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W odpowiedzi na Pana zapytania z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzonej 

analizy działalności Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, pragnę uprzejmie 

poinformować, iż Pan Jan Mirowski przeprowadził, jak słusznie Pan zauważył tylko analizę 

działalności MUKu, w związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania 

przepisy działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm). Przepisy działu V I ww. ustawy odnoszą się tylko do audytu wewnętrznego 

w jednostkach sektora finansów publicznych. Zgodnie z treścią, art. 272 ustawy o finansach 

publicznych za audyt wewnętrzny uznajemy działalność niezależną i obiektywną której celem jest 

wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli 

zarządczej oraz czynności doradcze. Przedmiotowa analiza w szczególności nie posiada charakteru 

systematycznej oceny, w związku z tym nie może zostać uznana za audyt wewnętrzny 

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

Ponadto pragnę nadmienić, iż zgodnie z treścią art. 275 i następnych ustawy o finansach 

publicznych, audyt może być przeprowadzony jedynie przez audytora wewnętrznego zatrudnionego 

w jednostce lub po spełnieniu określonych w ustawie wymagań przez usługodawcę 

niezatrudnionego w jednostce. 

Mając na uwadze powyższe zasady określone w dziale V I ustawy o finansach publicznych 

nie mogą znaleźć w przedmiotowej sprawie zastosowania, gdyż dokonana analiza nie spełnia 

warunków formalnych wymaganych przez ustawę od działalności określonej jako audyt 

wewnętrzny. 

W kwestii operowania terminami "zysk" i "strata" w odniesieniu do zakładu budżetowego 

informuję Pana , że zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

(Dz .U. Nr 128, poz. 861) - dalej r.z.r.f.p. - jednostki kontynuujące działalność tj. budżet państwa, 

budżety jednostek samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, 

gospodarstwa pomocnTcże-]^nost^l?uxIżelo^wych, jednostki budżetowe mające siedzibę poza 
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granicami Rzeczypospolitej Polskiej sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 

• bilansu 

• rachunku zysków i strat jednostki 

• zestawienia zmian w funduszu 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 

152, poz. 1225, z późn. zm .) - w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, 

koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni 

rok obrotowy. 

Wynik finansowy netto ustalony w rachunku zysków i strat stanowi rezultat przeciwstawienia 

osiągniętych przychodów w danym okresie z poniesionymi w tym samym okresie kosztami, przy 

zachowaniu zasady memoriału. Prawo bilansowe definiuje przychody jako uprawdopodobnione 

powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych , o wiarygodnie określonej 

wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań , które 

doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż 

wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. 

W tabeli nr 2 na str. 3 wkradł się błąd drukarski (analiza nie zawiera tej pozycji). 

Nigdzie w analizie nie spotkałam się z twierdzeniem, że kontrolerzy nie rozliczają się 

z wystawionych mandatów i być może dochodzi do nadużyć . Stwierdzenie użyte w analizie 

brzmiało „stan taki stwarza możliwość do nadużyć'. Jest to zasadnicza różnica semantyczna 

całkowicie zmieniająca intencje autora. 

W kwestii dotyczącej kwot wydatkowanych przez MUK na zabezpieczanie czystości przystanków 

informuję, że jjye są to wyliczenia autora, a kwoty wynikające z dokumentacji finansowo-

księgowej. • 

Szanowny Panie Radny w odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące płacenia podatku VAT przez 

osoby wykonujące prace na umowy zlecenie stwierdzam, że jest to kwestia skomplikowana 

i najbardziej kompetentną byłaby odpowiedz udzielona przez Urząd Skarbowy. Niemniej jednak 

pragnę poinformować, że ustalenie, które prace wykonane na podstawie umowy zlecenia czy 

umowy o dzieło podlegają podatkowi od towarów i usług, a które nie, zaczęło nastręczać trudności, 

gdy weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, 

poz. 535 z późn. zm.). Zaczęła ona obowiązywać z początkiem maja 2004 r. Kwestie dotyczące 

umów zlecenia czy o dzieło regulował art. 15 tej ustawy. Z przepisów tych wynikało, że jeżeli prace 

wykonywane osobiście przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy 



umowy o dzieło zostaną wykonane przez osobę mającą zarejestrowaną własną firmę, w ramach 

samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, to są objęte VAT. 

Trudno również odnieść mi się do Pańskiego zapytania dotyczącego tezy , że Markab powinien 

zapewnić miastu lub MUK możliwość kontrolowania punktualności pojazdów komunikacji 

miejskiej za pomocą GPS albowiem teza to założenie , twierdzenie , które jest zawsze prawdziwe 

niezależnie od wstawień w nim dokonanych. Tezy wyróżnia się na podstawie reguł dedukcyjnych 

czyli właściwych dla danego systemu dedukcyjnego reguł pozwalających uznawać zdania 

o określonej strukturze na podstawie zdań już uprzednio uznanych. Biorąc powyższe pod uwagę nie 

doszukałam się tezy w tekście autora , a jedynie stwierdzenie faktu iż MUK nie posiada dostępu 

GPS do monitorowania kursowania autobusów. Odnośnie zapytania dotyczącego ewentualnego 

wyłonienia przewoźnika w drodze postępowania przetargowego informuję, iż zgodnie z obecnie 

obowiązującymi przepisami, usługi publicznego transportu zbiorowego mogą być realizowane m.in. 

przez instytucję publiczną (jednostkę samorządu terytorialnego) lub grupę instytucji, bezpośrednio 

(bezprzetargowo) - poprzez powierzenie wykonywania usług podmiotowi wewnętrznemu, przez 

zlecenie świadczenia usługi osobie trzeciej w drodze przetargu. Jednocześnie zgodnie z przepisami 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwe jest stosowanie dotychczasowych rozwiązań 

w odniesieniu do publicznego transportu zbiorowego do dnia 31 grudnia 2016 roku. Analizując 

przedmiotowe zagadnienie, w chwili obecnej nie jest możliwe oszacowanie potencjalnych 

oszczędności z tytułu zmiany sposobu realizowania przewozów, np. poprzez przeprowadzenie 

przetargu na prowadzenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Jednocześnie 

pragnę zapewnić, iż w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz wiążących Gminę Miasto 

Zgierz umów, będą prowadzone wszelkie działania zmierzające do racjonalnego wydawania 

środków publicznych w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zgierzu. 

W odniesieniu d§ Pana zapytania dotyczącego form dystrybucji biletów informuję, iż władze miasta 

posiadają plany dotyczące form dystrybucji biletów komunikacji miejskiej. Sprawa ta została 

przybliżona Radnym Rady Miasta Zgierza w przedstawionej na sesji listopadowej br. informacji na 

temat komunikacji miejskiej w Zgierzu. 

Odpowiadając również na dalszą część zadanych przez Pana pytań, pragnę wskazać, 

iż w dalszym ciągu prowadzone są działania, również w oparciu o dane wskazane w przedmiotowej 

analizie, zmierzające do poprawienia sytuacji finansowej Miejskich Usług Komunikacyjnych 

w Zgierzu 

W związku z powyższym odpowiedź na postawione przez Pana pytania, jednoznaczne 

określenie czy przedłożony materiał zawiera dużą ilość błędów i czy pieniądze wydatkowane 



na sporządzenie przedmiotowej analizy zostały efektywnie wykorzystane należy udzielić dopiero 

po przeprowadzeniu wszelkich możliwych działań zmierzających do zapewnienia ciągłości 

w realizowaniu zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w Zgierzu. 
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