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Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Transportu
in . Henryk Ramlau

Na podstawie postanowie § 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Nast pnej oraz
Kontroli Przestrzegania Procedur Kontroli stanowi cych zał cznik do Uchwały Nr 68/02
Zarz du Powiatu Pabianickiego z dnia 21 pa dziernika 2002 roku w sprawie sprawowania
kontroli nast pnej oraz kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej,
przesyłam wyst pienie pokontrolne do protokołu z kontroli przeprowadzonej w Wydziale
Komunikacji i Transportu w okresie od 29 kwietnia do 7 maja 2004 roku.
W trakcie kontroli , której zakresem obj to pobór opłaty skarbowej w roku 2003,
stwierdzono n/w uchybienia:
1. Brak pobranej opłaty skarbowej od trzech wniosków i zał czników do tych wniosków o
wydanie zezwolenia na prowadzenie bada technicznych pojazdów ( str.2 protokołu
z kontroli).
2. Nie pobranie opłaty skarbowej od wniosku i zał czników do wniosku o wydanie zezwole
-nia na prowadzenie bada technicznych pojazdów , w chwili zło enia wniosku , opłata za
wniosek i zał czniki do wniosku dokonana ł cznie z opłat za wydanie zezwolenia
w dniu odbioru zezwolenia ( str. 2 protokołu z kontroli ).
3. Nie pobranie opłaty skarbowej od wniosku o wydanie uprawnie do wykonywania przez
diagnost bada technicznych pojazdów ( str. 3 protokołu z kontroli ).
Zgodnie z art. 6 pkt.1 ustawy o opłacie skarbowej obowi zek zapłaty opłaty skarbowej od
poda ( dania , wnioski , odwołania , za alenia ) i zał czników do poda powstaje
z chwil wniesienia podania lub zło enia zał cznika.
Wymienione w pkt.1 uchybienia zostały w trakcie kontroli usuni te tzn. wniesiono opłaty
skarbowe w znakach skarbowych za wymienione wnioski i zał czniki do tych wniosków.
4. Stwierdzone przypadki kasowania znaków skarbowych niezgodnie z postanowieniami
§ 8.2 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie sposobu
pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej
opłaty, tzn. brak sum skasowanych znaków i podpisów kasuj cego ( str. 3 , 4 protokołu
z kontroli ).
W trakcie przeprowadzonych czynno ci kontrolnych nie stwierdzono innych nieprawidłowo- ci jak:
1) Wydawania zezwole ich adresatom bez okazanego dowodu zapłaty za wydanie
zezwole .
2) Wydawania zezwole , za wiadcze , po wiadcze za wydanie których pobrana została
opłata skarbowa w innej wysoko ci ni nale na.
3) Wydawania za wiadcze , po wiadcze bez uprzedniego dokonania zapłaty opłaty
skarbowej przez adresatów w/w dokumentów.
4) Nie pobierania opłaty skarbowej za czynno ci dokonywane przez pełnomocników
działaj cych w imieniu mocodawców.
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W zwi zku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami polecam:
1. Zgodnie z postanowieniami art. 6 pkt.1 ustawy o opłacie skarbowej pobiera , pobiera
opłat skarbow od składanych poda i zał czników do poda w chwili wniesienia poda
-nia i zło enia zał czników do podania.
2. Kasowa znaki opłaty skarbowej zgodnie z postanowieniami § 8.2 wymienionego na
stronie 1 niniejszego wyst pienia Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000r.
3. Uzupełni wskazane w protokole z kontroli braki w zakresie kasowania opłaty skarbowej.
4. W zakresie kontroli wydziału przynajmniej raz w miesi cu dokona sprawdzenia popraw
-no ci poboru opłat skarbowych, zgodno ci kasowania znaków skarbowych z obowi zu
-j cymi przepisami.
Wymienione wy ej polecenia do natychmiastowego stosowania.
O realizacji powy szych polece powiadomi Starost Pabianickiego w formie pisemnej do
15 czerwca 2004 roku.
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