                                                               Katowice, dnia 31.10.2007 r.         


KN.0912 - 2 /07  
                                                               

 Pani    
								 Ewa Gębicka – Matusz 
 								 Dyrektor Wydziału
 Ochrony Środowiska 
 w miejscu            


                                     Wystąpienie pokontrolne    

Na podstawie:
-	uchwały Nr 1393/174/II/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
-	 uchwały Nr 1774/96/III/2007 z dnia 28 września 2007 r. Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu Kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w  miesiącach sierpień – wrzesień br. pracownicy Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Panią Wydziale w zakresie zwrotów nadpłat dokonanych podmiotom korzystającym ze środowiska, trybu wydawania decyzji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenia dokumentacji księgowej za okres od 01.01.2004 r. do 31.07.2007 r. 
Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym  w dniu 28.09.2007 r. 
Stwierdzono co następuje:

1. Stosownie do przepisów art. 284 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska ustala 
we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Na mocy tej ustawy podmioty zobowiązane są do składania informacji 
tzw. deklaracji zawierających między innymi dane o posiadanych   i eksploatowanych źródłach zanieczyszczeń środowiska oraz wysokości opłat  za emisję zanieczyszczeń. 
Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. 
	Art. 281 ust.1 ww. ustawy stanowi, że do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8,  poz. 60 z późn. zm.), z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.
	Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego tut. Urzędu Wydział Ochrony Środowiska zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji opłat ponoszonych za korzystanie ze środowiska, weryfikacji opłat i informacji dotyczących korzystania ze środowiska, windykacji należnych opłat.  
         W okresie objętym kontrolą Wydział Ochrony Środowiska dokonał zwrotu nadpłat na rachunek podmiotów uiszczających opłaty za korzystanie ze środowiska:        
-  w roku 2004 -  33 podmiotom na łączną kwotę  521.307,06 zł, 
-  w roku 2005 -  48 podmiotom na łączną kwotę  221.507,99 zł, 
-  w roku 2006 -  66 podmiotom na łączną kwotę  937.412,93 zł,  
-  do 31 lipca 2007 r. - 23 podmiotom na łączną kwotę 166.695,20 zł. 

Nadpłaty powstały w wyniku:               
a)  zadeklarowania i uiszczenia przez podmioty opłaty wyższej, niż wynikało to z faktycznych należności ustalonych przez Wydział po dokonaniu weryfikacji, 
b) wniesienia opłat, do zapłaty których podmiot nie był zobowiązany, 
c) umorzenia należności już zapłaconych.

	Według ustaleń kontroli, stwierdzenia wystąpienia nadpłaty dokonywano bez dołożenia należytej staranności, w wyniku czego uznano jako nadpłatę i zwrócono podmiotom wpłaty, które w myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa nadpłatami nie były:  
-	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu  w dniu 31.10.2002 r. zapłaciło opłatę podwyższoną za wprowadzanie ścieków bez pozwolenia w II kw. 2002 r. w kwocie 883.446,46 zł. 
Mimo, że wniosek podmiotu z dnia 5 lipca 2002 r. o odroczenie terminu płatności, w wyniku zapłaty zobowiązania stał się bezprzedmiotowy, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6.06.2003 r. termin płatności tej opłaty został odroczony do 30.06.2006 r. Dokonaną wpłatę w kwocie 883.446,46 zł Wydział ujął w ewidencji księgowej jako nadpłatę, którą na wniosek RPW i K zwrócono w dniu 25.09.2003 r. w kwocie 849.236,18 zł i w dniu 05.04.2004 r. w kwocie 3.591,80 zł, pozostałą kwotę zaliczając na zaległe opłaty z innych okresów,       
                          pkt II  str. 3 -  4 protokołu kontroli;

-	27 stycznia 2006 r. dokonano zwrotu nadpłaty Urzędowi Miejskiemu  w Mikołowie w kwocie 14.197,52 zł, z czego wpłat na łączną kwotę 5.888,30 zł Urząd Miejski dokonał w okresie od 29.10.1999 r. do 19.10.2000 r. Stosownie do postanowień art. 80 ustawy Ordynacja podatkowa  w związku z art. 281 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, prawo do zwrotu nadpłaty podatku, złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zwrotu nadpłaty podatku,
                         pkt II str. 8 protokołu kontroli; 

-	8 listopada 2006 r. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie zwrócono nadpłatę w kwocie 70.084,06 zł. Dotyczyła ona opłaty za wprowadzanie ścieków w I kw. 2002 r. zapłaconej zgodnie z tzw. deklaracją w kwocie 101.737,73 zł w dniu 25.04.2002 r. i pod taką datą ujęto ją w ewidencji księgowej. Z datą 31.03.2004 r. do ewidencji księgowej wprowadzono weryfikację tej opłaty ustalając ją w wymiarze 31.332,03 zł  i wykazano w  ewidencji nadpłatę w kwocie 70.405,70 zł, którą następnie rozliczano na różne okresy i opłaty, by w październiku 2006 r. uznać za nadpłatę należną do zwrotu. Już po dokonanym zwrocie, z datą  16 listopada 2006 r. do ewidencji księgowej wprowadzono kolejną weryfikację opłaty za wprowadzanie ścieków w I kw. 2002 r. w wymiarze 102.129,16 zł. Otrzymany nienależny zwrot  kwoty 70.084,06 zł PW i K  S.A. przekazało na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego    w dniu 27.11.2006 r.; mimo to, środki te w ewidencji księgowej ujęto jako wpłata dokonana w dniach 25.04.2002 r.i 30.04.2002 r. ,    
                           pkt II str. 8 protokołu kontroli;
                                                                                                                             
2. Nieprzestrzeganie zasad postępowania przy załatwianiu spraw administracyjnych podlegających przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) poprzez:                                                                   
 -   wydanie przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji odraczających termin płatności opłaty podwyższonej:
a) dwóch z dnia 6 czerwca 2003 r. dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji    w Sosnowcu  odraczających termin płatności opłat, które zostały już zapłacone 31.10.2002 r. ,
b) trzech z dnia 17 stycznia 2007 r. dla Rejonowego Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie, po wznowieniu w grudniu 2006 r. zawieszonego wcześniej postępowania:  121/OS/2007 
za I kwartał  2002 r., 122/OS/2007 za II kwartał 2002 r., 123/OS/2007 za III  kwartał 2002 r., mimo że opłaty te zapłacono w 2002 r.
             Zgodnie z art. 105 k. p. a. 	w sytuacjach jak wyżej powinny być   wydane decyzje umarzające postępowania ponieważ stały się one bezprzedmiotowe, 
                  pkt III str. 12 - 13 protokołu kontroli;  

 -   przekazanie dla Urzędu Miasta w Będzinie w dniu 20.09.2005 r. nadpłaty w wysokości 7.685,54 zł, na którą składała się część wpłaty w wysokości 2.145.45 zł dokonanej przez płatnika w dniu 16.07.2002 r.  na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2002 r. OI.7653.W-413/02/ZS w sprawie określenia dla Urzędu Miasta w Będzinie wysokości należnej opłaty za wprowadzanie ścieków – wód opadowych  i  roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych, do rzeki Przemszy na terenie gminy Będzin za I kwartał 2002 r. w wysokości 17.595,00 zł. Decyzja stała się ostateczna i nie została zmieniona ani uchylona przez właściwy organ administracji publicznej. Pomimo tego  w dniu 20.10.2003 r. należność powyższą  wyksięgowano, a wpłatę zaliczono 
na poczet bieżących należności. Wyksięgowania należności dokonano na podstawie złożonej przez płatnika  w dniu 28.07.2003 r. korekty informacji dotyczącej powierzchni gruntów będących podstawą naliczenia opisywanej opłaty, w związku z którą pracownik Referatu ds. weryfikacji i restrukturyzacji opłat wprowadził w dniu 10.10.2003 r. weryfikację opłaty na kwotę 7.916,46 zł. W wyniku rozliczenia wpłaty wystąpiła nadpłata w wysokości 9.275,78 zł, z której po kolejnych rozliczeniach zwrotowi  dokonanemu w dniu 20.09.2005 r. podlegała kwota   2.145,45 zł. 
	Mając na uwadze przepisy art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej następuje poprzez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.
Natomiast przepis art. 316 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, iż organem właściwym w sprawach odraczania terminu płatności opłaty za korzystanie ze środowiska, a także jej zmniejszania 
i umarzania jest marszałek województwa (…), 
                       pkt. II  str. 6-7  protokołu kontroli; 
- wydanie przez Marszałka Województwa Śląskiego dla Kompanii Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów” z siedzibą w Knurowie decyzji odraczających termin płatności opłaty podwyższonej:

 a) Nr 1618/OS/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w kwocie 14.348,09 zł za  wprowadzanie ścieków z Pola Wschód KWK „Knurów�h do wód    powierzchniowych w IV kwartale 2003 r. na wniosek strony z dnia 28.01.2004 r. (wpływ do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w dniu 02.02.2004 r.) do dnia 14 lipca 2004 r.; decyzja wydana została w terminie przekraczającym 11 miesięcy, 
licząc od dnia złożenia wniosku przez płatnika;

 b) Nr  1252/OS/2004 z dnia 7 października 2004 r. w kwocie 9.182,33zł za wprowadzanie ścieków z Pola Wschód KWK „Knurów” do wód powierzchniowych w II kwartale 2004 r. na wniosek strony  z dnia 28.07.2004 r. (wpływ do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w dniu 03.08.2004 r.) do dnia 14 lipca 2004 r.; decyzja wydana została w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku przez płatnika. 

       Powyższym naruszono przepisy art. 35 ustawy k.p.a., zobowiązującego organ administracji publicznej do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, 
                       pkt. III str. 18-19 protokołu kontroli; 
                              
3. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.):
–  art. 5 ust. 1  ustawy przez wykazywanie w  bilansie zamknięcia danego roku obrotowego salda konta rozrachunkowego 240 – rozrachunki po stronie Wn tzw. per saldem, natomiast w bilansie otwarcia roku następnego wykazywanie dla tego konta salda należności i zobowiązań, co ustalono za lata:
- rok 2004 BZ
  saldo Wn 384.749.936,69 zł;  
- rok 2005 BO
  saldo Wn 393.407.827,28 zł,   
  saldo Ma 8.651.725,86 zł;
- rok 2005 BZ
  saldo Wn 321.504.855,02 zł; 
- rok 2006 BO
  saldo Wn 346.095.276,27 zł,   
  saldo Ma 24.590.421,25 zł;
- rok 2006 BZ
  saldo Wn 404.493.517,58 zł;  
- rok 2007 BO
  saldo Wn 417.536.469,82 zł,   
  saldo Ma 13.042.952,24 zł.          
                  pkt. IV str. 21-22  protokołu kontroli;  

- art. 24 ust.1 i 2 zobowiązującego do dokonywania zapisów księgowych  odzwierciedlających stan rzeczywisty poprzez:
a) ponowne ujęcie w ewidencji księgowej pod datą 15.03.2004 r. wpłaty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu w kwocie 883.446,00 zł z dnia 31.10.2002 r.  jako sumy do wyjaśnienia, podczas gdy z wpłaty tej kwotę 849.236,18 zł zwrócono płatnikowi w dniu 25.09.2003 r. i zwrot ten ujęto w ewidencji księgowej ;
b) zaewidencjonowanie dokonanego 27.11.2006 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów   i Kanalizacji SA w Knurowie zwrotu  otrzymanej w dniu 8.11.2006 r. nienależnej nadpłaty pod datą 
27.11.2006 r., ale jako dokonanej w dniach 25 i 30.04.2002 r.;
c) n ieujęcie w ewidencji księgowej weryfikacji wymiaru opłat, która stanowiła podstawę do zwrotu wpłat nienależnie uiszczonych. W dniu 12.08.2005 r. zwrócono nadpłatę w wysokości 72.354,28 zł dla Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W ogólnej kwocie nadpłaty uwzględniono 1.296,94 zł - jako wpłatę do zwrotu z tytułu należności umorzonej. Na powyższą kwotę składały się dwie wpłaty: z 10.12.2002 r. w wysokości 613,66 zł z tytułu emisji gazów lub pyłów do powietrza za III kwartał  2002 r. oraz z 17.04.2003 r. w wysokości 683,28 zł z tytułu emisji gazów lub pyłów do powietrza za I kwartał 2003 r. Opłata za III kwartał 2002 r. winna być zweryfikowana i naniesiona w wysokości 10,87 zł natomiast za  I kwartał 2003 r. winna być zweryfikowana i naniesiona w wysokości  12,48 zł, co wynikało 
z informacji przedstawionych przez płatnika i zgodnie z przepisami stanowiło opłatę nienależną. Weryfikacje powyższe funkcjonują w zapisach ewidencyjnych Referatu ds. weryfikacji  i restrukturyzacji opłat, a nie zostały naniesione przez pracownika Referatu finansowo – księgującego, 
                        pkt II str. 3 i załącznik nr 3 oraz str. 6 do protokołu kontroli.


		Mając na uwadze powyższe ustalenia zalecam:

1.Stwierdzenia wystąpienia nadpłaty w opłatach za korzystanie ze środowiska dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
z późn. zm.);
2.Przy załatwianiu spraw administracyjnych bezwzględnie przestrzegać zasad ustalonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.);

 3. Prowadzić ewidencję księgową z zachowaniem wymogów określonych  w ustawie  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).



	Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń  pokontrolnych proszę złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 

