiewicz – Geodeta ; usługi geodezyjno – kartograficzne ; działalno
prowadzona od 30.05.2001 roku ; o wiadczenie zło one w dniu 20.01.2003 roku,
Katarzyna B kowicz – Geodeta ; usługi geodezyjno – kartograficzne , kre larskie oraz
marketingowo –konsultingowe; działalno
prowadzona od 24.03.1997 roku;
o wiadczenie nie zło one w dniu 20.01.2003 roku.
Wszystkie wymienione osoby w dniu zło enia o wiadcze wyst piły do Dyrektora jednostki
z pro b o wyra enie zgody na prowadzenie działalno ci gospodarczej , wymieniaj c
charakter prowadzonej działalno ci oraz dat rozpocz cia prowadzenia działalno ci
gospodarczej.
Wszyscy wymienieni pracownicy uzyskali od Dyrektora zgod na prowadzenie działalno ci
gospodarczej.
Wyst pienie skierowane do Dyrektora z pro b o wyra enie zgody na prowadzenie
działalno ci gospodarczej pani B kowicz jest zał cznikiem nr 3 do protokołu z kontroli.
W dokumentacji pracowniczej jednostki znajduj si równie dwa o wiadczenia
o prowadzonej działalno ci gospodarczej zło one przez pracowników ( geodeci ) , którzy w
okresie trwania kontroli ju nie byli zatrudnieni w jednostce;
Maria Patora zatrudniona do 17.08.2003 roku ( stosunek pracy rozwi zany na mocy
porozumienia stron ) ; działalno prowadzona w zakresie usług geodezyjnych od dnia
10.01.1996 roku ; o wiadczenie zło one w dniu 20.01.2003 roku,
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Jan Kruk zatrudniony do 24.05.2004 roku ( mier pracownika ) ; działalno prowadzona
od 03.07.2001 roku w zakresie usług geodezyjno – kartograficznych ; o wiadczenie
zło one w dniu 20.01.2003 roku.
W roku 2003 oraz w I połowie 2004 roku Dyrektor Powiatowego O rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej nie wyst pował do odpowiednich organów lub instytucji
w sprawie sprawdzenia informacji podanych w o wiadczeniach.
Ad. 2 Zgodnie z postanowieniami art. 19 ustawy o pracownikach samorz dowych Dyrektor
Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mógł
da od
pracowników zło enia o wiadcze o stanie maj tkowym. Powy szy przepis nie nakładał
obowi zku składania takich o wiadcze przez pracowników , jedynie nadawał kierownikowi
jednostki uprawnienia do dania zło enia takich o wiadcze . Z powy szych uprawnie
Dyrektor nie korzystał , pracownicy nie składali o wiadcze o stanie maj tkowym.
Ad. 3 Przyjmowane do powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego prace na
podstawie zgłosze prac geodezyjnych s odnotowywane w prowadzonym w formie
elektronicznej
rejestrze
prac
przyj tych
do
w/w
zasobu.
Powy szy rejestr umo liwia identyfikacje prac przyj tych do zasobu wykonanych przez
pracowników
PODGiK-u
oraz
członków
ich
najbli szej
rodziny.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na podstawie powy szego rejestru w latach 2002 – 2003
oraz w okresie 01.01 – 31.05.2004 roku przyj te do zasobu prace wykonywało 5 osób , które
w/w okresie były pracownikami PODGiK-u i prowadziły działalno gospodarcz w zakresie
usług geodezyjnych i kartograficznych oraz 2 osoby , b d ce członkami najbli szej rodziny
pracowników PODGiK-u.
W roku 2002 na ogóln liczb 2.708 przyj tych prac do w/w zasobu , pracownicy w ramach
prowadzonej działalno ci gospodarczej wykonali 608 takich prac ( 22,5% przyj tych prac ).
Powy sze prace wykonywali: Patora Teresa – 41 prac , Nowak Jerzy – 34 , Junkiewicz
Joanna – 452 , B kowicz Katarzyna – 27 , Kruk Jan – 54.
Jedynym członkiem najbli szej rodziny wykonuj cym prace przyj te do zasobu była w roku
2002 ona Dyrektora jednostki Iwona Łuczak – 426 prac ( 15,7% przyj tych prac ).
Potwierdzenie powy szych danych zawiera zestawienie ilo ci prac wykonanych przez
pracowników PODGiK-u i członków rodzin pracowników , sporz dzone na podstawie rejestru prac przyj tych do zasobu przez Geodet Powiatowego ( zał cznik nr 4 do protokołu
z kontroli).
W roku 2003 przyj to do zasobu 3.032 zgłoszone prace , w tym ilo zgłoszonych prac przez
pracowników PODGiK-u wyniosła 185 prac ( 6,1% przyj tych prac ) wykonanych przez te
same osoby, które wykonywały prace w 2002 roku.
Wykonawcami 477 prac ( 15,7% przyj tych prac ) byli członkowie najbli szej rodziny praco
-wników PODGiK-u ( ony: Dyrektora jednostki i pracownika pana Kami skiego ).
W okresie pierwszych pi ciu miesi cy 2004 roku przyj to do zasobu 961 prac.
Pracownicy PODGiK-u ( pan Nowak i panie Junkiewicz i B kowicz ) wykonali 41 prac tj.
4,3% przyj tych do zasobu prac , członkowie najbli szej rodziny pracowników ( te same
osoby , które wykonywały prace w 2003 roku ) – 157 prac tj. 16,3% przyj tych do zasobu
prac.
Ilo oraz rodzaj przyj tych prac do zasobu geodezyjno – kartograficznego , wykonanych
przez pracowników oraz członków rodzin w roku 2003 i okresie 01.01 – 31.05.2004 roku
prezentuje poni sze zestawienie.
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A. Pracownicy
B kowicz Katarzyna
2003 rok –23 prace ( 14 map do celów projektowych , 5 inwentaryzacji budynków , 4
inwentaryzacje przył czy ),
2004 rok – 7 prac ( 6 map do celów projektowych , 1 inwentaryzacja budynku ).
Szczegółowy wykaz wykonanych w/w prac zawiera zał cznik nr 5 do protokołu z
kontroli.
Junkiewicz Joanna
2003 rok – 56 prac ( 34 mapy do celów projektowych , 7 map z projektem podziału
gruntów, 12 inwentaryzacji budynków , 3 inwentaryzacje przył czy ),
2004 rok – 24 prace ( 19 map do celów projektowych , 4 mapy z projektem podziału
gruntów, 1 inwentaryzacja przył czy ).
Wykaz wymienionych prac jest zał cznikiem nr 6 do protokołu z kontroli.
Nowak Jerzy
2003 rok – 32 prace ( 18 map do celów projektowych , 13 inwentaryzacji budynków , 1
inwentaryzacja przył czy ), 2004 rok – 10 prac ( 7 map do celów projektowych , 2
inwentaryzacje budynków , 1 inwentaryzacja przył czy).
Wykaz wymienionych prac jest zał cznikiem nr 7 do protokołu z kontroli.
Patora Teresa
2003 rok – 30 prac ( 29 map do celów projektowych , 1 inwentaryzacja przył czy ).
Wykaz wykonanych prac przez pani Pator w 2003 roku jest zał cznikiem nr 8 do
protokołu z kontroli.
Kruk Jan
2003 rok – 44 prace ( 7 map do celów projektowych , 34 mapy z projektem podziału
gruntu, 3 wznowienia granic nieruchomo ci gruntowych ).
Wykaz wykonanych prac przez pana Kruka w 2003 roku jest zał cznikiem nr 9 do
protokołu z kontroli.
B. Członkowie rodzin
Łuczak Iwona
2003 rok – 466 prac ( 202 mapy do celów projektowych , 43 mapy z podziałem gruntu, 56
inwentaryzacji sieci wod-kan. i energ. , 114 inwentaryzacji budynków , 48 inwentaryzacji
przył czy,1 plan zagospodarowania działki,1 inwentaryzacja linii energ, 1 inwentaryzacja
chodników ).
2004 rok – 153 prace ( 87 map do celów projektowych , 7 map z projektem podziału
gruntów, 26 inwentaryzacji budynków , 28 inwentaryzacji przył czy , 3 inwentaryzacje
sieci energet. I wodoci g. , 1 inwentaryzacja studni kanalizacyjnej , 1 inwentaryzacja
wjazdu ).
Wykaz wymienionych prac jest zał cznikiem nr 10 do protokołu z kontroli.
Kami ska Zofia
2003 rok – 11 prac ( 4 mapy do celów projektowych , 4 inwentaryzacje budynków , 2
inwentaryzacje przył czy , 1 wznowienie granic ).
2004 rok – 4 prace ( 2 mapy do celów projektowych , 1 inwentaryzacja budynku , 1
inwentaryzacja przył czy ).
Wykaz wymienionych prac jest zał cznikiem nr 11 do protokołu z kontroli.
Tryb zgłaszania oraz przyjmowania prac do zasobu geodezyjno – kartograficznego okre laj
przepisy Rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca
2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych , ewidencjonowania
systemów i przechowywania kopii zabezpiecze bazy danych , a tak e ogólnych warunków
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umów o udost pnienie bazy danych ( Dz.U. z 2001r. , Nr 78 , poz.837 ).
Zgodnie z przepisami w/w Rozporz dzenia potencjalny wykonawca prac podlegaj cych
zgłoszeniu do zasobu geodezyjno – kartograficznego przedkłada w Powiatowym O rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgłoszenie prac geodezyjnych , zawieraj ce
informacje o zgłoszonej pracy oraz informacje o wykonawcy pracy i przewidywanym
terminie jej wykonania.
Powy sze zgłoszenie podlega przyj ciu przez PODGiK,
potwierdzeniem przyj cia zgłoszenia jest data oraz podpis na zgłoszeniu upowa nionego
pracownika przyjmuj cego zgłoszenie. Nast pnie PODGiK opracowuje wytyczne do wykonania zgłoszonej pracy , które zawieraj równie informacje o materiałach jakie powinny
by
wykorzystane przy wykonaniu pracy , znajduj cych si
w O rodku.
Zgodnie ze wskazaniami O rodka osoba zgłaszaj ca prace do zasobu sporz dza dokumenta
-cj techniczn wykonywanej pracy ( np. mapy wywiadu w terenie , szkice , dzienniki obserwacji , oblicze ) , które s zał czane do wniosku o przyj cie zgłoszonej pracy do zasobu
geodezyjno – kartograficznego. Powy sze wnioski oprócz wyszczególnienia przekazanej
dokumentacji zawieraj informacje o ilo ci jednostek ( np. obszar dla którego zostanie sporz dzona mapa do celów projektowych , ilo projektowanych lub inwentaryzowanych
przył czy , sieci ) według których ustalona zostania opłata za zgłoszone i przyj te do zasobu
prace.
Zał czona do wniosku dokumentacja podlega kontroli przez upowa nionych do dokonywa
-nia takich czynno ci pracowników. Potwierdzeniem dokonania wymienionych czynno ci
kontrolnych jest sporz dzony protokół , zawieraj cy dat przeprowadzenia kontroli , zakres
kontroli , ewentualne wyszczególnienie stwierdzonych usterek, zalecenia dotycz ce usuni cia
powy szych usterek , podpis osoby przeprowadzaj cej kontrol .
Osoba przeprowadzaj ca kontrol dokumentacji po stwierdzeniu braku usterek przyjmuje
sporz dzon dokumentacj do zasobu ( stosowna piecz , data i podpis na zło onej dokume
-ntacji ).
Po przyj ciu do zasobu w/w dokumentacji , PODGiK przygotowuje niezb dne materiały ( np.
kopie map , planów zagospodarowania ) do wykonania zleconych przez zleceniodawców
( instytucje , osoby fizyczne ) prac , odbiór powy szych materiałów przez wykonawc prac
nast puje
po
wniesieniu
opłaty
za
zgłoszone
do
zasobu
prace.
Wymienione w tej cz ci protokołu dokumenty ( zgłoszenie prac geodezyjnych , wytyczne
dotycz ce wykonania zgłoszonej pracy , wniosek o przyj cie dokumentacji do zasobu, proto
-kół kontroli dokumentacji , dokumentacja przyj ta do zasobu ) dotycz ce wykonanej pracy
na podstawie zgłoszenia pracownika PODGiK-u pani B kowicz Katarzyny z dnia 30.04.2004
roku s zał cznikiem nr 12 do protokołu z kontroli.
Dokumenty dotycz ce wykonywanej pracy na podstawie zgłoszenia ony Dyrektora jednostki
z dnia 03.09.2003 roku s
zał cznikiem nr 13 do protokołu z kontroli.
Po sprawdzenia przyj tych do zasobu prac wykonanych przez pracowników PODGiK-u oraz
członków ich najbli szej rodziny ( po 2 przypadki dotycz ce wykonanych prac przez w/w w
roku 2003 i 2004 ) nie stwierdzono przypadków:
a.) kontroli zło onej dokumentacji i przyjmowania jej do zasobu przez pracowników
PODGiK którzy powy sz dokumentacj wykonywali na podstawie zgłoszonych prac
geodezyjnych ( kontroli dokumentacji i przyjmowania dokumentacji do zasobu wykonanej
przez pracowników dokonywał Dyrektor PODGiK-u ),
b.) kontroli dokumentacji i jej przyjmowania do zasobu przez pracowników b d cych człon
-kami najbli szej rodziny osoby , która tak dokumentacj wykonała.
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W trakcie trwania kontroli sprawdzono ewidencj wyj pracowników z uwzgl dnieniem
wpisów do powy szej ewidencji pracowników prowadz cych działalno
gospodarcz
w zakresie usług geodezyjnych. W roku 2003 odnotowano 35 wyj w/w pracowników
w sprawach prywatnych , w okresie pierwszych 5 m-cy 2004 roku odnotowano tylko 6 takich
wyj . Wszystkie powy sze wyj cia miały charakter krótkotrwały ( nie dłu ej ni jedna
godzina – wyj cia do s du , lekarza , ZUS-u , banku ).
Z zapisów w powy szej ewidencji nie wynika , e pracownicy prowadz cy działalno
gospodarcz , prowadzili powy sz działalno w trakcie godzin pracy.
Ad. 4 W okresie od 01.01.2004 roku do dnia zako czenia kontroli nie miało miejsca
wiadczenia usług na rzecz PODGiK-u na podstawie umów cywilno – prawnych zawartych z
pracownikami , członkami ich rodzin lub innymi osobami fizycznymi. Umów takich nie było.
W roku 2003 jedyna wiadczona przez pracownika PODGik-u usługa dotyczyła
wprowadzenia zmian w rejestrach ewidencji gruntów w granicach Pabianic , Ksawerowa i
Dobronia. Pracownik wiadczył powy sz usług na podstawie zawartej umowy – zlecenia.
Zawarto równie tylko jedn umow o dzieło z osob nie spokrewnion z pracownikami na
opracowanie i wykonanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku geodety.
Oprócz w/w usług , nie było w roku 2003 wiadczenia usług na rzecz PODGiK-u przez inne
osoby.
W roku 2002 usługi na rzecz jednostki wiadczone były na podstawie pi ciu zawartych umów
– zlecenia. Powy sze usługi wiadczyło 4 pracowników PODGiK-u oraz jedna osób nie
spokrewniona z pracownikami PODGiK-u.
Usługi wiadczone przez pracowników dotyczyły:
a.) wniesienia scale do mapy numerycznej dotycz cych gminy Lutomiersk – usługa
wiadczona równolegle przez dwie osoby,
b.) prac porz dkowych w zasobie geodezyjno – kartograficznym,
c.) uporz dkowania kartotek kontrahentów za okres stycze – wrzesie 2002 roku , usuni cia
powielonych kartotek z odpowiednim przeniesieniem zapisów.
Wszystkie wymienione umowy zawierał Dyrektor jednostki.
wiadczone przez pracowników usługi nie miały zwi zku z pracami przyjmowanymi do
powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.
Zgodnie ze zło onymi o wiadczeniami przez wszystkich pracowników wiadcz cych usługi
na rzecz PODGiK-u w roku 2002 i 2003 , powy sze usługi nie miały równie zwi zku
z prac wykonywan w ramach zakresu obowi zków w/w pracowników i wiadczone były
poza godzinami pracy w jednostce ( soboty , niedziele ).
Wymienione wy ej o wiadczenia ( 5 o wiadcze ) stanowi zał cznik nr 13a do protokołu
z kontroli.
Nale ne składki ZUS z tytułu wykonanych przez pracowników usług na podstawie wymienio-nych umów – zlece naliczone i przekazane na rachunek ZUS.
Ad. 5 Wysoko
opłat za wykonane prace zgłoszone do zasobu geodezyjno –
kartograficznego okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie wyso- -ko ci opłat za czynno ci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie
informacji , a tak e za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (DZ.U.
z 2004r. Nr 37, poz.333).
Do dnia wej cia w ycie w/w Rozporz dzenia wysoko powy szych opłat okre lało Rozpo
-rz dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku
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w sprawie jak w wymienionym wy ej Rozporz dzeniu z dnia 19 lutego 2004 roku.
Opłaty za przyjmowane prace do zasobu geodezyjno – kartograficznego s przez Powiatowy
O rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej fakturowane.
Faktury wystawiane z dat przeprowadzenia kontroli dokumentacji technicznej o której mowa
na str.6 niniejszego protokołu i jej przyj cia do zasobu.
Zapłata w formie gotówkowej do kasy PODGiK-u w dniu odbioru faktury i materiałów ( np.
kopie map , planów zagospodarowania ) potrzebnych do wykonania prac.
W powy szym trybie równie wnosili opłaty pracownicy PODGiK-u i członkowie ich
najbli szej rodziny.
Zgodnie z wykazami prac wykonanych przez wymienione osoby w roku 2003 i 5 m-cach
2004 roku ( zał czniki nr 5 – 11 do protokołu z kontroli ) , zawieraj cymi daty wystawienia
faktur i zapłat. Odbiór faktur , materiałów i zapłaty za zgłoszone prace do zasobu miały miej
-sce z reguły w okresie nie dłu szym ni trzy dni od dnia wystawienia faktury. Na 860 prac
przyj tych do zasobu , wykonanych przez pracowników i członków ich najbli szej rodziny
w roku 2003 i okresie od 01.01 do 31.05.2004 roku , w 46 przypadkach odbiór faktur ,
materia- -łów i wniesienie opłat miało miejsce w okresie dłu szym ni siedem dni od dnia
wystawienia faktury , w tym w jednym przypadku powy szy okres przekroczył jeden miesi c
( dotyczyło to ju nie pracuj cej w O rodku pani Patory ). W 190 przypadkach odbiór faktur ,
materiałów, wniesienie opłat miało miejsce w okresie od 3 do 7 dni od dnia wystawienia
faktury.
Ogółem opłaty za przyj te do zasobu prace , wykonywane przez pracowników PODGiK-u
i członków najbli szej rodziny pracowników wyniosły w roku 2003 – 55.589,72 zł , w okresie
stycze – maj 2004 roku – 15.245,42 zł.
Ad. 6 W trakcie trwania kontroli została dokonana inwentaryzacja cało ci zainstalowanego
w PODGiK-u oprogramowania z przypisaniem tego oprogramowania do poszczególnych
działów PODGiK-u i zatrudnionych pracowników.
Powy szej inwentaryzacji na dzie 05.07.2004 roku dokonał informatyk PODGiK-u.
W tym samym dniu została przeprowadzona przez Geodet Powiatowego , Informatyka
zatrudnionego w Starostwie Powiatowym oraz kontroluj cego kontrola zainstalowanego
oprogramowania
na
wszystkich
komputerach
w
PODGiK-u.
W trakcie powy szej kontroli nie stwierdzono zainstalowania oprogramowania nie b d cego
na stanie PODGiK-u.
Dokumentacja w/w inwentaryzacji oraz przeprowadzonej kontroli oprogramowania jest
zał cznikiem nr 14 do protokołu z kontroli.
Zgodnie z prowadzon ewidencj rodków trwałych , w tym wyposa enia , PODGiK nie
posiada adnego sprz tu i aparatury słu cej do prowadzenia prac geodezyjnych ( np. niwe
-latory , teodolity , inny sprz t słu cy do prowadzenia prac w terenie ).
Zgodnie z o wiadczeniem informatyka jednostki , odpowiedzialnego za sprz t komputerowy
b d cy w posiadaniu jednostki oraz pełni cego funkcj przewodnicz cego komisji inwen
-taryzacyjnej , pracownicy zatrudnieni w PODGiK-u nie korzystaj ze sprz tu jednostki do
wykonywania prac w ramach prowadzonej działalno ci i nie ma wewn trznych uregulowa
dotycz cych zasad pobierania i korzystania ze sprz tu do wykonywania prac przez pracowni
-ków w ramach prowadzonej działalno ci gospodarczej.
Powy sze o wiadczenie jest zał cznikiem nr 15 do protokołu z kontroli.
Ad. 7 Powiatowy O rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada opracowane
procedury kontroli finansowej. Powy sze procedury zawiera Zarz dzenie Nr 01/2001 Dyrek-
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-tora PODGiK-u z dnia 1 czerwca 2001 roku w sprawie kontroli wewn trznej w Powiatowym
O rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym
w Pabianicach.
Jako podstaw prawn opracowania powy szych procedur wymieniono art. 35a ustawy o
finansach publicznych.
Zgodnie z zapisami § 1 w/w zarz dzenia kontrola finansowa , której celem jest zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej obejmuje działa
-nia dotycz ce: gromadzenia i wydatkowania rodków publicznych , gospodarowania maj t
-kiem i polega na badaniu i porównywaniu stanu faktycznego ze stanem wymaganym
w oparciu o kryteria:
legalno ci – zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami prawa,
celowo ci i gospodarno ci – zgodno ci z przyj tymi planami finansowymi , ustawowymi
zadaniami jednostki w oparciu o zasady efektywnego , oszcz dnego i racjonalnego gospo
-darowania rodkami,
przejrzysto ci – stosowania jednolitych zasad rachunkowo ci,
rzetelno ci – staranno ci wykonywania obowi zków przez pracowników , przestrzegania
wewn trznych procedur post powania,
Dowodem przeprowadzenia kontroli s podpisy osób upowa nionych do jej przeprowadzenia.
Stosownie do postanowie § 5 i 8 wymienionego zarz dzenia kontrola finansowa funkcjonuje
w postaci kontroli:
wst pnej , dokonywanej na etapie poprzedzaj cym podj cie decyzji i rozpocz cia
realizacji działa gospodarczych,
bie cej , dokonywanej na etapie realizacji operacji gospodarczych.
Kontrola wst pna polega na dokonaniu oceny celowo ci , legalno ci dokonaniu wydatku lub
zaci gni ciu zobowi zania , zgodno ci z zatwierdzonymi planami finansowymi.
Oceny celowo ci zaci gania zobowi za dokonuje Dyrektor jednostki , oceny zgodno ci
operacji gospodarczych z planami finansowymi Główny Ksi gowy.
Kontrola bie ca polega na ocenie pod wzgl dem legalno ci , celowo ci , gospodarno ci
i rzetelno ci wykonania okre lonego zadania , realizowana jest w postaci:
kontroli merytorycznej dokonywanej przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie
za realizacj okre lonego zadania,
kontroli formalnej i rachunkowej dokonywanej przez Głównego Ksi gowego lub upowa
-nionego przez niego pracownika , polegaj cej na ustaleniu poprawno ci dokumentów
operacji gospodarczych.
Osobami uprawnionymi do zatwierdzania operacji gospodarczych do realizacji s Dyrektor i
Główny Ksi gowy , zatwierdzenie operacji gospodarczych przez w/w osoby jest równoz
-naczne z upowa nieniem do dokonania wydatku.
Powy sza procedura nie została zachowana w przypadku zwrotu kosztów delegacji w roku
2003 ( polecenia słu bowe wyjazdu nr 1/2003 – 5/2003 z I kwartału 2003 roku oraz z maja
i czerwca nr 10/2003 – 12/2003 ) , wydatki nie zostały zatwierdzone do wypłaty ( brak pod
-pisów Dyrektora ) , pomimo powy szego braku wypłata z kasy została dokonana.
W okresie kontroli realizacji ustalonych przez jednostk procedur kontroli finansowej,
Dyrektor i Kasjerka przebywali na urlopach wypoczynkowych , w zwi zku z powy szym do
protokołu z kontroli nie zostały doł czone wyja nienia w sprawie w/w odst pstw od
przyj tych przez jednostk procedur kontroli.
Zgodnie z postanowieniami § 6 wymienionego zarz dzenia , wydatki winny by dokonywa
-ne zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych ( wymieniono tu ustaw o zamówieniach
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publicznych z 10 czerwca 1994 roku ). Zapis powy szy wymaga aktualizacji , aktualnie obo
-wi zuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku : prawo zamówie publicznych ( Dz.U. z 2004r.
nr 19 , poz.177 ). Jedynymi wydatkami ponoszonymi w oparciu o ustaw o zamówieniach
publicznych w latach 2002,2003 były zakupy oleju opałowego ( zamówienia udzielane
w trybie przetargu nieograniczonego ).
Zgodnie z postanowieniami § 7 w/w zarz dzenia , projekty umów z którymi wi e si zaci
-ganie zobowi za winny podlega kontroli formalno – prawnej dokonanej przez radc praw-nego. Po sprawdzeniu umów dotycz cych dostaw oleju opałowego i sprz tania pomieszcze ,
zawartych w roku 2002 i 2003 , umowa zawarta w dniu 10.10.2003 roku na dostawy oleju
opałowego na sezon grzewczy 2003/2004 nie zawierała potwierdzenia przeprowadzenia
kontroli przez radc prawnego.
W zakresie kontroli gospodarowania maj tkiem jednostki stosowne postanowienia zawiera
§ 9 wymienionego zarz dzenia , jako osoby odpowiedzialne za powy sz kontrol wymienio
-no Dyrektora i Główn Ksi gow . Kontrola ta ma na celu ustalenie stanu posiadania składni
-ków maj tkowych , prawidłowo ci korzystania z maj tku oraz jego zabezpieczenia.
Powy szy
cel
realizowany
poprzez
prowadzone
inwentaryzacje.
Szczegółowy opis i rodzaje inwentaryzacji zawarto w: Instrukcji w sprawie zasad i sposobu
prowadzenia inwentaryzacji , stanowi cej rozdział VI Instrukcji obiegu dokumentów.
Powy sza instrukcja w poszczególnych rozdziałach w sposób szczegółowy opisuj :
rodzaje dowodów ksi gowych stosowanych w jednostce , co powy sze dowody powinny
zawiera , sposób kontroli dowodów , okres ich przechowywania,
sposób prowadzenia gospodarki kasowej z wyszczególnieniem dowodów kasowych
rodzajów inwentaryzacji oraz okre leniem wysoko ci pogotowia kasowego,
sposób gospodarowania rodkami rzeczowymi , ewidencjonowania tych rodków,
sposób ewidencjonowania wydatków , wyszczególnienie osób zatwierdzaj cych wydatki
okre lone w dowodach ksi gowych ( Dyrektor i Główny Ksi gowy ),
opis systemu ksi gowego ( program komputerowy ) , archiwizowania rejestrów
ksi gowych i dowodów ksi gowych,
zasady i sposób prowadzenia inwentaryzacji składników maj tkowych.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale dotycz cym dowodów ksi gowych , zawarto
zapis , e umowy w imieniu jednostki mo e zawiera jedynie Dyrektor. Stosowani powy szej
procedury sprawdzono na podstawie wymienionych w niniejszym protokole umów zlece
umów o dzieło , umów dotycz cych dostaw oleju i sprz tania pomieszcze jednostki oraz
umów o prac nie stwierdzaj c nieprawidłowo ci.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale dotycz cym gospodarki rodkami rzeczowymi
jednostka powinna prowadzi ewidencj rodków trwałych z podziałem na rodki umarzane
w czasie i rodki o małej warto ci ( wydatek na zakup rodka w 100% stanowi koszt uzyska
-nia przychodu w miesi cu oddania rodka do u ytku ). Dowodem przyj cia rodka jest
dowód PT , likwidacji ( sprzeda y ) dowód LT , likwidacja ( sprzeda ) rodka po uzyskaniu
zgody Zarz du Powiatu.
W jednostce prowadzone s w/w ewidencje , zawieraj ce nr inwentarzowy rodka , nazw ,
dat i ródło nabycia , dat i nr dowodu na podstawie którego rodek został wprowadzony do
ewidencji oraz warto pocz tkow rodka. W roku 2003 miała miejsce likwidacja dwóch
drukarek, poprzedzona zgod Zarz du Powiatu na ich likwidacj .
Zgodnie z rozdziałem VI Instrukcji obiegu dokumentów , za prawidłowe przeprowadzenie
inwentaryzacji składników maj tkowych odpowiedzialny jest Dyrektor jednostki.
Stan aktywów i pasywów ustala si w drodze:
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a.) spisów z natury ( gotówka , rzeczowe składniki maj tku obrotowego , rodki własne
w eksploatacji , rodki dzier awione lub inne obce ),
b.) pisemnego potwierdzenia uzyskanego od kontrahentów ( rodki na rachunku bankowym,
rozrachunki z kontrahentami ).
Inwentaryzacj prowadzi Zakładowa Komisja Inwentaryzacyjna , zespoły spisowe musz
liczy co najmniej 2 osoby , przeprowadzenie inwentaryzacji winno by potwierdzone pro
-tokołem komisji , co rocznej inwentaryzacji powinna podlega gotówka w kasie , składniki
maj tkowe mog podlega inwentaryzacji zgodnie z ustaw o rachunkowo ci co 4 lata.
Inwentaryzacja składników maj tkowych przeprowadzona została w roku 2002 na podstawie
Zarz dzenia Dyrektora z 04.11.2002 roku , sporz dzono protokół ( sprawozdanie z inwenta
-ryzacji ) przez komisj inwentaryzacyjn , arkusze spisów z natury skontrolowane przez
Dyrektora ( stosowne podpisy ). Zespoły spisowe liczyły wymagan ilo
osób.
Salda kontrahentów pisemnie potwierdzone wg stanów na koniec 2002 i 2003 roku.
Zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi Rb-31 , wydatki jednostki w roku 2002 wyniosły
594.711,76 zł , w roku 2003 – 613.745,63 zł.
Kontrol stosowania procedur kontroli finansowej przez jednostk obj to:
w roku 2002 – 9,1 % poniesionych przez jednostk wydatków ( 54.276,69 zł ),
w roku 2003 – 9,6 % poniesionych wydatków ( 59.084,52 zł ).
Sprawdzono n/w dowody ksi gowe:
listy płac – nr 7/2002 z 30.06.2002 roku , kwota 22.915,80 zł brutto,
- nr 8 /2002 z 31.07.2002 roku , kwota 22.615,48 zł brutto,
- nr 11/2003 z 31.08.2003 roku , kwota 25.390,99 zł brutto,
- nr 12/2003 z 30.09.2003 roku , kwota 26.085,00 zł brutto,
umowy zlecenia oraz rachunki dotycz ce wypłat dla pracowników z tytułu wiadczonych
usług wymienionych na str.7 niniejszego protokołu:
- umowa nr 1/2002 z 01.08.2002 roku – 420 zł brutto,
- umowa nr 2/2002 z 01.08.2002 roku – 880 zł brutto,
- umowa nr 3/2002 z 01.08.2002 roku – 880 zł brutto,
- umowa nr 4/2002 z 16.09.2002 roku – 1000 zł brutto,
- umowa nr 1/2003 z 20.11.2003 roku – 1.300 zł brutto,
polecenia wyjazdu słu bowego z 2003 roku od nr 1/2003 do nr 22/2003 , ł czna kwota
744,26 zł ( były to wszystkie delegacje w roku 2003 ),
faktury – dotycz ce zakupu oleju opałowego nr 01/0457 z 15.10.2002 roku , kwota
3.796,00 zł i nr 02/0092 z 07.02.2003 roku , kwota 4.536,00 zł,
- zakupu artykułów biurowych nr 5350/02 z 27.03.2002 roku , kwota 610,41 zł
i nr 3824/03 z 21.02.2003 roku , kwota 181,59 zł,
- sprz tania pomieszcze nr 0364/02 z 31.07.2002 roku , kwota 1.159,00 zł,
- zakupu materiałów do komputera nr 247/03 z 11.02.2003 roku , kwota
389,18zł,
- usług zwi zanych z obsług serwisow kotłowni nr 003/2003 z 03.01.2003
roku, kwota 457,50 zł.
Po sprawdzeniu w/w dowodów ksi gowych , oprócz wymienionych na str. 9 niniejszego
protokołu wypłat zwrotów kosztów delegacji nie zatwierdzonych do wypłaty przez Dyrektora
jednostki , innych nieprawidłowo ci w zakresie stosowania procedur kontroli finansowej nie
stwierdzono.
Innymi procedurami kontroli s :
a.) Zarz dzenie Nr 02/2001 Dyrektora PODGiK-u z dnia 1 czerwca 2001 roku w sprawie
ustalenia obowi zuj cych zasad rachunkowo ci , zawieraj ce opis prowadzonej przez
jednostk rachunkowo ci,
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b.) Zakładowy plan kont z opisem funkcjonuj cych w jednostce kont,
c.) Instrukcja kasowa obowi zuj ca od 01.06.2001 roku.
Wymieniona Instrukcja kasowa jest w praktyce powieleniem rozdziału II Instrukcji obiegu
dokumentów w jednostce.
Instrukcja kasowa nie wyszczególnia podstaw prawnych jej opracowania ( np. ustawy o
rachunkowo ci , Rozporz dzenia Rady Ministrów z 18.12.2001 roku w sprawie szczegóło
-wych zasad rachunkowo ci oraz planów kont dla bud etu pa stwa , bud etów jednostek
samorz du terytorialnego oraz niektórych innych jednostek samorz du terytorialnego ).
W instrukcji brak wyszczególnienia co oprócz gotówki w kasie podlega inwentaryzacji (np.
czeki, druki dowodów wpłaty , znaki skarbowe ).
Instrukcja nie opisuje zasad transportu gotówki z kasy do banku , przechowywania gotówki
w kasie, sposobu zabezpieczenia pomieszcze kasy.
Opracowuj c Instrukcj kasow mo na było w zakresie ochrony warto ci pieni nych
skorzysta z przepisów Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
14 pa dziernika 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymaga , jakim powinna
odpowiada ochrona warto ci pieni nych przechowywanych i transportowanych przez
przedsi biorców i inne jednostki organizacyjne ( Dz.U. z 1998r. , Nr 129 , poz.858
z pó . zm. ).
Zgodnie z funkcjonuj c Instrukcj kasow , wydatki dokonywane były na podstawie okre
-lonych w instrukcji dowodów ksi gowych , nie stwierdzono przekroczenia ustalonego przez
jednostk pogotowia kasowego ustalonego w wysoko ci 900 zł , zgodnie z instrukcj sporz
-dzano dzienne raporty kasowe w których ujmowano wszystkie przychody i rozchody w dniu
ich wyst pienia.
Instrukcja okre la rodzaje inwentaryzacji kasy: roczna , zwi zana ze zmian kasjera , wyst
-pienia szkód losowych , włama , kradzie y , innych zdarze mog cych wpłyn na stan
gotówki w kasie. Natomiast w instrukcji nie zawarto postanowie w zakresie inwentaryzacji
okresowych , prowadzonych w trakcie roku kalendarzowego , inwentaryzacji takich nie było.
Zgodnie z wyja nieniami Głównej Ksi gowej cało dziennych operacji kasowych rejestruje
ksi gowy program komputerowy , codziennie nast puje sprawdzenie raportów kasowych
i zał czników do raportów z zapisami programu ksi gowego przez dział ksi gowo ci.
Powy sze wyja nienia s
zał cznikiem nr 16 do protokołu z kontroli.
Z uwagi na znaczne obroty kasowe , du ilo dowodów kasowych a zatem mo liwo
popełnienia bł du przez kasjera lub osoby dokonuj ce porówna zapisów kasowych
z programem ksi gowym , wskazanym jest przynajmniej co kwartał przeprowadzenie
okresowej kontroli kasy.
W roku 2003 miały miejsce dwie inwentaryzacje kasy. Jedna w sierpniu , zwi zana ze zmian
kasjera , druga na koniec roku. Inwentaryzacji podlegała jedynie gotówka w kasie , dokumen
-tacj przeprowadzenia tych inwentaryzacji s spisy z natury.
Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ksi ce kontroli Powiatowego O rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Protokół sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach.
Kontrolowana jednostka mo e zło y zastrze enia w formie pisemnej do faktów uj tych
w protokole w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu oraz wyja nienia do ustale
zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
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