UCHWAŁA NR L/336/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach
rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji w trybie
art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w sprawie sygn. akt RDFP.701.51.2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) w zw. z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2020r. poz.2320) Rada Miejska Ząbkowic
Śląskich uchwala co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia
24 września 2021 roku udziela się Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach
rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sprawie sygn.
akt RDFP.701.51.2021 o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczacemu Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/336/2021
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 12 października 2021 r.
Informacja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie zgłoszonej przez radnego Pana Franciszka
Gawędę informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, że doszło do naruszenia dyscypliny
finansów publicznych w zakresie przytoczonym w Zarządzeniu z dnia 15 lipca 2021 r.
W wyniku przesłanej przez radnego Pana Franciszka Gawędę informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz niedopełnienia przy tym
obowiązków wynikajacyh z art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego oraz naruszenia art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, w zakresie
wycinki drzew na terenie Gminy, Rada Miejska Ząbkowic Śląskich, po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej z dnia 24.09.2021 r., sporządzonym po wysłuchaniu szczegółowych informacji
udzielonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich poczyniła niniejsze
spostrzeżenia, które odnoszą się do treści wskazanego Zarządzenia.
Z otrzymanych dokumentów wynika, że od 2014 do 2016 roku Gmina na podstawie uzyskanych
zezwoleń Starosty Ząbkowickiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz na podstawie zawartej
umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej zlecała usuwanie drzew ww. zakładowi. Pozyskane drewno po
odpowiedniej obróbce, bez wyceny i nieodpłatnie przekazywano na cele opałowe do gminnych placówek
oświatowo-kulturalnych. Można zauważyć, że przekazane drewno w pewnym stopniu zmniejszyło koszty
związane z ocieplaniem ww. placówek.
Począwszy od 2017 roku na podstawie uchwały nr XXXVIII/236/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic
Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej powierzono wykonywanie zadań
własnych Gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień. Z otrzymanych informacji wynika, że w dalszym
ciągu uzyskane drewno przekazywano ww. jednostkom gminnym.
Zgodnie
z wnioskami
pokontrolnymi
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
(pismo
WK.WR.40.45.2020.342 z dnia 29 grudnia 2020 roku) oraz na podstawie zarządzeń Burmistrza (nr
186/VII/ZBI-2012 z dnia 23 lipca 2012 r. oraz nr 82/II/IGP-2021 z dnia 15 lutego 2021 r.) pozyskane drewno
z wycinki drzew w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” zostało wycenione i sprzedane na podstawie
odpowiednich procedur (kserokopie dokumentów). Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że wycinka drzew
podyktowana była koniecznością usunięcia drzew obumarłych, w złym stanie fito sanitarnym lub
stwarzających zagrożenie dla osób przebywających na terenie rewitalizowanego parku. W zaleceniach
pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej brak jest stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów
publicznych przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
W odniesieniu do zarzutów dotyczących ogromnej ilości wycinki drzew należy stwierdzić, że niektóre
przytoczone liczby nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Na przykład w przytoczonej liczbie 973 usuniętych
drzew w 2018 roku znajdują się drzewa pochodzące zarówno z posesji prywatnych (525 szt.) jak i terenów
gminnych (448 szt.). Należy zatem uznać, że źle została odczytana i zinterpretowana ilość drzew gminnych
przeznaczonych do wycinki przez Gminę Ząbkowice Śląskie.
Gmina bardzo dużą uwagę zwraca na ochronę przyrody. Przykładem może być realizowany
od 2018 roku projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa jakości środowiska miejskiego
w Gminie Ząbkowice Śląskie”. W ramach przedmiotowego projektu do tej pory zostało posadzonych 59 szt.
drzew, a do końca tego toku dosadzonych zostanie jeszcze 40 szt. Również od 2014 roku Gmina co roku
prowadzi akcję „Zielona Gmina”, podczas której promowane jest sadzenie drzew, krzewów i bylin wśród
mieszkańców (posadzono 242 nowe drzewa, ponad 2 000 szt. krzewów i około 5 000 roślin cebulkowych).
Biorąc pod uwagę fakt, że pozyskiwane drewno przekazywano jednostkom gminnym, wycena
otrzymanego drewna w wieklu przypadkach przekraczałaby wartość tego drewna oraz brak stwierdzenia
w zaleceniach pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej naruszenia dyscypliny finansów publicznych
przez Burmistrza Ząbkowic Ślaskich, to należy uznać, że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów
publicznych przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
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Uzasadnienie
W dniu 19.07.2021 r. do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich wpłynęło Zarządzenie z dnia 15 lipca 2021 r. nr
RDFP.WR.701.51.2021 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach
rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu o przekazanie informacji o ujawnionych
okolicznościach mogących wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z treścią
art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych organ sprawujący nadzór nad jednostką, który otrzymał informację, o której mowa w ust. 1, jest
obowiązany przekazać rzecznikowi dyscypliny, w wyznaczonym przez niego terminie, nie dłuższym niż
3 miesiące i nie krótszym niż miesiąc, informację o podjętych w tej sprawie działaniach, a następnie
informować go o dalszych czynnościach w sprawie i ich wynikach.
Udzielenie informacji przez Radę Miejską Ząbkowic Śląskich jest obowiązkiem ustawowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich przekazał zarządzenie z dnia 15 lipca 2021r. do Komisji
Rewizyjnej w dniu 20 lipca 2021r. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 24 września 2021r. i w tym
dniu zajeła stanowisko, które przekazała w dniu 4 października 2021r. Przewodniczacemu Rady Miesjkiej.
Rada Miejska zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 24.09.2021 r., wraz z otrzymanymi
materiałami.
Biorąc pod uwagę powyższe, w tym stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 24.09.2021 r., należy ocenić, że
nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Ząbkowic.
Sporządziła: Marta Kurpiel-Tokaruk - Biuro Rady Miejskiej
Kierownik Wydziału Organizacyjnego - Edyta Balicka
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