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Zakres kontroli: 

I. Ustalenia ogólno organizacyjne 

1.1. Dane ogólne. 

1.2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne. 

1.3. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej. 

1.4. Prowadzone kontrole zewnętrzne 

II. Gospodarka pienięŜna i rozrachunki 

2.1. Gospodarka środkami pienięŜnymi. 

2.1.1.Gospodarka kasowa. 

2.1.2.Obsługa bankowa. 

2.2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania. 

2.3. Rozrachunki i roszczenia. 

2.4. Inwentaryzacja naleŜności i zobowiązań. 

2.5. Kredyty, poŜyczki i poręczenia. 

III. Wykonanie bud Ŝetu. 

3.1. Dochody budŜetowe. 

3.1.1.Subwencje i dotacje. 

3.1.2.Dochody z tytułu podatków i opłat. 

3.1.3.Dochody z majątku. 

3.1.4.Inne dochody. 

3.2. Przychody budŜetowe. 

3.3. Wydatki budŜetowe. 

3.3.1.Wydatki bieŜące. 

3.3.2.Wydatki majątkowe. 

3.4. Rozchody budŜetowe. 

IV. Mienie komunalne. 

4.1. Gospodarka nieruchomościami. 

4.2. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku. 

4.3. Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku. 

V      . Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień. 
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5.1. Dotacje otrzymane przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych. 

5.2. Prawidłowość wykorzystania dotacji. 

5.3. Środki na realizację porozumień. 

VI. Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi. 

VII. Ksi ęgowość i sprawozdawczość budŜetowa. 

7.1. Stan i kompletność urządzeń księgowych oraz prawidłowość i terminowość 

zapisów w ewidencji księgowej. 

7.2. Sprawozdawczość budŜetowa. 

 

Okres objęty kontrolą: lata 2004– 2007  
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I. Ustalenia ogólno – organizacyjne. 

1.1. Dane ogólne. 

1.1.1 Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: 

• BoŜena Brzezińska – Dolacińska – upowaŜnienie nr 70/08 z dnia 14 lipca 

2008r. - w okresie od 18 sierpnia do dnia 21 listopada 2008r., z przerwą  

w dniach 19 września, 2 do 3 października 2008r.  

• Magdalena Cholewa – upowaŜnienie nr 71/08 z dnia 14 lipca 2008r. -  

w okresie od dnia od 18 sierpnia do dnia 21 listopada 2008r., z przerwą  

w dniach 12, 19 września, 3 października 2008r.  

1.1.2. Kierownictwo jednostki: 

� Wójtem Gminy jest pan Mirosław Warczak wybrany na to stanowisko  

w wyborach bezpośrednich: 

� w dniu 27 października 2002r. W dniu 19 listopada 2002r. pan Mirosław 

Warczak złoŜył wobec Rady Gminy ślubowanie, obejmując tym samym 

obowiązki Wójta Gminy Liniewo na IV kadencję w latach 2002 – 2006, 

� w dniu 12 listopada 2006r. W dniu 5 grudnia 2006r. pan Mirosław Warczak 

złoŜył wobec Rady Gminy ślubowanie, obejmując tym samym obowiązki 

Wójta Gminy Liniewo na V kadencję w latach 2006 – 2010. 

� Wójt Gminy nie powołał swojego zastępcy. 

� Przewodniczącym Rady Gminy jest pan Ludwik Szpakowski wybrany do 

pełnienia tej funkcji przez Radę Gminy w dniu 27 listopada 2006r. uchwałą  

nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Liniewo. 

� Sekretarzem Gminy jest od dnia 29 grudnia 2006r. pan Jacek Sosnowski 

powołany na to stanowisko uchwałą Rady Gminy w Liniewie nr III/13/2006  

z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie powołania Sekretarza. 

� Skarbnikiem Gminy jest od dnia 27 maja 1997r. pani Danuta Skuza powołana 

na to stanowisko uchwałą Rady Gminy w Liniewie nr XXV/129/97 z dnia  

27 maja 1997r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 

Ogólne informacje o władzach Gminy zawarte są takŜe w zestawieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego protokółu kontroli. 

Załącznik ten obejmuje równieŜ dane dotyczące gminnych jednostek organizacyjnych. 
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1.2.Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. 

1.2.1.Statut Gminy. 

Obowiązujący w jednostce kontrolowanej statut Rada Gminy uchwaliła w dniu  

29 sierpnia 2003r. uchwałą nr X/71/2003 w sprawie uchwalenia statutu Gminy. 

Statut został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  

nr 96, poz. 1723 z 2004r.  

Statut został zmieniony w dniu 18 sierpnia 2006r. uchwałą Rady Gminy  

nr XXXV/198/2005 w sprawie zmian w Statucie Gminy Liniewo. 

Zmiana została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  

nr 88, poz. 1825 z 2006r.  

1.2.2. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy. 

Obowiązujące w okresie kontrolowanym Regulaminy Organizacyjne Urzędu Gminy  

w Liniewie wprowadzone zostały w Ŝycie nw. zarządzeniami Wójta Gminy: 

• nr 50/2005 z dnia 31 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Gminy Liniewo, 

• nr 21/2007 Wójta Gminy Liniewo z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie nadania 

regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Liniewie.  

 

1.2.3.Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady rachunkowości. 

Ustalono, Ŝe zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce kontrolowanej 

zostały uregulowane w: 

1. zarządzeniu nr 1/2002 Wójta Gminy Liniewo z dnia 2 stycznia 2002r.  

w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych dla prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki finansowo księgowej, do którego załącznikami są: 

� nr 1 - Plan kont dla budŜetu Gminy Liniewo, 

� nr 2 - Plan kont dla Urzędu Gminy i jednostek budŜetowych, 

� nr 3 - Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji, 

� nr 4 - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych, 

� nr 5 - Wykaz osób upowaŜnionych do potwierdzania sald naleŜności  

i zobowiązań, 
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� nr 6 - Wykaz systemów komputerowych wprowadzonych do uŜytkowania  

w Urzędzie Gminy, 

� nr 7 - Rodzaje wydruków oraz częstotliwość ich sporządzania, 

� nr 8 - Instrukcja kasowa, 

� nr 9 - Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania, 

� nr 10 - Wykaz rocznych stawek umorzeniowych.  

PowyŜsze zarządzenie zmieniono w dniu 30 września 2005r. zarządzeniem Wójta 

Gminy nr 34/2005 w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 1/2002 Wójta Gminy Liniewo 

z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych dla 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowo księgowej. 

 

1.2.4. Jednostki pomocnicze Gminy. 

Na terenie Gminy funkcjonuje 14 niŜej wymienionych jednostek pomocniczych 

(sołectw):  

Chrusty Wysińskie, Chrztowi, Garczyn, Głodowo, Iłownica, Liniwo, Liniewskie Góry, 

Lubiszyn, Lubieszynek, Orłe, Płachty, Sobącz, Stefanowo, Wysin. 

W okresie kontrolowanym sołectwa działały na podstawie statutów uchwalonych 

przez Radę Gminy Liniewo mocą uchwały nr XXIII/140/2004 z dnia 29 grudnia 2004 

roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Liniewo.  

Statuty te nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego nr 38, poz. 744 z 2005r. 

 

1.2.5.Gminne jednostki organizacyjne. 

Według załącznika nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego w Gminie Liniewo 

funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

Jednostki budŜetowe; 

� Urząd Gminy w Liniewie 

� Gimnazjum Publiczne w Liniewie, 

� Zespół Kształcenia i Wychowania w Liniewie, w skład, którego wchodzą 

Szkoła Podstawowa w Liniewie oraz Przedszkole w Liniewie, 
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� Zespół Oświatowy w Garczynie w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa 

i Przedszkole,  

� Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysinie,  

� Publiczna Szkoła Podstawowa w Głodowie 

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie. 

Instytucje kultury 

Gmina jest organizatorem dla dwóch instytucji kultury pn.: 

� Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie, 

� Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie. 

Ww. instytucje zostały wpisane do rejestru organizatora. 

Spółki prawa handlowego 

Gmina jest udziałowcem w spółce prawa handlowego Municypium S.A.  

w Warszawie.  

1.2.6. Pełnomocnictwa. 

Zagadnienie powyŜsze omówiono w temacie VI Rozliczenia z jednostkami 

organizacyjnymi. 

1.3.Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej 

Sprawdzeniem objęto kontrole przeprowadzone w roku 2006 - 2007. 

1.3.1.Wykonywanie kontroli przez Komisję Rewizyjną: 

Zasady przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną określone zostały  

w załączniku nr 3 do Statutu Gminy. 

Zgodnie z ww. zasadami Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta i gminnych 

jednostek organizacyjnych pod względem: 

• legalności, 

• gospodarności, 

• rzetelności,  

• celowości. 

Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu zatwierdzonego przez Radę. 

W kontrolowanym okresie plan pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdziła Rada Gminy 

nw. uchwałami:  
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• na rok 2006 – sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r. 

• na rok 2007 – sesja Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2006r. 

PoniŜej przedstawiono zestawienie przeprowadzonych kontroli przez Komisję 

Rewizyjną w okresie 2006 – 2007r. 

L.p. Temat kontroli Data przeprowadzenia 
kontroli Uwagi 

2006r.  

1. 
Kontrola placówek oświatowych pod względem 

doŜywiania i dowozu dzieci 
37 marca 2006r.  

2007r.  

1. 
Kontrola prac wykonanych przez pracowników 

Referatu Komunalnego na terenie gminy 
6 listopad 2007r.  

2. 
Analiza informacji o przygotowaniach szkół do 

rozpoczęcia roku szkolnego 
27 sierpień 2007r.  

3. 
Kontrola w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Lubieszynie 
24 września 2007r. 

Kontrola nie ujęta w 
planie kontroli 

4. 
Kontrola w Referacie Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Gminy 
23 listopad 2007r. 

Kontrola nie ujęta w 
planie kontroli 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła nw. kontroli 

objętych planem kontroli na rok 2006: 

• kontrola realizacji dodatków mieszkaniowych, 

• kontrola z zakresu wydatków na pomoc społeczną, 

• kontrola realizacji zobowiązań pienięŜnych, 

• kontrola prac wykonywanych na terenie gminy przez pracowników Referatu 

Komunalnego, 

• kontrola postępu prac przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w Liniewie, 

• kontrola stanu utrzymania dróg gminnych, 

• kontrola wypłat delegacji słuŜbowych, ryczałtów samochodowych oraz 

wyjazdów słuŜbowym samochodem Bus, 

• kontrola realizacji i wykonania skarg oraz wniosków składanych w przez 

radnych. 

W trakcie kontroli ustalono równieŜ, Ŝe Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła nw. 

kontroli objętych planem kontroli na rok 2007: 

• kontrola z zakresu wydatków na pomoc społeczną, 

• kontrola realizacji zobowiązań pienięŜnych, 

• kontrola realizacji i wykonania skarg oraz wniosków składanych w 

interpelacjach przez radnych. 
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• kontrola placówek oświatowych pod kątem doŜywiania i dowozu dzieci. 

1.3.2.Kontrola wewnętrzna wykonywana przez Zarząd Gminy. 

W okresie kontrolowanym Zarząd Gminy nie przeprowadził kontroli 5% dokonanych 

wydatków w kaŜdym roku przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy.  

Obsługa finansowa wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Liniewo 

prowadzona jest w Urzędzie Gminy. 

Urząd prowadzi obsługę finansową jednostek organizacyjnych Gminy na podstawie 

niŜej wymienionych umów: 

� nr 1/2006 z dnia 2 stycznia 2006r. zawartej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Liniewie, 

� nr 2/2006 z dnia 2 stycznia 2006r. zawartej Zespołem Oświatowym  

w Garczynie, 

� nr 3/2006 z dnia 2 stycznia 2006r. zawartej Zespołem Oświatowym w Liniewie, 

� nr 4/2006 z dnia 2 stycznia 2006r. zawartej ze Szkołą Podstawową w Wysinie, 

� nr 4/2006 z dnia 2 stycznia 2006r. zawartej ze Szkołą Podstawową w Głodowie. 

W § 2 wyŜej wymienionych umów zapisano, Ŝe kontrolę wewnętrzną jednostek 

organizacyjnych i stanowisk przeprowadza odpowiednio: 

� Wójt lub upowaŜniona przez niego osoba – w stosunku do spraw naleŜących do 

właściwości Wójta (m.in. prowadzenie rachunkowości jednostek), 

� Dyrektor – w sprawie spraw naleŜących do właściwości jednostki, której 

umowa dotyczy.  

Jednocześnie w §6 zapisano, Ŝe Dyrektor powierza wykonywanie obowiązków 

głównego księgowego szkoły Skarbnikowi Gminy Liniewo – pani Danucie Skuza. 

Nadmienić naleŜy, Ŝe Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy podpisali 

oświadczenie, Ŝe przyjmują do realizacji zarządzenie nr 1 Wójta Gminy z dnia  

2 stycznia 2002r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych dla 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej oraz zarządzenie  

nr 34/2005 z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 Wójta 

Gminy z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych dla 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej. 
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Kierownicy ww. jednostek organizacyjnych nie opracowali własnych procedur 

kontroli, ani nie przyjęli do stosowania procedur określonych w zarządzeniu nr 2/2002 

Wójta Gminy Liniewo z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie procedury kontroli 

wydatków dokonywanych ze środków publicznych. 

1.3.3.Oświadczenia o stanie majątkowym. 

Kontrolą objęto lata 2006 - 2007 

Do złoŜenia oświadczeń majątkowych oraz informacji zgodnie z przepisem art.24h 

ust. 4 i 5 oraz art. 24 j ust.3 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązani byli: 

� Przewodniczący Rady, 

� Wójt Gminy, 

� Zastępca Wójta Gminy, 

� Skarbnik Gminy, 

� Kierownicy jednostek organizacyjnych, 

� Osoby wydające decyzje administracyjne. 

Radni IV kadencji złoŜyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady. Na 

podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, Ŝe w roku 2006 radni oraz Wójt 

Gminy składali oświadczenia majątkowe trzykrotnie: 

I. do dnia 30 kwietnia 2006r. 

� Wójt oraz Przewodniczący Rady IV kadencji złoŜyli swoje oświadczenia 

majątkowe Wojewodzie w dniu 25 kwietnia 2006r (potwierdzenie otrzymania 

przez Wojewodę w dniu 18 maja 2006r.) 

� Radni IV kadencji złoŜyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady 

Gminy w dniu 28 kwietnia 2006r. 

� Skarbnik, Zastępca Wójta, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby 

wydające decyzje administracyjne złoŜyły oświadczenia majątkowe oraz inne 

dokumenty wynikające z przepisu art. 24 j. ust.1 i 2 w terminie do dnia  

26 kwietnia 2006r. 

PrzedłoŜone dokumenty wskazywały, Ŝe po jednym egzemplarzu oświadczeń radnych, 

kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje 

administracyjne przekazano do Urzędu Skarbowego w Kościerzynie w dniu  
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28 kwietnia 2006r. natomiast oświadczenia skarbnika, przekazano w dniu 27 kwietnia 

2006r. 

II. na dwa miesiące przed upływem kadencji, tj. do dnia 26 sierpnia 2006r. 

� Wójt oraz Przewodniczący Rady IV kadencji złoŜył oświadczenie majątkowe 

Wojewodzie w dniu 25 sierpnia 2006 roku  

� Radni IV kadencji złoŜyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady 

Gminy do dnia 26 sierpnia 2006r. 

III. 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania  

� Wójt Gminy złoŜył swoje oświadczenie majątkowe w dniu 19 grudnia 2006r. 

(potwierdzenie otrzymania przez Wojewodę w dniu 27 grudnia 2006r.) 

Ślubowanie złoŜone w dniu 5 grudnia 2006r. 

� Radni V kadencji złoŜyli swoje oświadczenia majątkowe do dnia 22 grudnia 

2006r. Ślubowanie złoŜone w dniu 27 listopada 2006r. 

W dniu 8 stycznia 2007 oświadczenia przekazano do Urzędu Skarbowego  

w Kościerzynie. 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, Ŝe w roku 2007: 

� Wójt oraz Przewodniczący Rady V kadencji złoŜyli oświadczenie majątkowe 

Wojewodzie w dniu 30 marca 2007r. (potwierdzenie otrzymania przez 

Wojewodę w dniu 14 maja 2007r.) 

� Radni V kadencji złoŜyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady 

Gminy do dnia 21 kwietnia 2007r. 

� Skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje 

administracyjne złoŜyły oświadczenia majątkowe oraz inne dokumenty 

wynikające z przepisu art. 24 j. ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym  

w terminie do dnia 30 kwietnia 2007r. 

PrzedłoŜone dokumenty wskazywały, Ŝe po jednym egzemplarzu oświadczeń 

majątkowych radnych gminy przekazano do Urzędu Skarbowego w Kościerzynie  

w dniu 8 maja 2007r., natomiast pozostałych osób składających oświadczenia w dniu 

15 maja 2007r. 

1.3.4. Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązków wynikających 

z treści ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu 
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finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 

źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. 

W jednostce opracowano i przyjęto do stosowania Instrukcję w sprawie 

przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu 

obowiązującej w Urzędzie Gminy w Liniewie. 

Instrukcja została wprowadzona w Ŝycie zarządzeniem nr 33/2005 Wójta Gminy 

Liniewo z dnia 22 września 2005r. w sprawie ustanowienia koordynatora ds. 

współpracy z GIIF oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie 

zapobiegania przestępstwu – art. 299 Kodeksu karnego. 

1.3.5. Procedury wewnętrznej kontroli finansowej. 

W Urzędzie Gminy procedury kontroli wewnętrznej ustalone zostały zarządzeniu  

nr 2/2002 Wójta Gminy Liniewo z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie procedury 

kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych. 

1.3.6. Audyt wewnętrzny. 

Gmina Liniewo nie ma obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie kwot, których 

przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach 

sektora finansów publicznych (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2006 r.) 

1.4.Przeprowadzone kontrole zewnętrzne. 

Kontrolą objęto lata 2004 – 2007. 

W w/w okresie w Gminie Liniewo przeprowadzono niŜej wymienione kontrole 

zewnętrzne: 

• W dniach od 19 do 29 lipca 2004r. przez inspektorów Wydziału Finansów  

i BudŜetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie 

wykorzystania dotacji udzielonej z budŜetu państwa na realizację zadań 

Pomorskiego Programu Odnowy Wsi zapisanych w Kontrakcie Wojewódzkim 

zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa 

Pomorskiego. 
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Wyniki kontroli zawarto w protokóle z dnia 29 lipca 2004r. podpisanym przez 

Wójta i Skarbnika Gminy oraz inspektorów przeprowadzających kontrolę.  

• w dniach od 19 do 25 kwietnia 2007r. przez inspektora Wydziału Finansów  

i BudŜetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie 

wykorzystania dotacji udzielonej z budŜetu państwa na zadanie zapisane w 

Kontrakcie Wojewódzkim w 2006r. pt.: Remont dachu szkoły w Głodowie. 

Wyniki kontroli zawarto w protokóle z dnia 25 kwietnia 2007r. podpisanym 

przez Wójta i Skarbnika Gminy oraz inspektora przeprowadzającego kontrolę.  

• w dniach od 15 do 16 maja 2007r. przez inspektora kontroli ZUS w Gdańsku  

w zakresie: 

� prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek 

oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest 

Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

� ustalania uprawnień do świadczeń pienięŜnych z ubezpieczeń 

społecznych w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, 

pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, 

wypłacania tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywania rozliczeń  

z tego tytułu, 

� prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenie 

emerytalne i rentowe oraz ustalenia kapitału początkowego, 

� prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do 

celów ubezpieczeń społecznych. 

Wyniki kontroli zawarto w protokóle z dnia 24 maja 2007r. podpisanym przez 

inspektora przeprowadzającego kontrolę. 

Protokół przesłano za pośrednictwem poczty w dniu 24 maja 2007r. 

• w dniach od 14 października 2004r. do 14 stycznia 2005r. kontrola 

kompleksowa gospodarki finansowej przeprowadzona przez inspektorów 

kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 

Ustalenia kontroli zawarto protokóle podpisanym przez Wójta i Skarbnika 

Gminy oraz inspektorów kontroli. 
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W dniu 1 marca 2005r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 

wydał zalecenia.  

W dniu 4 kwietnia 2005r. Wójt Gminy Liniewo pismem nr 00-081/74/2005 

przedłoŜył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o realizacji wniosków 

pokontrolnych. 

II. Gospodarka pienięŜna i rozrachunki 

Kontrolą objęto rok 2007. 

2.1.Gospodarka środkami pienięŜnymi. 

2.1.1. Gospodarka kasowa 

W tym zakresie kontrolę przeprowadzono w oparciu o raporty kasowe, przychodowe  

i rozchodowe dowody kasowe, zastępcze dowody kasowe oraz wyciągi bankowe. Na 

podstawie wymienionych dokumentów księgowych sprawdzono: 

• stan gotówki w kasie, 

• zgodność gotówki podjętej w banku na podstawie czeków gotówkowych  

z przychodami wykazanymi w raportach kasowych, 

• prawidłowość udokumentowania rozchodów z kasy i odprowadzania gotówki 

na rachunki bankowe, 

• poprawność prowadzenia dokumentacji kasowej, 

• stan zabezpieczenia gotówki w kasie. 

Działania kontrolne w odniesieniu do operacji kasowych przeprowadzono poprzez 

porównanie stanu faktycznego w odniesieniu do zasad określonych w następujących 

uregulowaniach prawnych: 

• w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76, 

poz.694) 

• w załączniku nr 8 pn. Instrukcja kasowa, do zarządzenia nr 1/2002 Wójta 

Gminy Liniewo z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie wprowadzenia przepisów 

wewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowo 

księgowej. 

Kontrolę operacji kasowych przeprowadzono w dniu 19 września 2008r. w godzinach 

od 13.50 do 14.20. 
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Sprawdzono stan faktyczny gotówki w kasie i porównano go ze stanem wynikającym 

z raportów kasowych. 

Stwierdzono, Ŝe stan gotówki w kasie wynosił 0 zł i był zgodny ze stanem 

wynikającym z raportów kasowych. 

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w odrębnym protokóle stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego protokółu kontroli.  

2.1.2. Gospodarka bankowa 

Obsługa bankowa budŜetu Gminy prowadzona jest przez Bank Spółdzielczy  

w Starogardzie Gdańskim Oddział w Skarszewach na podstawie umowy zawartej  

w dniu 7 października 2005r. 

Wyboru Banku dokonano z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia  

29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19. poz.177), w związku  

z niskimi kosztami obsługi bankowej (poniŜej 6 tysięcy euro), na podstawie przepisu 

art. 4 ust. 4a pkt 8 ww. ustawy. 

Umowę z ww. Bankiem zawarto na okres trzech lat, tj. od 7 października 2005r. do  

16 października 2008r.   

2.2.Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 

W tym zakresie sprawdzono: 

- przestrzeganie zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania, 

- poprawność prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania została uregulowana w załączniku  

nr 9 pn. Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania, do zarządzenia nr 1/2002 

Wójta Gminy Liniewo z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie wprowadzenia przepisów 

wewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowo księgowej. 

Ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona jest w jednej księdze PuK-210.  

Kontrolę druków ścisłego zarachowania przeprowadzono w dniu 15 września 2008r. 

poprzez porównanie stanu faktycznego tych druków ze stanem wynikającym  

z ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

Stan faktyczny druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie 

przedstawiał się następująco: 
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� kwitariusze przychodowe K-103 – 25 bloczków, 

� dowody wpłaty KP – 0 

� czeki (wydatki Urzędu Gminy) od nr 3035915180 – 3035915200 – 21 szt. 

� czeki (Fundusz Socjalny) od nr 3035915148 – 3035915150) – 3 szt. 

� czeki (Szkoła Podstawowa Głodowo) – od nr 3035915117 – 3035915125  

- 9 szt. 

� czeki (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska) od nr 0004382926 – 

0004382930 – 5 szt. 

� czeki (GOPS) – od nr 3035915103 – 3035915115 – 13 szt. 

� czeki (depozyty) – od nr 5265343 – 5265350 – 8 szt. 

� czeki (Szkoła Podstawowa Głodowo) – od nr 3035915117 – 3035915125  

- 9 szt. 

� czeki (Szkoła Podstawowa Wysin) – od nr 0004383240 - 0004383245 - 9 szt. 

� czeki (Zespół Oświatowy Garczyn) nr 0004383345 – 1 szt. 

� czeki (Zespół Oświatowy Liniewo) – od nr 3035915139 – 3035915140 – 2 szt. 

Stan ten był zgodny ze stanem ewidencyjnym. 

Za ewidencję druków ścisłego zarachowania odpowiedzialny jest w Urzędzie Gminy 

pracownik zatrudniony na stanowisku kasjera. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe wszystkie druki wskazane w przepisach wewnętrznych 

zostały ujęte w ewidencji. 

2.3.Rozrachunki i roszczenia  

Okres objęty kontrolą 2007r. 

2.3.1.Rodzaje rozrachunków. 

W przedmiotowym zakresie zbadano między innymi: 

• realność naleŜności i zobowiązań wykazanych w urządzeniach księgowych na 

dzień 31 grudnia 2007r. 

• zgodność wykazanych naleŜności i zobowiązań w bilansie z saldami kont 

syntetycznych. 
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• prawidłowość przeprowadzenia merytorycznej i formalnej kontroli 

dokumentów powodujących powstanie zobowiązań oraz terminowość ich 

realizacji, 

• prawidłowość ewidencji rozrachunków. 

2.3.2.Prawidłowość funkcjonowania kont rozrachunkowych. 

Ustalono, Ŝe na dzień 31 grudnia 2007r. wykazano w bilansie naleŜności i roszczenia 

w kwocie 887.552,42 zł oraz zobowiązania w kwocie  252.571,28 zł, co jest zgodne  

z saldami naleŜności i zobowiązań wykazanymi na kontach rozrachunkowych. 

Wykaz naleŜności według ich rodzajów i szczegółowości ustalony na podstawie kont 

zespołu „2” przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Symbol i nazwa konta Kwota (zł) 

221 NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 624.758,71 

226 Długoterminowe naleŜności budŜetowe 33.984,50 

234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 224.534,00 

240 Pozostałe rozrachunki 4.275,21 

R a z e m: 887.552,42 

290 Odpisy aktualizujące naleŜności 181.895,60 

Wykaz zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. przedstawia się 

następująco: 

Symbol i nazwa konta Kwota (zł) 

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 82.795,31 

221 NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 1,05 

225 Rozrachunki z budŜetami 25.482,90 

229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 58.694,55 

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 74.486,09 

240 Pozostałe rozrachunki 11.111,38 

R a z e m: 252.571,28 

2.3.3. Terminowość regulowania zobowiązań. 

2.3.3.1. Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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Kontrolą objęto terminowość odprowadzania podatku dochodowego od osób 

fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń w okresie od miesiąca stycznia do marca  

2007r. 

Na podstawie przedłoŜonych dokumentów stwierdzono, Ŝe w okresie objętym kontrolą 

jednostka odprowadzała składki na podatek dochodowy od osób fizycznych  

w terminie określonym w przepisie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. nr 14 poz.176 z póź. zm./. 

W Urzędzie potrącano z naliczonego podatku zryczałtowane wynagrodzenie płatnika 

przysługujące Gminie na podstawie art. 28 § 1 ustawy ordynacja podatkowa.  

Wynagrodzenie to ewidencjonowano na koncie dochodów gminy. 

2.3.3.2.Odprowadzanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz 

 Pracy. 

Kontrolą objęto terminowość odprowadzania składek na Fundusz Ubezpieczeń 

Społecznych i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń w okresie od miesiąca 

stycznia do marca 2007r. 

Stwierdzono, Ŝe w okresie objętym kontrolą jednostka odprowadzała składki na 

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w terminie określonym w przepisie  

art. 47 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych /Dz.U. nr 137, poz. 887 z póź. zm./ 

2.3.3.3.Naliczanie i odprowadzanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe Urząd jest zwolniony z obowiązku odprowadzania 

składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie 

art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 123, poz. 

776). 

 

2.3.4. Przestrzeganie uprawnień do zaciągania zobowiązań obciąŜających budŜet 

jednostki samorządu terytorialnego. 
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W okresie kontrolowanym nie stwierdzono przypadków zaciągnięcia zobowiązań 

obciąŜających budŜet bez upowaŜnienia. 

2.3.5. Zobowiązania wymagalne. 

W wyniku analizy zobowiązań wykazanych na kontach zespołu „2” ustalono, Ŝe na 

koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2007r. w Urzędzie Gminy 

Liniewo nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

2.3.6. Udzielanie zaliczek na wydatki do rozliczenia. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w roku 2007 pracownikom udzielono ośmiu zaliczek. 

Były to zaliczki udzielone na zakup materiałów i wyposaŜenia. 

Zaliczkobiorcy rozliczali się z pobranych pieniędzy w terminie określonym we 

wniosku o zaliczkę. 

W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe pobrana zaliczka: 

� przez radcę prawnego w dniu 19 lipca 2007r.w kwocie 400 zł (dow. Księg 3123) 

została rozliczona w pełnej wysokości w dniu 28 września 2007r. - bez dokonania 

wydatków (dow. księg. 3953), 

� przez sekretarza gminy w dniu 28 sierpnia 2007r. w kwocie 400 zł (dow. księg. 

3483) została rozliczona w pełnej wysokości w dniu 28 września 2007r. - bez 

dokonania wydatków (dow. księg. 3954), 

Nie stwierdzono przypadków udzielania zaliczek osobom niezatrudnionym  

w Urzędzie Gminy. 

2.4. Inwentaryzacja naleŜności. 

Kontrolą objęto lata 2006 - 2007.  

W okresie kontrolowanym w Urzędzie nie wystąpiły naleŜności, co, do których 

wymagane jest potwierdzenie salda. 

Salda naleŜności od podmiotów, które nie prowadzą ksiąg i naleŜności publiczno 

prawnych uzgodniono metodą weryfikacji danych.  

2.5.Kredyty, poŜyczki i poręczenia 

Kontrolą objęto kredyty i poŜyczki zaciągnięte przez Gminę Liniewo 

w latach 2004 – 2007.  

W okresie kontrolowanym Gmina Liniewo nie zaciągnęła Ŝadnych kredytów. 



 20

Zaciągnięto jedynie poŜyczkę w kwocie 1.944.000 zł na dofinansowanie realizacji 

zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liniewo. 

Podstawę zaciągnięcia poŜyczki stanowiła uchwała Rady Gminy Liniewo  

nr XXX/164/2005 z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej 

poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Liniewo w kwocie 3.800.000 zł. 

W uchwale Rady określono następujące warunki zaciągnięcia poŜyczki: 

� oprocentowanie 0,1 stopy redyskonta weksli, 

� okres spłaty od 31.03.2007r. do 20.12.2016r. 

� moŜliwość umorzenia 41% poŜyczki po spełnieniu określonych warunków. 

W dniu 27 lipca 2005r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uchwałą  

nr 3/VI/2005 składu orzekającego uznała, Ŝe Gmina Liniewo posiada moŜliwość 

spłaty poŜyczki w kwocie 3.800.000 zł. 

Umowę poŜyczki nr 831/2005/Wn11/OW-KW-KP/P zawarto w dniu 15 grudnia 

2005r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

z siedzibą w Warszawie. 

W dniu 17 grudnia 2005r. (dwa dni po zawarciu mowy z Funduszem) Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXXIV/192/2005 w sprawie zmiany uchwały XXX/164/2005  

z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej poŜyczki  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę 

kanalizacji sanitarnej we wsi Liniewo w kwocie 3.800.000 zł oraz okresu jej spłaty. 

W uchwale tej zmieniono warunki na następujące: 

� kwota poŜyczki – 1.944.000 zł, 

� oprocentowanie w wysokości 0,1%, 

� okres spłaty od 31.03.2007r. do 31.03.2012 zł, 

� zabezpieczenie weksel własny in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz  

z deklaracją wekslową oraz oświadczenie poŜyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi 

egzekucji w formie aktu notarialnego. 

Wypłata kwoty poŜyczki lub transzy miała nastąpić zgodnie z harmonogramem wypłat 

określonych w umowie, tj.: 

� do dnia 31 grudnia 2005r. - do kwoty 851.000 zł, 
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� od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2006r. – do kwoty 464.800 zł, 

� od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2006r. – do kwoty –556.700 zł, 

� od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2006r. – do kwoty 71.500 zł. 

Oprocentowanie poŜyczki wynosiło 0,1 stopy redyskonta weksli ustalonej przez 

Narodowy Bank Polski. 

Odsetki od kapitału naliczane miały być spłacane w okresach kwartalnych, pierwsza 

spłata w dniu 31 marca 2006r. 

W umowie wyznaczono następujące terminy spłaty poŜyczki: 

� I do XX raty w kwocie 95.000 zł w ostatnim dniu kaŜdego kwartału, tj.  

w dniach 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 20 grudnia. 

� termin zapłaty pierwszej raty wyznaczono na dzień 31 marca 2007r. 

� XXI ostatnia rata w kwocie 44.000 zł płatna w dniu 31 marca 2012r. 

W umowie przewidziano moŜliwość umorzenia 41% wypłaconej kwoty poŜyczki po 

spełnieniu określonych w niej warunków. 

Jako zabezpieczenie spłaty poŜyczki ustalono: 

� weksel własny In blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją 

wekslową, 

� oświadczenie poŜyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w formie 

aktu notarialnego, z terminem wystąpienia wierzyciela o nadanie klauzuli 

wykonalności do dnia 30 września 2012r. 

 

III. Wykonanie bud Ŝetu. 

W przedmiotowym zakresie sprawdzono między innymi: 

� wykonanie budŜetu w zgodności z obowiązującym stanem prawnym, 

� prawidłowość realizacji zadań nałoŜonych na Urząd i pracowników Urzędu 

mocą podjętych przez Radę Gminy uchwał. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o niŜej wymienione akty prawne: 

• ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, 

poz.2104 z 2005r. z późn. zm), 

� ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 88, poz.539),  
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� rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 726, poz. 

2132); 

� rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz.726). 

3.1. Dochody budŜetowe. 

Kontrolą wykonania dochodów objęto rok 2006. 

Uchwalony plan dochodów na 2006r. w kwocie 10.836.396 zł wykonany został  

w kwocie 10.823.168,62 zł, co stanowiło 99,88% przyjętego planu.  

Wykonane dochody wynikają z ewidencji analitycznej i są zgodne ze sprawozdaniem 

Rb-27S z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostek samorządu 

terytorialnego sporządzonym za okres od początku roku do 31 grudnia 2006r. 

Wykonanie dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku z podziałem na 

działy klasyfikacji budŜetowej, przedstawiało się następująco:  

Symbol i nazwa działu 
Plan na dzień 
31.XII.2006r. 

Wykonanie na 
31.XII.2006r. 

% 
wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 290.240 289.260,66 99,66 
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 

241.000 227.910,41 94,56 

600 Transport i łączność 168.405 170.169,70 101,05 

700 Gospodarka mieszkaniowa 196.500 196.453,33 99,98 

750 Administracja publiczna 50.500 51.402,53 101,79 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państw., kontr. ochr. praw. i sądownictwa 

13.373 13.238,00 98,99 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

20.910 16.000,00 76,52 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej 

1.998.914 2.019.395,93 101,02 

758 RóŜne rozliczenia  4.491.235 4.490.802,38 99,99 

801 Oświata i wychowanie 76.710 75.013,66 97,78 

851 Ochrona zdrowia 5.000 5.000,00 100,00 

852 Opieka społeczna 2.335.234 2.330.036,10 99,78 
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854 Edukacyjna opieka wychowawcza 149.933 148.808,30 99,25 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

227.867 219.102,40 96,15 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

566.575 566.575,22 100,00 

Ogółem: 10.836.396 10.823.168,62 99,88 

3.1.1 Subwencje i dotacje 

3.1.1.1.Subwencje  

Z tytułu subwencji Gmina Liniewo otrzymała w 2006r. łącznie kwotę 4.487.809 zł, co 

stanowiło 41,88% uzyskanych dochodów przez gminę. 

Na subwencję ogólną złoŜyły się: 

Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach na 
31.12.2006r. 

Wykonanie 
na 31.12.2006r. % 

1 2 3 3:2 

1. Subwencja ogólna 4.487.809,00 4.487.809,00 100 
- część podstawowa 16.803,00 16,803,00 100 
- część oświatowa                     2.589.779,00 2. 589.779,00 100 

- część wyrównawcza 1.724.071,00 1.724.071,00 100 

- część równowaŜąca 157.156,00 157.156,00 100 

 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe wszystkie subwencje Gmina Liniewo otrzymała  

w terminach określonych w art. 34 ustawy z dnia 13 listopada 2003r.  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 88, 

poz.539) 

3.1.1.2. Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych /§2010/ 

Symbol 
rozdziału 

Nazwa rozdziału Dotacje 
planowane (w zł) 

Dotacje otrzymane 
(w zł) 

01095 Pozostała działalność 29.488 29.488 

75011 Urzędy wojewódzkie 42.800 42.800 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy  750 750 

75109 Wybory do rad gmin, powiatów oraz 
referenda gminne 

12.623 12.488 

85203 Ośrodki wsparcia 88.400 88.400 
85212 Zasiłki rodzinne oraz składki na 

ubezpiecz. emeryt. i rentowe 
1.771.890 1.770.074,24 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.000 4.616,71 
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85214 Zasiłki okresowe 57.500 56.636,40 

85278 Usługi opiekuńcze 253.124 253.124 

 Ogółem: 2.262.575 2.258.377,35 

Niewydatkowane w całości dotacje Gmina zwróciła w niŜej wymienionych terminach: 

Rozdział klasyfik. 
budŜetowej 

Kwota 
zwrócona(zł) Nr wyciągu bankowego Data przekazania 

75109 135,00 252/2006 29.12.2006r. 

85212 1.815,76 252/2006 29.12.2006r. 

85213 1.383,29 252/2006 29.12.2006r. 

85214 863,60 252/2006 29.12.2006r. 

Razem:  x x 

 

Kontrolą objęto wykorzystanie środków otrzymanych w rozdziale 75109 Wybory do 

rad gmin, powiatów oraz referenda gminne. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe środki w kwocie 12.488 zł zostały wydatkowane 

zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 135 zł 

została zwrócona do budŜetu państwa w dniu 29 grudnia 2006r. 

3.1.1.3.Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych z budŜetu państwa na 

realizację bieŜących zadań własnych /§2030/ 

W ramach tego paragrafu Gmina Liniewo otrzymała niŜej wymienione środki: 

� rozdz. 80101 - sfinansowanie wyprawek szkolnych  8.101,00 zł, 

� rozdz. 80101 - nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół 

podstawowych       5.848,00 zł, 

� rozdz. 80195 dofinansowanie dokształcania młodocianych 24.242,00 zł, 

� rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze    43.500,00 zł, 

� rozdz. 85219  na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  43.460,00 zł, 

� rozdz. 85295 doŜywianie uczniów      69.860,00 zł, 

� rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów   96.278,00 zł, 

Niewydatkowaną dotację w rozdziale 80101 zwrócono w dniu 29 grudnia 2006r.  

(WB nr 252/2006). 
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Kontrolą objęto prawidłowość wydatkowania środków na dofinansowanie 

dokształcania młodocianych. 

Podstawę dofinansowania dokształcania młodocianych stanowiły nw. akty prawne: 

• ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 

2572 z póź. zm.), 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. nr 60, poz. 278 z póź. 

zm.) 

W roku 2006 Wójt wydał 6 decyzji przyznających dofinansowanie kosztów szkolenia 

młodocianych pracowników. Kontrolą objęto wszystkie wydane decyzje. W wyniku 

kontroli ustalono, ze zostały one wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, w prawidłowej wysokości, na wniosek pracodawców, u których 

młodociani odbywali praktyczną naukę zawodu. 

3.1.1.4. Dotacje na realizację bieŜących zadań własnych otrzymane na realizację 

porozumień z organami administracji rządowej § 202. 

W okresie kontrolowanym Gmina nie zawarła porozumień z organami administracji 

rządowej. 

3.1.1.5. Dotacje na dofinansowanie zadań bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł. 

W okresie kontrolowanym Gmina otrzymała dwie dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł 

(w dziale 600, rozdz. 60016, § 2700). 

Środki te otrzymano na podstawie niŜej wymienionych dokumentów: 

• 30.000 zł – pismo nr DROWOŚ.III.3041-138/2006 z dnia 2.10.2006r. Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Gdańsku, na modernizację dróg 

transportu rolnego z wyłączeniem drogi we wsi Wysin. Zgodnie z pismem 

przyznane środki powinny być wykorzystane w roku 2006. Warunkiem 

przydzielenia dofinansowania było wniesienie udziału własnego w wysokości 

25% kosztów ogólnych planowanego zadania, 

• 30.000 zł – pismo nr DROWOŚ.III.3041-11/2005/2006 z dnia 13 marca 2006r. 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Gdańsku, na modernizację dróg 

transportu rolnego. Zgodnie z pismem przyznane środki powinny być 

wykorzystane w roku 2006. Warunkiem przydzielenia dofinansowania było 

wniesienie udziału własnego w wysokości nie mniejszej niŜ 25% kosztów 

ogólnych planowanego zadania. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe Gmina spełniła warunki określone w ww. pismach, 

otrzymane środki zostały wydatkowane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

3.1.1.6. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieŜących otrzymane na mocy 

porozumień między jednostkami  samorządu terytorialnego oraz pozyskane z innych 

źródeł (§§ 2710, 2705) 

W okresie kontrolowanym Gmina otrzymała trzy niŜej wymienione dotacje: 

Klasyfikacja budŜetowa 
Podmiot Zadanie 

Kwota 
Dział Rozdz. § Plan Wykonanie 

851 85154 271 
Urząd 

Marszałkowski 
Gdańsk 

Powszechna nauka 
pływania 

5.000,00 5.000,00 

926 92605 271 
Urząd 

Marszałkowski 
Gdańsk 

Po 16-tej czas na 
sport i zabawę 

4.000,00 4.000,00 

 
• 4.000 zł na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Pomorskiego w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację 

programu Po 16-tej czas na sport i zabawę. 

Dotacja wpłynęła na rachunek budŜetu Gminy w dniu 12 września 2006r. 

 Przyznane środki wydatkowano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

• 5.000 zł na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Pomorskiego w Gdańsku z przeznaczeniem na programy 

upowszechniania sportu opracowane przez Gminę 

Dotacja wpłynęła na rachunek budŜetu Gminy w dniu 12 września 2006r. 

 Przyznane środki wydatkowano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

3.1.1.6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieŜących na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/§ 232/. 

W roku 2006 Gmina Liniewo nie otrzymała dotacji z powiatu na realizację zadań 

bieŜących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
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3.1.1.7. Dotacje na realizację inwestycji /§ 629, 630, 631, 632, 633/. 

Klasyfikacja budŜetowa 
Podmiot Zadanie 

Kwota 
Dział Rozdz. § Plan Wykonanie 

010 01036 6300 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego w 
Gdańsku 

Wymiana poszycia 
dachowego w 
świetlicy wiejskiej 
OSP Wysin – 27.100 
WyposaŜenie 
świetlicy Wiejskiej w 
Orlu – 25.091 

52.191,00 52.191,00 

750 75011 6310 
Pomorski Urząd 
Wojewódzki w 
Gdańsku 

Zakup komputera i 
oprogramowania 

5.000,00 5.000,00 

754 75412 6290 

OSP Wysin – 9.000 
Nadleśnictwo 
Starogard Gd.- 2000 
PZU Starogard Gd. 
– 5.000 
OSP Liniewo 4.000 

Kupno samochodu 
straŜackiego OSP 
Wysin 
Zakup motopompy 

15.000,00 15.000,00 

801 80101 6330 
Pomorski Urząd 
Wojewódzki  
w Gdańsku 

remont dachu szkoły 
w Głodowie  

23.320,00 23.320,00 

900 90002 6300 
Urząd Gminy Nowa 
Karczma 

Utrzymanie 
wysypiska śmieci 

20.000,00 20.000,00 

921 92195 6298 
S.P.O. Urząd 
Marszałkowski 
Gdańsk  

Budowa Świetlicy 
Wiejskiej w Orlu 

194.283,00 194.283,00 

921 92195 6299 
Min. Kultury 
Promesa Ministra 
Kultury 

Budowa Świetlicy 
Wiejskiej w Orlu 

68.799,00 68.799,00 

 

Kontrolą objęto budowę świetlicy wiejskiej w Orlu. Ustalenia kontroli opisano  

w temacie 3.3.2.1. Wydatki na inwestycje niniejszego protokółu. 

3.1.2.Dochody z tytułu podatków i opłat. 

Kontrolę w przedmiotowym zakresie przeprowadzono w oparciu o następujące akty 

prawne: 

• ustawę z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  

z 2006r. nr 121 poz.844), 

• ustawę z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. nr 136 

poz.969 z póź. zm.), 

• ustawę z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. nr 200, 

poz.1682), 
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• ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 

poz.60 z póź. zm.), 

• obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie 

wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 

(M. P. nr 68 poz. 956) 

• obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie 

stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. (M.P.  

nr 62, poz.859) 

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999r. w sprawie zasad 

rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla 

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 50, poz. 

511 z póź. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad 

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i 

nieopodatkowanych naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761), 

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r, w sprawie 

zaliczenia gmin i miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. nr 

143, poz.1614), 

• komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: 

*z dnia 20 października 2005r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna, 

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2005r. (M. P. Nr 62, poz. 868), 

*z dnia 17 października 2005r. sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 

trzech pierwszych kwartałów 2005r. (M. P. z 2005r. Nr 62, poz.867), 

• uchwałę Rady Gminy nr XII/81/2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie: 

określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na 

terenie Gminy Liniewo. 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  

nr 158 z 2003r., poz. 3034 z dnia 12 grudnia 2003r.), 



 29

• uchwałę Rady Gminy nr XXXIII/182/2005 z dnia 29 listopada 2005r.  

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2006.  

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 134  

z 2005r. poz. 2971 z dnia 8 grudnia 2005r.), 

• uchwałę Rady Gminy nr XXXIII/183/2005 z dnia 29 listopada 2005r.  

w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2006.  

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 134  

z 2005r. poz. 2972 z dnia 8 grudnia 2005r.), 

• uchwałę Rady Gminy nr XXXIII/179/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 

Liniewo. 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 134  

z 2005r. poz. 2968 z dnia 8 grudnia 2005r.), 

• uchwałę Rady Gminy nr XXXIII/180/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: 

zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Liniewo. 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 134  

z 2005r. poz. 2969 z dnia 8 grudnia 2005r.), 

• uchwałę nr XXXIII/181/2005 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: określenia 

wysokości stawek podatku od posiadania psów i opłat lokalnych na terenie 

Gminy Liniewo. 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 134  

z 2005r. poz. 2970 z dnia 8 grudnia 2005r.), 

o uchwałę nr III/13/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia trybu  

i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na 

których zaprzestano produkcji rolnej. 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 84  

z 2002r. poz. 1924 z dnia6 grudnia 2002r.), 

o uchwałę nr XXXII/171/98 z dnia 23 marca 1998r. w sprawie: opłaty 

prolongacyjnej. 

3.1.2.1. Księgowa ewidencja podatków i opłat lokalnych. 
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W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w roku 2006 ewidencja podatków i opłat w Urzędzie 

Gminy Liniewo prowadzona była komputerowo, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia: 

� 25 maja 1999r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia 

ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. nr 50, poz. 511 z póź. zm.), 

� 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie 

ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŜności budŜetowych dla 

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, 

poz. 761). 

Ponadto zasady prawidłowej rachunkowości podatkowej zostały określone  

w Zarządzeniu Wójta Gminy nr 34/2006 z dnia 30 września 2005r. w sprawie 

wprowadzenia przepisów wewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania 

gospodarki finansowo-księgowej w Liniewie”.  

Prowadzona ewidencja pozwala na określenie kwot przypisów, odpisów, nadpłat  

i zaległości w poszczególnych zobowiązaniach. Zapewniono powiązanie sald 

wynikających z ewidencji podatkowej z ewidencją na kontach syntetycznych Urzędu. 

3.1.2.2. Postępowanie podatkowe przy ustalaniu wysokości zobowiązania 

podatkowego. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe decyzje wymiarowe doręczano podatnikom za 

pośrednictwem poczty. 

Kontroli terminowości dostarczania nakazów płatniczych poddano decyzje wydane dla 

podatników zamieszkałych w miejscowości Orle oraz Głodowo. 

Nakazy doręczane były podatnikom w terminie umoŜliwiającym opłacenie 

zobowiązań w ustawowym terminie. 

3.1.2.3. Podatek od nieruchomości 

W powyŜszym zakresie sprawdzono: 

� terminowość i poprawność składania deklaracji, 

� zgodność stawek zastosowanych przy wymiarze podatków ze stawkami 

uchwalonymi przez Radę Gminy,  
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� prawidłowość wyliczeń rachunkowych w złoŜonych deklaracjach na 2006r. 

Jak ustalono w roku 2006 przeprowadzono 5 kontroli nieruchomości podatników,  

w celu weryfikacji danych wykazanych w informacjach i deklaracjach podatkowych 

ze stanem faktycznym, z których sporządzono protokoły określające ustalenia kontroli 

i podpisane przez stronę kontrolującą i kontrolowaną. Obowiązek dokonywania 

kontroli wynika z przepisu art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja 

podatkowa. 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych. 

 
W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe wysokość wymiaru podatku od nieruchomości od 

osób prawnych na 2006r., uwzględniająca dodatkowe przypisy i odpisy stanowiła 

kwotę  461.118,54 zł. Wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 224.575,88 zł, co 

stanowiło 48,7% naleŜności. 

PowyŜszy stan naleŜności oraz wpłat do budŜetu gminy wykazany w sprawozdaniu  

Rb 27 S z wykonania dochodów budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za 

okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r. zgodny był z dziennikiem obrotów  

i sumą przypisów i odpisów w rejestrze przypisów i odpisów. 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2006r. Rada Gminy 

określiła w uchwale nr XXXIII/179/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Liniewo.  

Na obszarze administracyjnym Gminy Liniewo, według stanu na dzień 1 stycznia 

2006r., funkcjonowały 42 podmioty, na których ciąŜył obowiązek podatkowy  

w podatku od nieruchomości od osób prawnych.  

Kontrolą terminowości składania deklaracji podatkowych objęto 16 podatników  

o numerach kont: 34, 2, 33, 57, 11, 58, 12, 24, 4, 5, 7, 6, 54, 15, 14, 29. Ustalono, Ŝe 

tylko jeden podatnik złoŜył deklarację 1 dzień po terminie określonym w art. 6 ust. 8 

pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. do dnia  

15 stycznia 2006r. 

Kontrolą objęto zgodność zastosowanych stawek wykazanych w deklaracjach 

wszystkich podatników. 
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Wszyscy podatnicy naliczyli podatek w oparciu o prawidłowe stawki określone przez 

Radę Gminy. 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. 

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych było w 2006 roku  

1.417 podatników.  

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe wielkość wymiaru tego podatku na 2006r., 

uwzględniająca dodatkowe przypisy i odpisy stanowiła kwotę 633.449,82 zł. 

Wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 567.422,26 zł, co stanowiło 89,6% 

naleŜności. 

PowyŜszy stan naleŜności oraz wpłat do budŜetu gminy wykazany w sprawozdaniu  

Rb 27 S z wykonania dochodów budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za 

okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r. zgodny był z dziennikiem obrotów  

i sumą przypisów i odpisów w rejestrze przypisów i odpisów. 

Wymiaru podatku od nieruchomości dokonano według stawek określonych we 

wcześniej przywołanej uchwale organu stanowiącego. 

Kontrolą objęto zgodność wykazanych powierzchni do opodatkowania z danymi 

wykazanymi w ewidencji geodezyjnej gruntów dla 41 podatników ujętych w rejestrze 

wymiarowym podatku od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2006 od numeru 

100 do numeru 140. 

W wyniku porównania danych nie stwierdzono rozbieŜności pomiędzy ewidencją 

geodezyjną a powierzchnią opodatkowaną. 

Kontroli poddano przestrzeganie zasady powszechności opodatkowania, wynikającej  

z przepisu art.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

Na podstawie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Kościerzynie ustalono, Ŝe w roku 2005 zostało oddanych do uŜytku 14 budynków. 

Kontrolą objęto wszystkie budynki ujęte na wykazie. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe 

wszystkie nowo oddane budynki opodatkowano od dnia 1 stycznia 2006r. 

Na podstawie ewidencji działalności gospodarczej sprawdzono opodatkowanie 

nieruchomości, w obrębie, których zgłoszono do ewidencji w roku 2006 rozpoczęcie 

prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Kontroli poddano 20 zaewidencjonowanych działalności (nr poz. rej. 345/8/2006, 

346/9/2006, 347/10/2006, 348/11/2006, 349/12/2006, 352/15/2006, 353/16/2006, 

354/17/2006, 355/18/2006, 356/19/2006, 357/20/2006, 358/21/2006, 360/23/2006, 

361/24/2006, 362/25/2006, 363/26/2006, 365/28/2006, 366/29/2006, 367/30/2006, 

368/31/2006), co stanowiło 60,6% wszystkich wpisów (33). 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe we wszystkich przypadkach objętych kontrolą, w 

których rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej podatek od nieruchomości 

naliczono właściwie. 

3.1.2.4. Podatek rolny 

W zakresie tego podatku analizie poddano między innymi: 

� prawidłowość naliczania podatku w oparciu o liczbę hektarów fizycznych  

i przeliczeniowych, 

� terminowość i kompletność składania deklaracji podatkowych, 

� poprawność stosowania stawek podatkowych, 

� sposób prowadzenia ewidencji podatkowej. 

3.1.2.4.1.Podatek rolny od osób prawnych. 

W roku 2006 podatkiem rolnym od osób prawnych objęto grunty o powierzchni 

121,1801 hektarów fizycznych stanowiących 54,08 hektarów przeliczeniowych, które 

były w posiadaniu 11 osób prawnych. 

Łączna wielkość wymiaru w podatku rolnym od osób prawnych na rok 2006 po 

uwzględnieniu dodatkowych przypisów i odpisów, stanowiła kwotę 6.849,00 zł 

Wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 6.121,00 zł, co stanowiło 89,4% 

naleŜności. 

PowyŜszy stan naleŜności oraz wpłat do budŜetu gminy, wykazany w sprawozdaniu  

Rb 27 S z wykonania dochodów budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za 

okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r., zgodny był z dziennikiem obrotów  

i sumą przypisów i odpisów w rejestrze przypisów i odpisów. 

W roku 2006 Rada Gminy Liniewo nie podjęła uchwały w sprawie obniŜenia ceny 

Ŝyta stanowiącej podstawę obliczenia wysokości podatku rolnego, w związku, z czym 

podstawę naliczenia tego podatku stanowiła średnia cena skupu Ŝyta ogłoszona  
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w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 

2005r. sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2005r. 

(M. P. z 2005r. Nr 62, poz.867) 

Kontrolą terminowości składnia deklaracji podatkowych objęto wszystkich 

podatników (11). 

W wyniku kontroli terminowości składania deklaracji podatkowych stwierdzono: 

o w jednym przypadku opóźnienie w złoŜeniu deklaracji o 1 dzień; 

o w dwóch przypadkach brak daty wpływu deklaracji podatkowej do urzędu gminy, 

co uniemoŜliwiło określenie terminowości wpływu. 

Wymiaru podatku dokonano w oparciu o deklaracje podatkowe, przeliczając hektary 

fizyczne na przeliczeniowe w oparciu o wskaźniki dla III okręgu podatkowego, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie 

zaliczenia gmin oraz miast do jednego z okręgów podatkowych. 

W przypadku nieterminowej wpłaty podatku w Urzędzie naliczano odsetki za zwłokę. 

3.1.2.4.2.Podatek rolny od osób fizycznych 

Podatek rolny od osób fizycznych wymierzono 1.644 podatnikom, posiadającym 

7.329,572 hektarów fizycznych gruntów, co stanowiło 3.226,56 hektarów 

przeliczeniowych. 

Łączna wielkość wymiaru w podatku rolnym na rok 2006, po uwzględnieniu 

dodatkowych przypisów i odpisów, stanowiła kwotę 183.120,80 zł. 

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu tego podatku wyniosła kwotę  

156.457,67 zł, co stanowiło 85,4% naleŜności.  

PowyŜszy stan naleŜności oraz wpłat do budŜetu gminy wykazany w sprawozdaniu  

Rb 27 S z wykonania dochodów budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za 

okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r. zgodny był z dziennikiem obrotów  

i sumą przypisów i odpisów w rejestrze przypisów i odpisów. 

Do określenia wysokości stawki podatku przyjęto cenę Ŝyta określoną we wcześniej 

przywołanym Komunikacie. 

Kontrolą objęto 40 podatników ujętych w rejestrze wymiarowym od numeru 301 do 

numeru 340, co stanowiło 2,4% wszystkich podatników (1644). 
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Wymiaru podatku dokonano w oparciu o komputerowe karty gospodarstw. Do 

ustalenia wymiaru podatku przyjęto ilość i klasy uŜytków rolnych zgodnie z ewidencją 

geodezyjną. 

Przeliczając hektary fizyczne na przeliczeniowe stosowano wskaźniki dla III okręgu 

podatkowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. 

w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z okręgów podatkowych.  

W przypadku nieterminowej wpłaty w Urzędzie naliczano odsetki za zwłokę. 

Kontrolą objęto prawidłowość naliczania i odprowadzania składek na izby rolnicze. 

Obowiązek ten wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach 

rolniczych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz.927). 

PoniŜej przedstawiono wysokość oraz terminy odprowadzonych w roku 2006 składek: 

Termin przekazania 
wynikaj ący z ustawy 

Data przekazania 
przez gminę 

Wpływy z podatku 
i odsetek za 

nieterminową 
zapłatę podatku 

Przekazana 
kwota /zł./ 

Nr wyciągu 
bankowego 

6 kwiecień 2006r. 06 kwiecień 2006 52.661,72 1053,23 1/64 

6 czerwiec 2006r. 06 czerwiec 2006 37.651,03 753,02 1/101 

7 październik 2006r. 03 październik 2006 46.559,03 931,88 1/172 

7 grudzień 2006r. 05 grudzień 2006 26.091,61 52,83 1/208 

Razem  162.963,39 2.790,96  

 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia, wszystkie składki zostały odprowadzone  

w terminie określonym w przepisie art. 35 ust.1 pkt.1 wyŜej przywołanej ustawy. 

3.1.2.5. Podatek leśny 

W powyŜszym zakresie sprawdzono: 

� terminowość i kompletność składanych deklaracji podatkowych przez osoby 

prawne, 

� prawidłowość ustalania stawki podatkowej, 

� prawidłowość naliczania podatku na podstawie liczby hektarów fizycznych  

i stawki podatkowej. 

Podatek leśny od osób prawnych. 

W roku 2006 stawka podatku leśnego stanowiła równowartość 0,220 m³ drewna 

obliczonej według średniej ceny sprzedaŜy drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005r. w sprawie średniej 
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ceny sprzedaŜy drewna tartacznego, obliczonej według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005r. (M. P. Nr 62, poz. 868) 

Łączna wielkość wymiaru w podatku leśnym od osób prawnych na rok 2006, po 

uwzględnieniu dodatkowych przypisów i odpisów stanowiła kwotę 41.497,30 zł.  

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu tego podatku wyniosła kwotę  

41.497,30 zł, co stanowiło 100% naleŜności.  

PowyŜszy stan naleŜności oraz wpłat do budŜetu gminy był zgodny ze sprawozdaniem 

Rb 27S z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu 

terytorialnego sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r. 

Ustalono, Ŝe na terenie administracyjnym Gminy Liniewo funkcjonowało  

8 podmiotów zobowiązanych do złoŜenia deklaracji na podatek leśny na rok 

podatkowy 2006. 

Zgodnie z ewidencją podatkową w posiadaniu tych podmiotów znajdowało się  

2.249,1545 hektarów fizycznych lasów, z których 1.604,0692 hektarów podlegało 

opodatkowaniu.  

Kontrolą objęto wszystkich podatników. 

Ustalono, Ŝe 1 podmiot złoŜył deklarację podatkową 1 dzień po terminie określonym 

w przepisie art. 6 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o lasach (Dz. U. nr 

200 poz. 1682). 

Kontrola prawidłowości zastosowanych w deklaracjach stawek podatkowych, jak  

i poprawność wyliczeń rachunkowych nie wykazała uchybień. 

Podatek leśny od osób fizycznych. 

W powyŜszym zakresie sprawdzono: 

� prawidłowość ustalania stawki podatkowej, 

� prawidłowość naliczania podatku na podstawie liczby hektarów fizycznych  

i stawki podatkowej. 

Podatek leśny wymierzono 236 podatnikom. 

Kontrolą objęto 30 podatników ujętych w rejestrze wymiarowym od numeru 51 do 

numeru 80 (co stanowiło 12,7% wszystkich podatników). 

W wyniku porównania powierzchni opodatkowanych lasów z powierzchnią wykazaną 

w ewidencji gruntów rozbieŜności nie stwierdzono. 
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Do naliczenia podatku w Urzędzie przyjęto lasy o obszarze 359,7206 hektarów 

fizycznych, z których opodatkowaniu podlegało 187,5951 ha. 

Łączna wielkość wymiaru w podatku leśnym od osób fizycznych na rok 2006, po 

uwzględnieniu dodatkowych przypisów i odpisów, stanowiła kwotę 5.661,10 zł.  

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu tego podatku wyniosła kwotę  

5.209,00 zł, co stanowiło 92% naleŜności.  

3.1.2.6. Podatek od środków transportowych. 

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 określone zostały przez Radę 

Gminy Liniewo uchwałą nr XXXIII/182/2005 z dnia 29 listopada 2005r.  

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 

2006. 

Podatek od środków transportowych od osób prawnych. 

Obowiązkiem podatkowym objętych były 2 osoby prawne. Osoby te posiadały  

8 pojazdów. 

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu tego podatku wyniosła kwotę  

9.114,00 zł, co stanowiło 100% naleŜności.  

Kontrolą objęto wszystkich podatników.  

W wyniku kontroli terminowości składania deklaracji na podatek od środków 

transportowych ustalono, Ŝe deklaracje wpłynęły we właściwym terminie tj. do  

15 lutego.  

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe wszystkie pojazdy będące w posiadaniu 

kontrolowanych podmiotów zostały opodatkowane zgodnie z wcześniej przywołaną 

uchwałą Rady Gminy. 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych. 

Obowiązkiem podatkowym w roku 2006 objętych było 17 osób, które posiadały 

łącznie 33 pojazdy.  

Kontrolą objęto wszystkich podatników.  

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe wszystkie pojazdy będące w posiadaniu 

kontrolowanych podatników zostały opodatkowane zgodnie z wcześniej przywołaną 

uchwałą Rady Gminy. 
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W przypadku nieterminowej wpłaty w Urzędzie naliczano odsetki za zwłokę. 

W toku kontroli ustalono, Ŝe łączna wielkość dochodów z tytułu podatku od środków 

transportowych od osób fizycznych na 2006r. wyniosła kwotę 37.687,98 zł, co 

stanowiło 93,1% naleŜności (40.473,68 zł).  

PowyŜszy stan naleŜności oraz wpłat do budŜetu gminy wykazany w sprawozdaniu  

Rb 27S z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od początku roku do dnia  

31 grudnia 2006r. zgodny jest z dziennikiem obrotów. 

3.1.2.7. Podatek z tytułu posiadania psów. 

Stawkę podatku od posiadania psów na rok 2006 Rada Gminy Liniewo określiła  

w uchwale nr XXXIII/181/2005 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: określenia 

wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych na obszarze 

gminy Liniewo. 

Wysokość podatku określono w kwocie 30 zł.  

Zgodnie z prowadzoną ewidencją obowiązkiem podatkowym objętych było w 2006 

roku 147 podatników, którzy posiadali 151 psów. 

W § 2 uchwały zapisano, Ŝe podatek naleŜy wpłacać z góry, bez wezwania w terminie 

do 31 marca roku podatkowego lub 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. 

Pobór podatku prowadzą sołtysi poszczególnych sołectw lub referat finansów Urzędu 

Gminy. 

Kontrolą objęto 29 podatników z miejscowości Głodowo, w posiadaniu, których 

znajdowało się 30 psów. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w 9 przypadkach nie 

wpłacono podatku w określonym przez Radę terminie. W przypadku niezapłacenia 

podatnikom wystawiono decyzje podatkowe. 

W kontrolowanym okresie dochody z tytułu podatku od posiadania psów stanowiły 

kwotę 4.357,10 zł i stanowiły 88,6% planowanych dochodów z tego tytułu  

(4.919,70 zł). 

3.1.2.8.Opłata administracyjna. 

Wysokość stawek opłaty administracyjnej obowiązujących w roku 2006 Rada Gminy 

w Liniewie określiła w uchwale nr XXXIII/181/2005 z dnia 29 listopada 2005r.  
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w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz opłat 

lokalnych na obszarze gminy Liniewo. 

W uchwale tej Rada Gminy określiła obowiązek wniesienia opłaty administracyjnej  

w kwocie 200 zł za sporządzenie odpisu, wypisu i wyrysu z planu przestrzennego 

zagospodarowania gminy Liniewo oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo. 

Ze sprawozdania Rb-27S wynika, Ŝe w kontrolowanym okresie Gmina osiągnęła  

z tytułu opłaty administracyjnej dochody w łącznej kwocie 6.090,00 zł, co stanowiło 

87% planu (7.000 zł). 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe kwota wykazana w sprawozdaniu nie dotyczyła  

w całości opłaty administracyjnej. Dochody z tytułu z opłaty administracyjnej 

wyniosły w 2006 roku 1.560 zł, z czego kwota 170 zł dotyczyła opłaty za uzgodnienie 

dokumentacji projektowych za rok 2005. Pozostała kwota w wysokości 4.530 zł 

została niewłaściwie zaklasyfikowana, poniewaŜ stanowiła dochody z tytułu: 

• opłaty za decyzję o warunkach zabudowy – 290 zł; 

• opłaty targowej – 190 zł; 

• opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 850 zł; 

• opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 3.200 zł. 

Ponadto stwierdzono, Ŝe w jednym przypadku opłatę administracyjną pobrano  

w wysokości niezgodnej z uchwałą Rady Gminy tj. w kwocie 190 zł,  

w związku z tym dochody z tego tytułu zaniŜono o kwotę 10 zł. 

3.1.2.9. Opłata miejscowa. 

W roku 2006 Gmina Liniewo nie miała podstaw prawnych do pobierania opłaty 

miejscowej. 

3.1.2.10. Opłata targowa. 

Łączna kwota dochodów uzyskanych z tytułu opłaty targowej w roku 2006 wyniosła 

3.640,00 zł, co stanowiło 121,3% planu (3.000 zł).  

Wysokość opłaty targowej określiła Rada Gminy Liniewo w uchwale  

nr XXXIII/181/2005 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: określenia wysokości 

stawek podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych na obszarze gminy Liniewo.  
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W uchwale określono, Ŝe opłatę targową pobierać będzie referat finansowy Urzędu 

Gminy w dniu, w którym handlujący korzysta z targowiska. Funkcję tę powierzono  

w zakresie czynności pracownikowi UG Liniewo zatrudnionemu na stanowisku 

palacz-konserwator. Został on zobowiązany do pobierania opłat targowych od 

handlujących na placu gminnym oraz rozliczania się (raz w tygodniu) z pobranych 

opłat w kasie urzędu na podstawie kwitariusza.  

W wyniku analizy dokonanych rozliczeń z inkasentem za okres 2006 roku ustalono, Ŝe 

wpłat dokonywano terminowo. 

3.1.2.11. Pobór podatków, rozliczenie inkasentów podatków i opłat. 

Podstawą dokonywania poboru podatków przez inkasentów były niŜej wymienione 

uchwały Rady Gminy: 

• nr XXXIII/181/2005 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: określenia 

wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych na 

obszarze gminy Liniewo; 

• nr XXXV/204/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zryczałtowanych diet 

miesięcznych dla sołtysów w gminie Liniewo.  

Rada Gminy zarządziła w ww. uchwałach pobór podatku od posiadania psów oraz 

opłaty targowej przez inkasentów.  

Rada Gminy nie przewidziała natomiast w uchwale poboru podatków od 

nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa. Pomimo to inkasentami dochodów 

z tego tytułu byli sołtysi poszczególnych sołectw. Rada Gminy nie określiła 

wynagrodzenia za inkaso. Jedynym wynagrodzeniem, jakie otrzymywali sołtysi była 

zryczałtowana dieta za wszystkie wykonywane przez nich czynności i wynikało ono z 

ww. uchwały nr XXXV/204/2005.   

Z inkasentami nie zawarto umów cywilno-prawnych.  

Nadmienić naleŜy, Ŝe trzech sołtysów w sołectwach: Liniewo, Orle i Chrusty 

Wysińskie pełni funkcje Radnych Gminy.  

Sołtysi złoŜyli oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za pobraną gotówkę 

oraz druki ścisłego zarachowania. 
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W uchwałach nie określono terminu rozliczania się z przyjętych dochodów. W 

związku z powyŜszym terminem płatności dla inkasentów był dzień następny po 

ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić 

wpłata podatku. 

W wyniku analizy dokonanych rozliczeń z inkasentami w okresie czwartego kwartału 

2006 roku ustalono, Ŝe dokonywali oni wpłat pobranych podatków terminowo. 

3.1.2.12. Udzielanie ulg w zapłacie podatku i opłata prolongacyjna. 

Rada Gminy Liniewo uchwałą nr XXXII/171/98 z dnia 23 marca 1998r.  

w sprawie: opłaty prolongacyjnej określiła wysokość opłaty prolongacyjnej  

 z tytułu rozłoŜenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku w wysokości 

50% aktualnie obowiązującej stawki odsetek za zwłokę w płatności. 

Zgodnie z przepisem art. 14 pkt 2e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

publicznych w Urzędzie sporządza się wykaz podatników, wobec których 

zastosowano ulgi i podaje się go do publicznej wiadomości. 

Sposób podawania do publicznej wiadomości ww. danych określił Wójt Gminy  

w zarządzeniach: 

� nr 16 A/2003 z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia trybu i terminów 

sporządzania przez Urząd Gminy w Liniewie wykazu podatników będących 

przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków  

i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym 

umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyŜszej niŜ 100zł; 

� nr 24 A/2006 z dnia 02 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia trybu i terminów 

sporządzania przez Urząd Gminy w Liniewie wykazu osób prawnych  

i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłoŜono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, 

którym udzielono pomocy publicznej. 

Kontrolą objęto decyzje w sprawie ulg podatkowych wystawione w 2006r. 

W kontrolowanym okresie wystawiono: 

• 80 decyzji w sprawie umorzenia podatków, 
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• 14 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku. 

Kontroli poddano wszystkie decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku 

oraz 20 decyzji w sprawie umorzenia podatków. 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe: 

• ulgi w zapłacie podatku stosowano na wniosek podatnika, 

• decyzje w sprawie zastosowania ulgi w zapłacie podatku spełniały wymogi 

formalne decyzji określone w art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

ordynacja podatkowa. 

3.1.2.13. Powszechność opodatkowania. 

Powszechność opodatkowania w okresie kontrolowanym przedstawiono  
w poprzedniej części niniejszego protokółu dotyczącej wymiaru podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego. 

3.1.2.14. Dochody z opłat adiacenckich. 

Rada Gminy Liniewo nie podjęła uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 

adiacenckiej.  

W związku budowy infrastruktury technicznej na terenie gminy Liniewo Wójt Gminy 

przygotował dla Rady Gminy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku rozwoju 

infrastruktury technicznej na terenie gminy Liniewo. 

Rada Gminy na sesji w dniu 28 marca 2008r. zagłosowała jednogłośnie przeciwko 

przyjęcia tej uchwały. 

3.1.2.15.Opłata planistyczna. 

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

W związku, z czym dochody z tytułu opłaty planistycznej nie wystąpiły. 

3.1.2.16. Opłata eksploatacyjna. 

3.1.2.17. Opłaty za zajmowanie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń nie 

związanych z funkcjonowaniem drogi. 

Kontrolą objęto rok 2006. 

Temat skontrolowano w oparciu o nw. akty prawne: 
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� ustawę z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. nr 204, poz. 

2086 z późn. zm.), 

� rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 

nr 140, poz. 1481), 

� uchwałę nr XXXII/175/2005 Rady Gminy Liniewo z dnia 4 listopada 2005r.  

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 

gminnych.  

� uchwałę nr XLII/235/2006 Rady Gminy Liniewo z dnia 24 października 2006r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 

gminnych 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w roku 2006 Wójt Gminy Liniewo wydał  

5 decyzji w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  

Zezwolenia te zostały wydane na cel wymieniony w art. 40 ust. 2 ww. ustawy. 

Za zajęcie pasa drogowego pobrano opłatę w wysokości i na zasadach określonych  

w ww. aktach prawnych. 

Opłata dokonana została w terminie zgodnym z art. 40 ust. 13 ww. ustawy. 

W roku 2006 z tytułu pobranej opłaty za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

Gmina Liniewo osiągnęła dochody w kwocie 110.169,70 zł. Kwota ta została 

zaklasyfikowana w §0690 Wpływy z róŜnych opłat, rozdział 60016 Drogi publiczne 

gminne. 

Nadmienić naleŜy, Ŝe na dochody z ww. tytułu w roku 2006 wpłynęły opłaty 

określone w nw. decyzjach wydanych w roku 2005: 

� nr GK-D-5445/2/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. 

� nr GK-D-5445/3/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. 

� nr GK-D-5445/4/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. 

3.1.2.18. Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu. 

Kontrolą objęto rok 2006. 

Sprawdzono prawidłowość naliczania opłat za wydane zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu.  
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W roku 2006 z tytułu pobranych opłat za wszystkie wydane w roku 2006 zezwolenia 

na sprzedaŜ napojów alkoholowych Gmina Liniewo osiągnęła dochody w kwocie 

5.000 zł, co stanowiło 100,00% planu. 

Podstawę pobierania przez Gminę opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych stanowią niŜej wymienione przepisy: 

� ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity  Dz.U. z 2007, nr 70, poz. 

473),  

� uchwała Rady Gminy Liniewo nr XXXV/201/2005 z dnia  

29 grudnia 2005r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2006. 

W roku 2006 wydano niŜej wymienione zezwolenia na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych: 

 
Zezwolenia jednorazowe 

L.p. Nr zezwolenia rodzaj 
Czas 

obowiązywania Data wpłaty 

1. 1/06 do 4,5% alkoholu i 
piwa 

7 maja 2006r. 

1 dzień 
05.05.2006r. 
 

2. 2/06 do 4.5% alkoholu i 
piwa 

11 czerwiec 2006r. 

1 dzień 
08.06.2006r. 

3. 3/06 do 4,5% alkoholu i 
piwa 

24-25 czerwiec 2006r. 
2 dni 

 
23.06.2006r. 

4. 4/06 do 4,5% alkoholu i 
piwa 

15-16 czerwiec 2006r. 

2 dni 
 
11.08.2006r. 

5. 5/06 do 4,5% alkoholu i 
piwa 

26-27 czerwiec 2006r. 

2 dni 
 
24.08.2006r. 

6. 6/06 do 4,5% alkoholu i 
piwa 

3 wrzesień 2006r. 

1 dzień 
31.08.2006r. 

PrzedłuŜone zezwolenia 
1  1/06 do 4,5% alkoholu i 

piwa 
06.01.2006r.-
31.12.2009r. 

 
05.01.2006r. 

2 2/06 do 4,5% alkoholu i 
piwa 

01.01.2006r.-
31.12.2009r. 

 
14.02.2006r. 

3 3/06 do 18% alkoholu 01.01.2006r.-
31.12.2009r. 

 
14.02.2006r. 

4 4/06 do 4,5% alkoholu i 
piwa 

01.04.2006r.-
31.12.2009r. 

17.03.2006r. 

5 5/06 do 18% alkoholu 01.04.2006r.- 17.03.2006r. 
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31.12.2009r. 
6 6/06 powyŜej 18% 

alkoholu 
01.04.2006r.-
31.12.2009r. 

17.03.2006r. 

7 7/06 Do 4,5% alkoholu i 
piwa 

01.06.2006r.-
30.09.2006r. 

11.05.2006r. 

Kontrolą objęto wszystkie wydane zezwolenia. W trakcie kontroli stwierdzono jeden 

przypadek niewłaściwego naliczenia opłaty. Dotyczy to zezwolenia nr 1/2006 z dnia  

6 stycznia 2006r. na sprzedaŜ napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu i piwa na 

okres od 6 stycznia do 31grudnia 2006r. Opłatę pobrano za cały rok w kwocie 525 zł. 

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w roku nabycia 

zezwolenia lub utraty jego waŜności, opłaty dokonuje się w wysokości 

proporcjonalnej do okresu waŜności zezwolenia. W związku z tym naleŜało pobrać 

opłatę w kwocie 517,94 zł. 

Ustalono takŜe, Ŝe zostały one wniesione w terminie określonym w przepisie art. 11 

ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3.1.2.19. Skutki udzielonych ulg podatkowych przez Radę Gminy i zwolnień i ulg 

ustawowych. 

3.1.2.19. Skutki udzielonych ulg podatkowych przez Radę Gminy i zwolnień i ulg 

ustawowych. 

Kontrolą objęto rok 2006. 

Kontrolą objęto wszystkie niŜej wymienione ulgi podatkowe: 

Ulgi ustawowe w podatku rolnym. 

W okresie kontrolowanym Wójt Gminy udzielił 6 nw. ulg w podatku rolnym: 

• 2 inwestycyjne, w kwocie 1.181 zł i 1.020 zł, stanowiące 25% 

udokumentowanych rachunkami nakładów poniesionych w związku  

z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwie 

rolnym. W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe ulgi, decyzją wójta gminy, 

przyznane były po zakończeniu inwestycji na okres nie dłuŜszy niŜ 15 lat. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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• 4 z tytułu nabytych gruntów, przyznane decyzją wójta w sprawie udzielenia 

zwolnienia i ulgi tytułu zakupu gruntów. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe we 

wszystkich przypadkach zostały spełnione warunki do zwolnienia i ulgi  

w podatku rolnym oraz okres zwolnienia ustalono w sposób prawidłowy. 

Skutki udzielonych ww. zwolnień i ulg ustawowych w podatku rolnym na podstawie 

decyzji wydanych w 2006 roku stanowiły kwotę 2.006 zł.  

Ulgi ustawowe w podatku leśnym. 

W roku 2006 w gminie Liniewo nie udzielono Ŝadnych ulg z tego tytułu. 

Ulgi udzielone przez Radę Gminy. 

Rada Gminy uchwałą nr XXXIII/179/2005 z dnia 29 listopada 2005r. określiła 

wysokość stawki podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo na rok 2006. 

Skutki obniŜenia górnych stawek podatku od nieruchomości przedstawiono w 

poniŜszym zestawieniu: 

Podatek od nieruchomości - mienie komunalne: 

L.p. Rodzaj nieruchomości Pow. 
w m2 Stawka RM Stawka 

gminna 
RóŜnica 
stawek 

Skutek 
za rok 
2006r. 

1 Świetlice wiejskie i remizy OSP 909,7 6,17 5,9 0,27 245,62 

2 Boiska sportowe 30700 0,33 0,2 0,13 3991,00 

3 Parkingi 1426 0,33 0,2 0,13 185,38 

4 Środowiskowy Dom Samop. 140,86 6,17 5,9 0,27 38,03 

5 GOKSiR  - budynek 431,45 6,17 5,9 0,27 116,49 

6 Biblioteka Liniewo - budynek 90,75 6,17 5,9 0,27 24,50 

7 Grunty pod hydrof.i ujęciami wody 21092 0,33 0,2 0,13 2741,96 

8 Budynki hydroforni 312,11 6,17 5,9 0,27 84,27 

9 Budynki oczyszczalni 61 6,17 5,9 0,27 16,47 

10 
Grunty pod świetl. w Orlu oraz 
remizą w Głodowie za XI i XII 
2006r. 

2508 0,33 0,2 0,13 54,34 

11 
Grunty pod rem. I zbiornikami 
p.poŜ 

7620 0,33 0,2 0,13 990,60 

12 Tereny budowlane i inne 44460 0,33 0,2 0,13 5779,80 

13 Cmentarze ewangelickie 5200 0,33 0,2 0,13 676,00 
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14 GOKSiR - grunty 5100 0,33 0,2 0,13 663,00 

15 Oczyszczalnia ścieków grunty 1800 0,33 0,2 0,13 234,00 

16 
Grunty w Milonkach za IX - XII 
2006 

540 0,33 0,2 0,13 23,40 

17 
Teren w Liniewie (Bi) za III -XII 
2006 

2094 0,33 0,2 0,13 226,85 

  R a z e m         16091,71 

Podatek od nieruchomości – osoby prawne: 

Rodzaj/typ nieruchomości Podstawa 
RóŜnica 
stawek 

(zł) 

RóŜnica 
podatku 

[zł] 
1. Budowle lub ich części - działalność gospodarcza  
1.1. budowla - działalność gospodarcza 8849495,71 0,00 0,00 
1.2. budowla - działalność gospodarcza inne 0,00  0,00 
1.3. budowle zwolnione z opodatkowania 0,00  0,00 
2. Budynki lub ich części - działalność gospodarcza  
2.1. budynki zajęte na rolniczą działalność 
gospodarczą 

0,00  0,00 

2.2. budynki zajęte na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych 

0,00  0,00 

2.3. budynki związane z działalnością 
gospodarczą 

3787,05 0,83 3143,00 

3. Budynki mieszkalne lub ich części  
3.1. pomieszcz.o wys. 1,40 ÷ 2,20 m 0,00  0,00 
3.2. pomieszcz.o wys. 1,40 ÷ 2,20 m (zniŜka 1%) 0,00  0,00 
3.3. pomieszcz.o wys. powyŜej 2,20 m 3674,49 0,02 73,00 
4. Budynki pozostałe  
4.1. budynki gospodarcze lub ich części 449,06 0,27 121,00 
4.2. budynki gospodarcze lub ich części (zniŜka 
100%) 

0,00  0,00 

4.3. budynki gospodarcze lub ich części 
zwolnione z pod. 

0,00  0,00 

4.4. budynki letniskowe 0,00  0,00 
4.5. budynki pozostałe 749,85 0,27 202,00 
4.6. budynki szkół 6089,18 0,00 0,00 
4.7. garaŜe 162,67 0,27 44,00 
4.8. inne budynki parafii - zwolnione z podatku 102,00  0,00 
4.9. kościoły 1.037,00  0,00 
5. Grunty - działalność gospodarcza (bez związanych z bud. mieszkalnym) 
5.1. grunty związane z działalnością gospodarczą 58.005,60 0,02 1160,00 
6. Grunty pod wodami    
6.1. grunty pod jeziorami 77,55  0,00 
6.4. grunty pod jeziorami zwolnionymi z podatku 264,40  0,00 
6.5. grunty zajęte na zbiorniki retencyjne 0,00  0,00 
7. Grunty pozostałe    
7.1. drogi 31666 0,28 8866,00 
7.2. grunty kościołów 29.546,00 0,00 0,00 
7.3. grunty letniskowe 0,00  0,00 
7.4. grunty zabudowane i nie zabudowane 60748,00 0,13 7897,00 
7.5. grunty zadrzewione i zakrzewione 7.900,00 0,00 0,00 
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7.6 . nieuŜytki 909946,00  0,00 
   21.506,00 
 
Wyliczenie skutków na 31.12.2006r. 
 
21.506,00 : 4 kwartały = 5.377,00 zł 
+ I – III kwartały  -  16.359,00 zł 
                                    ------------------------- 
                                      21.736,00 zł              
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne: 

Rodzaj/typ nieruchomości Podstawa 
RóŜnica 
stawek 

[zł] 

RóŜnica 
podatku 

[zł] 
1. Budowle lub ich części - działalność 
gospodarcza  0,00 0,00 

1.1. budowla - działalność gospodarcza 364565 0,00 0,00 
1.2. budowla - działalność gospodarcza inne 0,00 0,00 0,00 
1.3. budowle zwolnione z opodatkowania 0,00 0,00 0,00 
2. Budynki lub ich części - działalność 
gospodarcza  0,00 0,00 

2.1. budynki zajęte na rolniczą działalność 
gospodarczą 

0,00 0,08 0,00 

2.2. budynki zajęte na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych 

369,90 0,05 18,00 

2.3. budynki związane z działalnością 
gospodarczą 

13389,02 0,83 11109,00 

3. Budynki mieszkalne lub ich części  0,00 0,00 
3.1. pomieszcz.o wys. 1,40 ÷ 2,20 m 8496,74 0,02 136,00 
3.2. pomieszcz.o wys. 1,40 ÷ 2,20 m (zniŜka 1%) 0,00 0,02 0,00 
3.3. pomieszcz.o wys. powyŜej 2,20 m 89505,55 0,02 1782,00 
4. Budynki pozostałe  0,00 0,00 
4.1. budynki gospodarcze lub ich części 3471,60 0,27 917,00 
4.2. budynki gospodarcze lub ich części (zniŜka 
100%) 

3308,00 0,00 0,00 

4.3. budynki gospodarcze lub ich części 
zwolnione z pod. 

0,00 0,00 0,00 

4.4. budynki letniskowe 8025,93 0,00 0,00 
4.5. budynki pozostałe 7010,73 0,27 1887,00 
4.6. budynki szkół 0,00 0,00 0,00 
4.7. garaŜe 2420,13 0,27 648,00 
4.8. inne budynki parafii - zwolnione z podatku 0,00 0,00 0,00 
4.9. kościoły 0,00 0,00 0,00 
5. Grunty - działalność gospodarcza (bez 
związanych z bud. mieszkalnym)  0,00 0,00 

5.1. grunty związane z działalnością gospodarczą 80743,30 0,02 1615,00 
6. Grunty pod wodami  0,00 0,00 
6.1. grunty pod jeziorami 85,22 0,00 0,00 
6.2. grunty pod jeziorami zwolnionymi z podatku 0,00 0,00 0,00 
6.3. Grunty pod wodami płynącymi - zwolnione z 
podatku 

0,00 0,00 0,00 

6.4. grunty zajęte na zbiorniki elektrowni 
wodnych 

0,00 0,00 0,00 
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6.5. grunty zajęte na zbiorniki retencyjne 0,00 0,00 0,00 
7. Grunty pozostałe  0,00 0,00 
7.1. drogi 31681 0,28 8873,00 
7.2. Grunty - pasy drogowe i in. zwolnione z 
podatku 

0,00 0,00 0,00 

7.3. grunty kościołów 0,00 0,00 0,00 
7.4. grunty letniskowe 47351 0,13 6152,00 
7.5. grunty zabudowane i nie zabudowane 520677 0,13 67687,00 
7.6. grunty zadrzewione i zakrzewione 18391 0,00 0,00 
7.7. nieuŜytki 43075 0,00 0,00 
  X 100.824,00 
 
Wyliczenie skutków na 31.12.1006r. 
100.824,00 : 4 kwartały  = 25.206,- zł 
+ I – III kwartał                 - 75.194,- zł 
                                ------------------------ 
                                            100.400,- zł  
Łączna wysokość skutków obniŜenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez 

Radę Gminy wyniosła w 2006r. 138.227,71 zł. 

Wykaz nieruchomości, które zostały zwolnione z opodatkowania Rada Gminy 

określiła w uchwale nr XXXIII/180/2005 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: 

zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo. 

NaleŜały do nich: 

• budynki i grunty lub ich części: 

o zajęte na potrzeby ogólnodostępnego (zbiorowego) zaopatrzenia mieszkańców  

w wodę, 

o dopuszczone do poŜytku publicznego, słuŜące do odprowadzania i oczyszczania 

ścieków, 

o na obszarze składowiska odpadów stałych dopuszczonego do uŜytku publicznego. 

• nieruchomości lub ich części przeznaczone i słuŜące do ochrony przeciwpoŜarowej 

gminy,  

• nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności statutowej w zakresie 

upowszechniania kultury, sportu, rekreacji i opieki społecznej, w tym równieŜ 

świetlice wiejskie, 

• grunty zajęte na cmentarze wyznań innych niŜ katolickie. 

Skutki ww. zwolnień przedstawia poniŜsza tabela: 

L.p. Rodzaj nieruchomości Pow w m2 Stawka 
gminna 

Skutek za rok 
2006r. 
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1 Świetlice wiejskie i remizy OSP 909,7 5,90 5367,23 

2 Boiska sportowe 30700 0,20 6140,00 

3 Środowiskowy Dom Samop. 140,86 5,90 831,07 

4 GOKSiR  - budynek 431,45 5,90 2545,56 

5 
Biblioteka Liniewo 90,75 5,90 535,43 

6 Grunty pod hydrof.i ujęciami wody 21092 0,20 4218,40 

7 Hydrofornia - budynki 312,11 5,90 1841,45 

8 Oczyszczalnia ścieków - budynek 61 5,90 359,90 

9 
Grunty pod rem. I zbiornikami p.poŜ 7620 0,20 1524,00 

10 
Cmentarze ewangelickie 5200 0,20 1040,00 

11 
GOKSiR - grunty 5100 0,20 1020,00 

12 
Grunt pod remizą w Głodowie i 
świetlicą w Orlu – XI i XII 2006r. 

2508 0,20 83,60 

13 
Oczyszczalnia ścieków - grunty 1800 0,20 360,00 

  R a z e m      25866,63 

 
Ponadto Rada Gminy, Uchwałą nr XXXIII/183/2005 z dnia 29 listopada 2005r.  

w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych na 2006r., wprowadziła 

na terenie gminy Liniewo zwolnienia od podatków od środków transportowych: 

a) przeznaczonych do przewozu dzieci szkolnych, 

b) przeznaczonych do obsługi administracji samorządowej. 

Ww. uchwałą zwolniono 1 autobus, słuŜący do przewozu dzieci szkolnych. Wysokość 

zwolnienia z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynosi 1.900,00 zł. 

Łączna wysokość skutku finansowego z tytułu ww. zwolnień stanowiła w roku 2006 

kwotę 27.766,63 zł. 

W 2006 roku nie wystąpiły zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 

rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

3.1.2.20.Windykacja zaległości podatkowych. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe na dzień 31 grudnia 2006r. zaległości z tytułu 

niezapłaconych w terminie podatków wyniosły 336.180,06 zł. 
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Do dnia 31 marca 2007r., w wyniku prowadzonych przez Urząd czynności 

windykacyjnych zaległości zmalały o kwotę 25.107,53 zł. 

W poszczególnych rodzajach podatków przedstawiały się one następująco: 

Wyszczególnienie Zaległość na 31.XII.06 Dokonane wpłaty Zaległość na 31.III.07 
Podatek rolny – os. 
fizyczne 

27.225,47 zł 3.726,67 zł 23.498,80 zł 

Podatek rolny – os. 
prawne 

728,00 zł 0,00 zł 728,00 zł 

Podatek od nieruch.- os. 
fizyczne 

68.429,96 zł 18.527,56 zł 49.902,40 zł 

Podatek od nieruch.- os. 
prawne 

236.548,93 zł 0,00 zł 236.548,93 zł 

Podatek leśny – os. 
fizyczne 

462,00 zł 121,70 zł 340,30 zł 

Podatek leśny – os. 
prawne 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 

Podatek od śr. transp – os. 
fizyczne 

2.785,70 zł 2.731,60 zł 54,10 zł 

Podatek od śr. transp – os. 
prawne 

0,00 zł 0,00 zł  0,00 

Razem 336.180,06 zł 25.107,53 zł 311.072,53 zł 
 

W roku 2006 do osób nie wywiązujących się z obowiązku terminowego regulowania 

naleŜności podatkowych wysłano łącznie 643 upomnienia na łączną kwotę  

109.419,37 zł oraz wystawiono 189 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 

58.359,90 zł. 

Działania Urzędu w zakresie windykacji zaległości podatkowych przedstawiono na 

przykładzie losowo wybranych dłuŜników. 

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 

Podatnik o numerze konta 07-00000223 (00) na dzień 31 grudnia 2006r. posiadał 

zaległość w kwocie 4.426,30 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za lata  

od III raty 1997 roku do IV raty 2004 roku. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 

Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

1997.09.15 
66,00 zł + 

172,00 zł ods. 

Nr 1/02 z dn. 04.01.2002 r. 

Nr 175/02 z dn. 12.02.2002 r. 

1997.11.15 
66,00 zł + 

166,00 zł ods. 
Nr 176/02 z dn. 12.02.2002 r. 

1998.03.15 
99,50 zł + 

233,00 zł ods. 
Nr 177/02 z dn. 12.02.2002 r. 

1998.05.15 
99,40 zł + 

224,00 zł ods. 
Nr 178/02 z dn. 12.02.2002 r. 

1998.09.15 99,40 zł + Nr 179/02 z dn. 12.02.2002 r. 
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207,00 zł ods.  

1998.11.15 
99,40 zł + 

200,00 zł ods. 
Nr 180/02 z dn. 12.02.2002 r. 

 

1999.03.15 
165,80 zł + 

312,00 zł ods. 
Nr 181/02 z dn. 12.02.2002 r. 

1999.05.15 
165,70 zł + 

303,00 zł ods. 
Nr 182/02 z dn. 12.02.2002 r. 

1999.09.15 
165,70 zł + 

284,00 zł ods. 
Nr 183/02 z dn. 12.02.2002 r. 

1999.11.15 
165,70 zł + 

274,00 zł ods. 
Nr 184/02 z dn. 12.02.2002 r. 

2000.03.15 
232,00 zł + 

352,00 zł ods. 
Nr 185/02 z dn. 12.02.2002 r. 

2000.05.15 
232,00 zł + 

336,00 zł ods. 
Nr 186/02 z dn. 12.02.2002 r. 

2000.09.15 
232,00 zł + 

302,00 zł ods. 
Nr 187/02 z dn. 12.02.2002 r. 

2000.11.15 
232,00 zł + 

284,00 zł ods. 
Nr 188/02 z dn. 12.02.2002 r. 

2001.03.15 
190,00 zł + 

204,00 zł ods. 
Nr 189/02 z dn. 12.02.2002 r. 

2001.05.15 
190,00 zł + 

190,00 zł ods. 
Nr 190/02 z dn. 12.02.2002 r. 

2001.09.15 
190,00 zł + 

165,00 zł ods. 
Nr 191/02 z dn. 12.02.2002 r. 

2001.11.15 
189,90 zł + 

154,00 zł ods. 
Nr 192/02 z dn. 12.02.2002 r. 

2002.03.15 
221,20 zł + 

157,00 zł ods. 
Nr 381/02 z dn. 17.06.2002 r. 

Nr 399/02 z dn. 06.08.2002 r. 

2002.05.15 
221,10 zł + 

147,00 zł ods. 
Nr 400/02 z dn. 06.08.2002 r. 

2002.09.15 
221,10 zł + 

130,00 zł ods. 
Nr 673/02 z dn. 11.12.2002 r. Nr 80/03 z dn. 12.03.2003 r. 

2002.11.15 
221,10 zł + 

123,00 zł ods. 

2003.03.15 
122,20 zł + 

61,00 zł ods. 
Nr 529/03 z dn. 17.06.2003 r. Nr 212/03 z dn. 08.08. 2003 r. 

2003.05.15 
101,30 zł + 

48,00 zł ods. 

2003.09.15 
59,80 zł + 

26,00 zł ods. 
Nr 962/03 z dn. 11.12.2003 r. Nr 70/04 z dn. 06.04.2004 r. 

2003.11.15 
59,60 zł + 

24,00 zł ods. 

2004.03.15 
79,60 zł + 

29,00 zł ods. 
Nr 412/04 z dn. 30.06.2004 r. 

  
Nr 171/04 z dn. 03.09.2004 r. 

2004.05.15 
79,60 zł + 

27,00 zł ods. 

2004.09.15 
79,60 zł + 

23,00 zł ods. 
Nr 836/04 z dn. 13.12.2004 r. Nr 170/05 z dn. 30.08.2005 r. 

2004.11.15 
79,60 zł + 

21,00 zł ods. 

 

W związku z nieuregulowaniem zaległości podatnikowi utworzono hipotekę na 

nieruchomości: 
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- Dz. Kw. Nr 916/03, KW Nr 24173 w dniu 02.04.2003r. na kwotę 488,60 zł 

(dot. zaległości z 2003r.) 

- Dz. Kw. Nr 991/04, KW Nr 24173 w dniu 02.04.2004r. na kwotę 318,40 zł 

(dot. zaległości z 2004r.) 

Dnia 06.04.2007r. cala zaległość została przez podatnika zapłacona. Wpłaconą kwotę 

zaliczono na poczet naleŜności głównej (4.426,30 zł) i kwotę odsetek (5.303,00 zł). 

Łącznie wpłacono 9.279,30 zł. 

Dnia 10.04.2007r. wycofano wszystkie w/w tytuły wykonawcze pismem  

nr 3330/19/2007. 

Dnia 20.04.2007r. wykreślono zaległości z hipoteki. 

Podatek od nieruchomości – osoby prawne 

Podatnik o numerze konta 60-00000001 na dzień 31 grudnia 2006r. posiadał 

zaległość w kwocie 1.010,80 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za lata:  

od I raty 2003 r. do XII raty 2006. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 

Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

2003.01.15 
20,40 zł + 

11,00 zł ods. 

Nr 45/04 z dn. 03.06.2004 r. 

Nr 102/03 z dn. 18.06.2003 r. 
2003.02.15 

20,40 zł+ 
10,00 zł ods. 

2003.03.15 
20,40 zł + 

10,00 zł ods. 

2003.04.15 
20,40 zł + 

10,00 zł ods. 

2003.05.15 
20,40 zł + 

10,00 zł ods. 
Nr 103/03 z dn. 18.06.2003 r. 

2003.06.15 
20,40 zł + 
9,00 zł ods. 

 
2003.07.15 

20,40 zł + 
9,00 zł ods. 

Nr 160/04 z dn. 31.08.2004 r. 
2003.08.15 

20,40 zł + 
9,00 zł ods. 

2003.09.15 
20,40 zł + 
9,00 zł ods. 

2003.10.15 
20,40 zł + 
8,00 zł ods. 

2003.11.15 
20,40 zł + 
8,00 zł ods. 

Nr 161/04 z dn. 31.08.2004 r. 
2003.12.15 

19,80 zł + 
8,00 zł ods. 

2004.01.15 
20,80 zł + 
8,00 zł ods. 

2004.02.15 
20,80 zł + 
8,00 zł ods. 
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2004.03.15 
20,80 zł + 
7,00 zł ods. 

Nr 162/04 z dn. 31.08.2004 r. 2004.04.15 
20,80 zł + 
7,00 zł ods. 

2004.05.15 
20,80 zł + 
7,00 zł ods. 

2004.06.15 
20,80 zł + 
7,00 zł ods. 

Nr 40/05 z dn. 12.05.2005 r. 

Nr 154/05 z d. 29.08.2005 r. 

 
2004.07.15 20,80 zł 

2004.08.15 20,80 zł 

2004.09.15 20,80 zł 

2004.10.15 20,80 zł 

Nr 155/05 z dn. 29.08.2005 r. 
2004.11.15 20,80 zł 

2004.12.15 20,20 zł 

2005.01.15 21,60 zł  

2005.02.15 21,60 zł  

Nr 156/05 z dn. 29.08.2005 r. 2005.03.15 21,60 zł 

2005.04.15 21,60 zł 

2005.05.15 21,60 zł  

Nr 1/07 z dn. 05.02.2007 r. 

Nr 74/07 z dn.27.06.2007 r. 
2005.06.15 21,60 zł  

 
2005.07.15 21,60 zł 

2005.08.15 21,60 zł 

2005.09.15 21,60 zł 

Nr 75/07 z dn.27.06.2007 r. 
2005.10.15 21,60 zł 

2005.11.15 21,60 zł 

2005.12.15 21,00 zł 

2006.01.15 22,00 zł 

Nr 76/07 z dn.27.06.2007 r. 
2006.02.15 22,00 zł 

2006.03.15 22,00 zł 

2006.04.15 22,00 zł 

2006.05.15 22,00 zł 

Nr 77/07 z dn.27.06.2007 r. 
2006.06.15 22,00 zł 

 
2006.07.15 22,00 zł 

2006.08.15 22,00 zł 

2006.09.15 22,00 zł  

Nr 78/07 z dn.27.06.2007 r. 
2006.10.15 22,00 zł 

2006.11.15 22,00 zł 
 

2006.12.15 17,00 zł 

 

• Zaległość objęta tytułem wykonawczym nr 74/07 została pobrana przez 

Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 24.10.2007 
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roku. Zaległość objęta tytułem wykonawczym nr 75/07 została pobrana przez 

Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 24.10.2007 

roku. 

• Zaległość objęta tytułem wykonawczym nr 76/07 została pobrana przez 

Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 24.10.2007 

roku. 

• Zaległość objęta tytułem wykonawczym nr 77/07 została pobrana przez 

Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 24.10.2007 

roku. 

• Zaległość objęta tytułem wykonawczym nr 78/07 została pobrana przez 

Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 24.10.2007 

roku. 

Podatek rolny – osoby fizyczne 

Podatnik o numerze konta 01-00000086 (00) na dzień 31 grudnia 2006r. posiadał 

zaległość w kwocie 4.119,90 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za lata od  

IV raty 2001 roku do IV raty 2006. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 

Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

2001.11.15 
216,50 zł + 

175,00 zł ods. 
Nr 756 z dn. 11.12.2001 r. Nr 53/02 z dn. 28.01.2002 r. 

2002.03.15 
224,70 zł + 

160,00 zł ods. 
Nr 193 z dn. 14.06.2002 r. Nr 247/02 z dn. 17.07.2002 r. 

2002.09.15 
224,80 zł + 

132,00 zł ods. Nr 702 z dn. 11.12.2002 r. Nr 37/03 z dn. 03.03.2003 r. 

2002.11.15 
224,80 zł + 

125,00 zł ods. 

2003.03.15 
202,20 zł + 

101,00 zł ods. Nr 139 z dn. 17.06.2003 r. Nr 129/03 z dn. 18.07.2003 r. 

2003.05.15 
202,20 zł + 
96,00 zł ods.  

2003.09.15 
202,20 zł + 
86,00 zł ods. Nr 650 z dn. 11.12.2003 r. Nr 13/04 z dn. 02.02.2004 r. 

2003.11.15 
202,10 zł + 
82,00 zł ods. 

2004.03.15 
208,90 zł + 
75,00 zł ods. Nr 106 z dn. 30.06.2004 r. Nr 98/04 z dn. 23.08.2004 r.  

2004.05.15 
209,00 zł + 
71,00 zł ods. 

2004.09.15 
209,00 zł + 
61,00 zł ods. Nr 520 z dn. 13.12.2004 r. Nr 8/05 z dn. 23.02.2005 r. 

2004.11.15 
208,80 zł + 
55,00 zł ods. 



 56

2005.03.15 
227,60 zł + 
49,00 zł ods. 

Nr 80 z dn. 14.06.2005 r. Nr 93/05 z dn. 02.08.2005 r. 
2005.05.15 

227,70 zł+ 
43,00 zł ods. 

2005.09.15 
227,70 zł + 
33,00 zł ods. 

Nr 511 z dn. 14.12.2005 r. Nr 21/06 z dn. 10.01.2006 r. 
2005.11.15 

227,70 zł + 
29,00 zł ods. 

2006.03.15 
168,00 zł + 
15,00 zł ods. 

Nr 87 z dn. 12.06.2006 r. Nr 96/06 z dn. 18.08.2006 r. 
2006.05.15 

169,00 zł + 
12,00 zł ods. 

2006.09.15 
169,00 zł 

 
Nr 19 z dn. 19.02.2007 r. Nr 7/07 z dn. 08.03.2007 r.  

2006.11.15 
168,00 zł 

 

W związku z nieuregulowaniem zaległości podatnikowi utworzono hipotekę na 

nieruchomości  

- Dz. Kw. Nr 805/03 KW nr 13876 w dniu 28.03.2003r. na kwotę 886,20 zł, (dot. 

zaległości z 2003r.),  

- Dz. Kw. Nr 985/04 KW nr 13876 w dniu 02.04.2004r. na kwotę 912,20 zł (dot. 

zaległości z 2004r.),  

- Dz. Kw. Nr 791/06 KW nr 13876 w dniu 20.04.2006r. na kwotę 762,00 zł (dot. 

zaległości z 2006r.). 

 
Podatek rolny – osoby prawne 

Podatnik o numerze konta 59-00000002 na dzień 31 grudnia 2006r. posiadał 

zaległość w kwocie 728,00 zł, która dotyczyła niezapłaconego podatku za lata od  

I raty 2003 r. do IV raty 2006. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 

Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

2003.03.15 
45,60 zł + 

23,00 zł ods. 

Nr 44/04 z dn. 03.06.2004 r. 

Nr 104/03 z dn. 18.06.2003 r. 

2003.05.15 
45,60 zł + 

22,00 zł ods. 

2003.09.15 
45,60 zł + 

20,00 zł ods. 

Nr 159/04 z dn.31.08.2004 r. 
2003.11.15 

45,50 zł + 
18,00 zł ods. 

2004.03.15 
47,10 zł + 

17,00 zł ods. 

2004.05.15 
47,10 zł + 

16,00 zł ods.  

2004.09.15 
47,10 zł + 

14,00 zł ods. Nr 37/05 z dn. 12.05.2005 r. Nr 153/05 z dn.29.08.2005 r. 

2004.11.15 47,10 zł + 
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12,00 zł ods. 

2005.03.15 
51,40 zł + 

11,00 zł ods. 

2005.05.15 
51,30 zł + 

10,00 zł ods. 

Nr 2/07 z dn. 05.02.2007 r. 

Nr 72/07 z dn. 27.06.2007 r. 
2005.09.15 

51,30 zł + 
8,00 zł ods. 

2005.11.15 51,30 zł  

2006.03.15 38,00 zł  

Nr 73/07 z dn. 27.06.2007 r. 
2006.05.15 38,00 zł  

2006.09.15 38,00 zł  

2006.11.15 38,00 zł  

 
Zaległość objęta tytułem wykonawczym nr 72/07 została pobrana przez Komornika 

Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 24.10.2007 roku. 

Zaległość objęta tytułem wykonawczym nr 73/07 została pobrana przez Komornika 

Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 24.10.2007 roku. 

Podatek leśny – osoby fizyczne 

Podatnik o numerze konta 08-00000017 (00) na dzień 31 grudnia 2006r. posiadał 

zaległość w kwocie 221,40 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za lata od  

I raty 2002 r. do IV raty 2006. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 
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Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

I rata 2002 r. 5,60 zł Nr 247 z dn. 14.06.2002 r. Nr 247/02 z dn. 17.07.2002 r. 

III rata 2002 r. 5,50 zł 
Nr 749 z dn. 11.12.202 r. Nr 37/03 z dn. 03.03.2003 r. 

IV rata 2002 r. 5,50 zł 

I rata 2003 r. 12,10 zł 
Nr 65 z dn. 17.06.2003 r. Nr 129/03 z dn. 18.07.2003 r. 

II rata 2003 r. 12,10 zł  

III rata 2003 r. 12,10 zł 
Nr 607 z dn. 11.12.2003 r. Nr 13/04 z dn. 02.02.2004 r. 

IV rata 2003 r. 12,10 zł 

I rata 2004 r. 11,80 zł 
Nr 60 z dn. 30.06.2004 r. Nr 98/04 z dn. 23.08.2004 r. 

II rata 2004 r. 11,70 zł 

III rata 2004 r. 11,70 zł 
Nr 477 z dn. 13.12.2004 r. Nr 8/05 z dn. 23.02.2005 r. 

IV rata 2004 r. 11,70 zł 

I rata 2005 r. 13,20 zł 
Nr 53 z dn. 14.06.2005 r.  Nr 93/05 z dn. 02.08.2005 r. 

II rata 2005 r. 13,10 zł 

III rata 2005 r. 13,10 zł 
Nr 511 z dn. 14.12.2005 r. Nr 21/05 z dn.10.01.2006 r. 

IV rata 2005 r. 13,10 zł 

I rata 2006 r. 15,00 zł 
Nr 42 z dn. 12.06.2006 r. Nr 96/06 z dn. 18.08.2006 r. 

II rata 2006 r. 14,00 zł 

III rata 2006 r. 14,00 zł 
Nr 197 z dn. 19.02.2007 r. Nr 7/07 z d. 08.03.2007 r. 

IV rata 2006 r. 14,00 zł 

 

W związku z nieuregulowaniem zaległości podatnikowi utworzono hipotekę na 

nieruchomości: 

- Dz. Kw. Nr 805/03 KW nr 13876 w dniu 28.03.2003r. na kwotę 886,20 zł, (dot. 

zaległości z 2003r.),  

- Dz. Kw. Nr 985/04 KW nr 13876 w dniu 02.04.2004r. na kwotę 912,20 zł (dot. 

zaległości z 2004r.),  

- Dz. Kw. Nr 791/06 KW nr 13876 w dniu 20.04.2006r. na kwotę 762,00 zł (dot. 

zaległości z 2006r.).  

Podatek od środków transportu – osoby fizyczne 

Podatnik o numerze konta 04-00000033 na dzień 31 grudnia 2006r. posiadał 

zaległość w kwocie 967,00 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za II ratę 2006 

roku. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 
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Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

2006.09.15 
967,00 zł 

+ 57,10 zł ods. 
 Nr SW12/189/06 z dn. 22.11.2006 r. 

 

Na w/w zaległość nie wystawiono upomnienia, gdyŜ deklaracja składana do 15 lutego 

kaŜdego roku stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Zaległość objęta tytułem wykonawczym nr SW12/189/06 została pobrana przez 

Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 13.04.2007 roku. 

Podatek od posiadania psów 

Podatnik o numerze konta 03-00000007 na dzień 31 grudnia 2006 r. posiadał 

zaległość w kwocie 80,00 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za lata od  

2002 do 2004 roku. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 

Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

2002.03.31 
25,00 zł + 

17,00 zł ods. 
Nr 74 z dn. 2002.04.25 228/02 z dn. 05.06.2002 r. 

2003.03.31 
25,00 zł + 

12,00 zł ods. 
Nr 35 z dn..2003.05.09 117/03 z dn. 25.06.2003 r. 

2004.03.31 
30,00 zł + 

11,00 zł ods. 
Nr 22 z dn. 2004.06.03 89/04 z dn. 11.08.2004 r. 

 
Zaległość objęta tytułem wykonawczym nr 228/02 została pobrana przez Komornika 

Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 16.07.2008 roku. 

 

3.1.3.Dochody z majątku. 

Kontrolą objęto lata 2006-2007. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o nw. akty prawne: 

• ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z póź. zm.) 

• ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U  

z 2004r. Nr  261, poz. 2603 z póz. zm.) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

(Dz. U z 2004r. Nr 207, poz. 2108) 

O dokonaniu sprzedaŜy mienia w okresie kontrolowanym kaŜdorazowo decydowała 

Rada Gminy w odrębnej uchwale. 
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Zasady dzierŜawy nieruchomości gruntowych Rada Gminy Liniewo określiła  

w uchwale Nr XIX/94/96 z dnia 29 listopada 1996r. w sprawie ustalenia czynszu za 

dzierŜawienie gruntów będących własnością Gminy. 

Zasady sprzedaŜy lokali mieszkalnych Rada Gminy Liniewo określiła w uchwale  

Nr XIII/95/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaŜy 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Liniewo oraz ustalenia bonifikaty 

przy sprzedaŜy tych lokali. 

 

3.1.3.1. Dochody ze sprzedaŜy mienia komunalnego. 

W 2006 roku Gmina Liniewo w wyniku sprzedaŜy mienia uzyskała dochód  

w wysokości 130.454,00 zł, co stanowiło 96,93% planu (135.000,00 zł) i jest zgodne  

z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów 

budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 

31 grudnia 2006r.  

W 2007 roku Gmina Liniewo w wyniku sprzedaŜy mienia uzyskała dochód  

w wysokości 152.745,08 zł, co stanowiło 101,83% planu (150.000,00 zł) i jest zgodne 

z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów 

budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 

31 grudnia 2006r.  

W imieniu Gminy Liniewo umowy na sprzedaŜ mienia komunalnego podpisywał 

jednoosobowo Wójt Gminy. 

3.1.3.1.1. Dochody ze sprzedaŜy mienia w drodze przetargu 

W okresie kontrolowanym w drodze przetargu Gmina Liniewo dokonała sprzedaŜy:  

• w roku 2006 ośmiu nieruchomości w tym siedmiu działek i jednego lokalu 

mieszkalnego, 

• w roku 2007 pięciu nieruchomości stanowiących działki budowlane. 

O sprzedaŜy powyŜszych nieruchomości zdecydowała Rada Gminy w nw. 

uchwałach: 

� nr XX/125/2004 z dnia 15 października 2004r. w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej na terenie Gminy Liniewo, 
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� nr X/75/200 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy 

nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Liniewo. 

Szczegółowej kontroli poddano sprzedaŜ wszystkich nieruchomości.  

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe: 

• we wszystkich przypadkach zastosowano tryb i formę przetargu, określoną  

w art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

• ceny nieruchomości ustalono na podstawie ich wartości określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego, jednakŜe wycenę sprzedanych działek 

sporządzono w roku 2003 i pomimo upływu ponad dwóch lat do czasu 

sprzedaŜy wyceny tej nie zaktualizowano. 

 

W trakcie kontroli ustalono: 

• informacji o wywieszeniu wykazu do wiadomości publicznej nie ogłoszono w 

prasie lokalnej, a jedynie w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń 

oraz przekazano sołtysom poszczególnych sołectw, 

• wadium zostało wniesione przez uczestników przetargów w prawidłowej 

wysokości, najpóźniej na 3 dni przed rozstrzygnięciem przetargu, 

• cenę, za którą sprzedano nieruchomości, zapłacono w całości przed dniem 

zawarcia umowy. 

3.1.3.1.2. SprzedaŜ nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

W okresie kontrolowanym Gmina Liniewo dokonała sprzedaŜy w drodze 

bezprzetargowej jednej nieruchomości (lokalu mieszkalnego jego najemcy), na 

podstawie aktu notarialnego nr Rep. A nr 561/2006 z dnia…?/// 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ŝe: 

• zbycie mienia nastąpiło zgodnie z przepisem art. 37 ust. 2, pkt.1 i 6 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami 

• wartość nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego, 

• nieruchomość została ujęta w uchwale Rady Gminy  

• cenę nieruchomości ustalono zgodnie z unormowaniami określonymi w art. 67 

ustawy, 
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• sporządzono protokół uzgodnień pomiędzy Gminą Liniewo reprezentowaną 

przez Wójta Gminy a nabywcą, 

• cena wynikająca z umowy została zapłacona w pełnej wysokości przed jej 

podpisaniem. 

Kontrolą objęto terminowość wpłat zobowiązań z tytułu nabycia mienia komunalnego 

na raty. Zobowiązanych do spłaty naleŜności za zakupione na raty w latach 

poprzedzających okres kontrolowany mienie, było w okresie kontrolowanym  

4 nabywców. Termin zapłaty kolejnych rat określono w umowach na dzień 31 marca 

kaŜdego roku. Ustalono, Ŝe w niŜej wymienionych przypadkach nie naliczono odsetek 

za zwłokę, pomimo zapłaty zobowiązania po terminie: 

� rok 2006 

Nr aktu notarialnego Wysokość raty 
Ilość dni opóźnienia 

w zapłacie 
Kwota odsetek 

Rp. A 4084/2000 1.996,89 4 3,11 

Rp. A 1620/2000 572,82 80 17,81 

Razem: x x 20,92 

� rok 2007 

Nr aktu notarialnego Wysokość raty 
Ilość dni opóźnienia 

w zapłacie 
Kwota odsetek 

Rp. A 1626/2000 503,80 65  8,19 

Rp. A 1620/2000 547,45 66 12,05 

Razem: x x 20,24 

   

3.1.3.2. Dochody z tytułu oddania nieruchomości w wieczyste uŜytkowanie. 
 
Kontrolą objęto lata 2006 - 2007. 

W roku kontrolowanym nie wystąpiły przypadki oddania mienia w uŜytkowanie 

wieczyste.  

W Gminie Liniewo mienie komunalne uŜytkuje 21 uŜytkowników wieczystych. 

Szczegółowej kontroli poddano wszystkich uŜytkowników.  

W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe: 

• opłaty roczne były wnoszone w terminie do dnia 31 marca, natomiast  

w przypadku opóźnień w zapłacie nie naliczano odsetek za zwłokę, 
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• ewidencja analityczna dochodów z tytułu uŜytkowania wieczystego była 

prowadzona w sposób prawidłowy. 

W poniŜszym zestawieniu przedstawiono wysokość nienaliczonych odsetek za zwłokę 

w przypadku opóźnień w zapłacie w roku 2006: 

Nr konta podatnika Kwota przypisu Data wpłaty Ilo ść dni po terminie Kwota odsetek 

000016 24,52 12.04.2006 12 0,09 

000006 90,77 09.05.2006 39 1,12 

000028 373,69 03.04.2006 3 0,35 

000030 194,59 06.04.2006 6 0,37 

000024 24,00 02.05.2006 32 0,24 

000014 53,49 22.05.2006 52 0,87 

000019 23,17 27.06.2006 88 0,64 

000012 4,86 06.04.2006 6 0,01 

RAZEM  3,69 

W okresie objętym kontrolą wpływy z tytułu uŜytkowania wieczystego wyniosły 

kwotę: 

� w roku 2006 - 2.146,93 zł i stanowiły 85,88% planowanych dochodów z tego 

tytułu (2.500,00 zł). Kwoty te są zgodne z danymi wykazanymi  

w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki 

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r 

� w roku 2007 - 2.146,70 zł i stanowiły 85,88% planowanych dochodów z tego 

tytułu (2.500,00 zł). Kwoty te są zgodne z danymi wykazanymi w 

sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki 

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007r. 

 

3.1.3.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

Kontrolą objęto rok 2006 - 2007. 

W okresie kontrolowanym nie wystąpiły przypadki przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności. 

Dochody z tego tytułu otrzymane w 2006 roku w kwocie 2.724,00 zł oraz w roku 

2007 w wysokości 2.772 zł, stanowiły równowartość rat naleŜności, wynikających  

z decyzji w sprawie przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 

własności o numerach: 
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� UG – 7224/06/2002 z dnia 7 listopada 2002r. 

� UG – 7224/04/2002 z dnia 22 października 2002r. 

� UG – 7224/03/2002 z dnia 15 października 2002r. 

� UG – 7224/02/2002 z dnia 7 sierpnia 2002r. 

� UG – 7224/01/2001 z dnia 28 listopada 2001r. 

Kontrolą objęto terminowość wpłat. W decyzjach określono termin wpłat na dzień  

31 marca kaŜdego roku. Ustalono, Ŝe w przypadku wpłaty po terminie w Urzędzie nie 

naliczano odsetek za zwłokę.  

W poniŜszym zestawieniu przedstawiono wysokość nienaliczonych odsetek: 

Nr decyzji Wysokość raty Ilość dni opóźnienia 
w zapłacie 

Kwota odsetek 

UG – 7224/03/2002 2006r. – 1.667,15 zł 18 16,67 

UG – 7224/04/2002 2006r. – 328,34 zł 19 3,47 

UG – 7224/04/2002 2007r. - 306,01 zł 10 1,52 

Razem: x x 21,66 

 

3.1.3.4. Dochody z uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi 

dotychczas w ich zarządzie lub uŜytkowaniu. 

Kontrolą objęto lata 2006 - 2007. 

W Gminie Liniewo w okresie kontrolowanym nie wystąpiły przypadki uwłaszczenia 

osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub 

uŜytkowaniu.  

3.1.3.5. Dochody z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd. 

Kontrolą objęto lata 2006 - 2007. 

W okresie kontrolowanym nie oddano nieruchomości w trwały zarząd.  

3.1.3.6. Dochody z tytułu dzierŜaw nieruchomości.  

Podstawę wydzierŜawiania nieruchomości gruntowych oraz naliczania czynszów 

dzierŜawnych stanowiła uchwała Rady Gminy nr XIX/94/96 z dnia 29 listopada 1996r. 

w sprawie wysokości czynszu za dzierŜawienie gruntów będących własnością Gminy 

Liniewo. 

W okresie kontrolowanym w Gminie Liniewo zawarto: 

•  w roku 2006 - 31 umów na dzierŜawę gruntów, 
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• w roku 2007 - 9 umów na dzierŜawę gruntów, 

Kontroli poddano wszystkie umowy. Zostały one zawarte w trybie bezprzetargowym, 

jako kontynuacja poprzednich umów. W wyniku przeprowadzonej kontroli 

stwierdzono, Ŝe: 

� w umowach określono terminy wnoszenia oraz wysokość czynszu,  

� wpłat czynszów za dzierŜawę dokonywano w wysokościach zgodnych umową, 

w przypadkach opóźnienia w opłacie czynszu naliczano odsetki za zwłokę, 

� ewidencja analityczna dochodów z dzierŜawy prowadzona była prawidłowo. 

W okresie objętym kontrolą wpływy z dzierŜawy mienia komunalnego wyniosły 

kwotę: 

� w roku 2006 – 1.977,53 zł, 

� w roku 2007 – 2.506,85 zł. 

3.1.3.7. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek. 

W roku 2006 Gmina Liniewo posiadała akcje w kwocie 12.500 zł w Spółce Akcyjnej 

Municipium w Warszawie. W okresie kontrolowanym Spółka nie przedstawiła Gminie 

sprawozdania z wyniku finansowego. 

Dochody z tytułu dywidend w okresie kontrolowanym w Gminie Liniewo nie 

wystąpiły. 

3.1.3.9. Inne dochody z majątku jednostek samorządu terytorialnego. 

3.1.3.9.1.Dochody z opłat za wodę i ścieki. 

Warunki dostarczania wody mieszkańcom gminy Liniewo określiła Rada Gminy  

w uchwale nr XXXIII/236/2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla gminy Liniewo. 

Cenę 1 m³ wody obowiązującą w roku 2006 określiła Rada Gminy w uchwale  

nr XXXIII/177/2005 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawki za pobór 

wody z wodociągów wiejskich, wprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz zrzut 

ścieków (do oczyszczalni ścieków w Orlu) w Gminie Liniewo na rok 2006. 

Z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków Gmina Liniewo osiągnęła w roku 2006 

dochody w kwocie 362.011,68 zł. 

Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 31 grudnia 2005r. kwotę 3.788 zł. 

Gmina Liniewo zaopatruje w wodę 1.166 odbiorców.  
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Ilość pobieranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy cztery razy  

w roku. 

W przypadku braku wodomierza zuŜycie wody ustala się na podstawie przeciętnych 

norm zuŜycia wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody /Dz. U. nr 8 

poz.70/ 

Kontrolą objęto prawidłowość naliczania norm zuŜytej wody. 

W tym celu porównano u 12 odbiorców (na ogólną liczbę 68 odbiorców nie 

posiadających wodomierza) ilość osób zamieszkujących z odbiorcą wykazanych  

w zeznaniach, z danymi ze stanowiska ewidencji ludności. 

Stwierdzono w jednym przypadku zaniŜenie ilości osób stanowiących podstawę 

obliczenia ryczałtu. 

Odbiorca wody o numerze konta W 053N wykazał w zeznaniu 4 osoby, a z ewidencji 

ludności wynikało, Ŝe łącznie z odbiorcą zamieszkuje 7 osób. RóŜnica w opłacie 

wynosiła 9,14 zł netto miesięcznie. (1,5m³ x 3 osoby x 2,03 zł). 

3.1.4.Inne dochody. 

3.1.4.1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych. 

Kontrolą objęto rok 2006. 

Kwota z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy  

w wysokości 2.567 zł, została ujęta w podziałce klasyfikacji 75814 § 0920 i wykazana 

w sprawozdaniu Rb 27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki 

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r.  

3.2.Przychody budŜetowe 

3.2.1.Przychody z zaciągniętych przez gminę poŜyczek i kredytów na rynku krajowym. 

Kontrolą objęto rok 2006.  

Realizację przychodów w Gminie Liniewo z tytułu zaciągniętej poŜyczki w okresie 

kontrolowanym przedstawiono w poniŜszym zestawieniu:  

 

Lp. Numer umowy 
kredytowej 

Termin 
wpływu 

Data 
wpływu 

Nr wyciągu 
bankowego 

Nr dowodu 
księgowego Kwota 

1. 831/2005/Wn11/Ow-Kw/P  22.12.2005 247/2005 2842 851.000 
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2.     831/2005/Wn11/Ow-Kw/P  07.04.2006 070/2006 766 464.846,09 

3.     831/2005/Wn 11/Ow-Kw/P  06.07.2006 129/2006 1372 556.653,91 

4.     831/2005/Wn 11/Ow-Kw/P  05.10.2006 194/2006 2041 71.500 

 
 
3.3. Wydatki budŜetowe. 

Kontrolą objęto rok 2007. 

Z budŜetu Gminy Liniewo w 2007r. wydatkowano kwotę 9.928.021,27 zł, tj. 90,5% 

środków przeznaczonych na realizację zadań (10.974.902 zł), co jest zgodne ze 

sprawozdaniem Rb 28S o wydatkach budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego 

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007r. 

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej 

przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykon. 
010 Rolnictwo i łowiectwo  933.463,00 839.534,58 89,9 

600 Transport i łączność 283.800,00 251.311,78 88,6 

630 Turystyka 60.000,00 48.988,78 81,6 

700 Gospodarka mieszkaniowa 63.500,00 56.971,03 89,7 

710 Działalność usługowa 17.500,00 13.125,00 75,0 

750 Administracja publiczna 1.461.243,00 1.370.248,08 93,8 

751 Urzędy naczelnych org. Władzy 
państwowej, kontr., ochr. prawa i 
sądownictwa 

8.962,00 8.961,25 100,0 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

130.430,00 119.198,31 91,4 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jedn. 
nieposiadających osób. prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

67.750,00 56.795,95 83,8 

757 Obsługa Długu Publicznego 25.000,00 15.368,12 61,5 

801 Oświata i wychowanie 3.871.378,00 3.562.226,08 92,0 

851 Ochrona zdrowia 60.000,00 52.510,40 87,5 

852 Pomoc społeczna 3.015.400,00 2.715.713,96 90,1 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 303.375,00 274.610.95 90,5 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

390.777,00 291.728,40 74,7 

921 Kultura i ochrona dziedz. narod. 237.324,00 237.324,00 100,0 

926 Kultura fizyczna i sport 45.000,00 13.404,77 29,8 
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 O g ó ł e m : 10.974.902,00 9.928.021,27 90,5 

 

Kontrolą objęto przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie 

wydatkowania środków, zgodnie z wielkościami zaplanowanymi, według stanu na 

dzień 6 września, 24 listopada i 23 grudnia 2006r. oraz 8 lipca, 10 października,  

12 listopada i 22 grudnia 2007r.  

W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków przekroczenia planu wydatków.  

3.3. Wydatki budŜetowe. 

3.3.1.Wydatki bieŜące. 

Kontrolą objęto rok 2007. 

3.3.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.  

Wymienione zagadnienia skontrolowano pod względem zgodności z następującymi 

aktami prawnymi: 

� ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  

z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.), 

� ustawą z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.306 z późn. zm.), 

� rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 

starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz. 1223), 

� rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz.726) 

� zarządzeniem nr 50/2005 Wójta Gminy Liniewo z dnia 31 grudnia 2005r  

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Liniewo. 

� zarządzeniem nr 59/2008 Wójta Gminy Liniewo z dnia 12 marca 2008r w sprawie 

przyjęcia regulaminu pracy Urzędu Gminy Liniewie. 

3.3.1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników. 

W trakcie kontroli sprawdzono: 

� prawidłowość zaszeregowania pracowników Urzędu Gminy i ich stawek 

płacowych, 
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� prawidłowość naliczania i wypłat dodatków za wieloletnią pracę zawodową, 

� prawidłowość przyznawania i naliczania nagród jubileuszowych, 

� prawidłowość naliczania wynagrodzeń i prowadzenia ewidencji analitycznej 

wynagrodzeń. 

Według stanu na 1 stycznia 2007 roku w Urzędzie zatrudnionych było  

25 pracowników administracji, co stanowiło 24 i 1/6 etatów w tym 1 pracownik 

obsługi, zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu. 

W badanym okresie na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wydatkowano 

ogółem kwotę 714.867,56 zł, co stanowiło 95,64% środków przeznaczonych na ten cel 

w budŜecie gminy (747.428 zł).  

W odniesieniu do ogółu poniesionych wydatków (9.928.021,27 zł) stanowiło to 

7,20%. 

Kontroli poddano wynagrodzenia Wójta Gminy, Skarbnika, Sekretarza, kierowników 

referatów, inspektora ds. kadr, pracowników działu księgowości.  

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 

Wójta Gminy Liniewo dokonywał Przewodniczący Rady Gminy na mocy Uchwały 

Rady Gminy Liniewo nr V/28/2007 z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie 

upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z zakresu 

prawa pracy, wobec Wójta Gminy. Wymóg taki określa przepis art. 4 ust.1  ustawy  

z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 

1593 z póź. zm.). 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe wynagrodzenia ww. pracowników zostały naliczone  

i wypłacone w prawidłowej wysokości. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe w roku 2007 wypłacono w Urzędzie 3 nagrody 

jubileuszowe, w tym jedną za 25 lat pracy oraz dwie za 30 lat pracy. 

Kontrolą objęto wszystkie wypłacone nagrody i ustalono, Ŝe zostały one wypłacone  

w prawidłowej wysokości osobom spełniającym warunki określone w przepisach 

prawa. 

3.3.1.1.2.Dodatkowe wynagrodzenia roczne. 
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Kontrolę w powyŜszym zakresie przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery 

budŜetowej (Dz.U. nr 160, poz.1080 z póź. zm.). 

Kontrolą objęto dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w roku 2007, naleŜne za 

rok 2006. 

Ustalono, Ŝe dodatkowe wynagrodzenia roczne, dotyczące rozdziału 75023 Urząd 

Gminy, wypłacone w roku 2007 stanowiły kwotę 52.268,17 zł i w takiej kwocie 

wykazano je w sprawozdaniu Rb 28S sporządzonym za okres od początku roku do 

dnia 31 grudnia 2007r. 

Kontrolę prawidłowości naliczania przeprowadzono w oparciu o karty wynagrodzeń  

i listy wypłat pracowników administracji (rozdz. 75023).  

Ustalono, Ŝe objęte kontrolą dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono  

w prawidłowej wysokości. Wypłaty tych wynagrodzeń dokonano w lutym 2007 roku.  

3.3.1.1.3.Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 

Kontrolą objęto I kwartał 2007 roku. 

Kontroli poddano terminowość odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

społeczne i fundusz pracy. 

Stwierdzono, Ŝe wszystkie składki w kontrolowanym okresie odprowadzono  

w terminie do dnia 5 następnego miesiąca, czyli zgodnym z określonym w przepisie 

artykułu 47 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz.U. nr 137, poz.887). 

3.3.1.4. Nagrody 

Kontrolą objęto rok 2007. 

Nagrody pracownikom Urzędu przyznawał Wójt Gminy, nw. zarządzeniami  

• nr 52/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

przyznawania nagród dla wszystkich pracowników oraz regulaminu 

premiowania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy Liniewo. 

• nr 11/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie nagród dla pracowników 

samorządowych, 
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• nr 3/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyznania nagród dla 

pracowników Urzędu Gminy w Liniewie, 

• nr 5/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyznania nagród dla 

pracowników na stanowiskach robotniczych Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Rozwoju w Urzędzie Gminy Liniewo. 

Łącznie na nagrody w 2007 roku wydatkowano 36.136,37 zł, co stanowiło 5,05% 

ogółu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia (714.867,56 zł). 

3.3.1.5.Pozostałe wydatki 

Kontrolą objęto rok 2007. 

3.3.1.5.1.Naliczanie i wykorzystanie środków zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. 

Zasady gospodarowania środkami Funduszu określono w zarządzeniu nr 51/2005 

Wójta Gminy Liniewo z dnia 31 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy, 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie. 

W dniu 1stycznia 2003r. została zawarta umowa o prowadzeniu wspólnej działalności 

socjalnej pomiędzy: 

1. Urzędem Gminy Liniewo reprezentowanym przez Wójta Mirosława Warczaka, 

2. Publiczną Biblioteką w Liniewie z Filią w Wysinie reprezentowaną przez 

Dyrektor Krystynę Krakowiak, 

3. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie reprezentowany 

przez Lucynę Piwowarczyk, 

4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika Barbarę 

Okrój, 

5. Zespołem Oświatowym w Garczynie reprezentowanym przez Dyrektora 

Zbigniewa Wysockiego, 

6. Szkołą Podstawową w Głodowie reprezentowaną przez Dyrektora Marka 

Kiedrowicza, 

7. Szkołą Podstawową w Wysinie reprezentowaną przez Dyrektora Ewę Filipską, 
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8. Zespołem Kształcenia i Wychowana w Liniewie reprezentowanym przez 

Dyrektora Ryszarda Łuczkiewicza, 

9. Gimnazjum Publicznym w Liniewie reprezentowanym przez Dyrektora 

Zbigniewa Werczyńskiego. 

Ustalono, Ŝe na dzień 1 stycznia 2007r. na rachunku bankowym Funduszu znajdowały 

się środki w wysokości 84.743,17 zł. 

W roku 2007 kaŜda jednostka naliczyła i odprowadziła na rachunek Funduszu odpis na 

swoich pracowników. 

Łącznie naliczono i odprowadzono odpis na nw. pracowników: 

• 40,5 etatów Urzędu, 

• 5 etatów GOPS Liniewo, 

• 4 etaty instytucji kultury, 

• 53,65 etatów - nauczyciele  

• 19,15 pracownicy obsługi w oświacie, 

• 33 emerytów. 

Naliczony przez wszystkie jednostki odpis przelano na rachunek Funduszu Świadczeń 

Socjalnych: 

• I ratę odpisu przekazano na rachunek ZFŚS w dniu 31 maja 2007r. w kwocie 

łącznej w wysokości 140.708 zł (WB 4/49) co stanowiło równowartość 75% 

planowanego odpisu (187.607 zł). Jest to zgodne z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy z 

dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 

1996 roku, nr 70, poz. 335 z póź. zm.).  

• II ratę odpisu (po dokonaniu korekty) przekazano na rachunek ZFŚS w nw. dniach:  

� 27 września 2007r. w kwocie 7.601 zł (WB 4/83) 

� 27 września 2007r. w kwocie 1.018 zł (WB 4/83) 

� 28 września 2007r. w kwocie 610,35 zł (WB 4/84) 

� 28 września 2007r. w kwocie 610,35 zł (WB 4/84) 

� 28 września 2007r. w kwocie 5.625 zł (WB 4/84) 

� 28 września 2007r. w kwocie 4.848 zł (WB 4/84) 

� 28 września 2007r. w kwocie 21.812 zł (WB 4/84) 

� 28 września 2007r. w kwocie 5.241 zł (WB 4/84) 
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� 12 grudnia 2007 r. w kwocie 2.438,00 (WB 4/100) 

W roku kontrolowanym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono 

łącznie kwotę 188.110,70 zł. Odpis naliczony został prawidłowo, w końcówce roku 

dokonano korekty do rzeczywistej wielkości zatrudnienia 

Wydatki poniesione z ZFŚS w 2007 roku zamknęły się w kwocie 191.266,05 zł. 

Wydatków dokonywano zgodnie z regulaminem.  

3.3.1.5.2.Wydatki na podróŜe krajowe pracowników. 

Na pokrycie kosztów podróŜy słuŜbowych w rozdziale 75023 Urzędy gmin 

wydatkowano środki w kwocie 25.160,78 zł.  

Badaniem objęto wydatki związane z uŜywaniem samochodów prywatnych do celów 

słuŜbowych, które zostały poniesione w miesiącach: styczniu, lutym i listopadzie 

2007 roku. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. 

nr 27 poz.271 z póź. zm.). 

W roku 2007 miesięczny limit kilometrów przyznany był 7 pracownikom i wynosił od 

100 do 300 kilometrów.  

Zwrot kosztów przysługujący za uŜywanie samochodu prywatnego do celów 

słuŜbowych następował po złoŜeniu wymaganych oświadczeń o uŜywaniu pojazdu do 

celów słuŜbowych w danym miesiącu. 

Zwrotu tego dokonywano w formie miesięcznego ryczałtu, który ustalono 

prawidłowo, jako iloczyn kilometrów i stawek za l kilometr przebiegu danego 

pojazdu. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe w trzech przypadkach nie dokonano potrąceń 1/22 

naleŜnego ryczałtu za dzień nieobecności w pracy z powodu odbywania podróŜy 

słuŜbowej. 

Dotyczy to niŜej wymienionych poleceń wyjazdu słuŜbowego Wójta Gminy: 
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• nr 38 z dnia 16 lutego 2007r. do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w celu 

udziału w konferencji pt. MoŜliwości finansowania przedsięwzięć na obszarach 

wiejskich 2007 – 2008. PodróŜ trwała od godz. 8,oo do 16,oo, 

• nr 42 z dnia 21 lutego 2007r. do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Pomorskiego Centrum Samorządu Terytorialnego w Gdańsku w celu wzięcia 

udziału w Forum Skarbników. PodróŜ trwała od godz. 8,oo do 16,oo. 

W związku nieobecnością w ww. dniach Wójtowi naleŜało potrącić 2/22 naleŜnego 

ryczałtu za miesiąc luty 2007r., co stanowiło kwotę 21,40 zł. 

W trakcie kontroli ustalono równieŜ, Ŝe kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  

i Rolnictwa w dniu 30 listopada 2007r. odbył podróŜ słuŜbową (na podstawie 

polecenia wyjazdu nr 257) do Gdyni w celu wzięcia udziału w szkoleniu. Z naleŜnego 

ryczałtu za jazdy lokalne nie potrącono ww. 1/22 naleŜnego ryczałtu za jeden dzień 

nieobecności w pracy. 

Z pracownikami Urzędu uŜywającymi samochodów prywatnych do celów słuŜbowych 

podpisano stosowne umowy. 

Umowę z Wójtem podpisał w imieniu Gminy Przewodniczący Rady, natomiast 

umowy z pracownikami podpisał Wójt Gminy. 

Sprawdzeniu poddano równieŜ prawidłowość przestrzegania postanowień zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku  

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na terenie kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990). 

W trakcie kontroli prawidłowości rozliczania kosztów podróŜy słuŜbowych w 

styczniu, lutym i listopadzie 2007r. stwierdzono, Ŝe: 

• w rozliczeniu poleceń wyjazdu słuŜbowego nr 245, 256 i 257 nie podano 

godzin odbywania podróŜy słuŜbowej w związku, z czym nie moŜna ustalić, 

czy pracownikowi przysługiwała dieta za czas podróŜy. 

• do rozliczenia poleceń wyjazdów słuŜbowych o numerach: 

� 01 na kwotę 16,40 zł,  

� 12 na kwotę 17,80 zł,,  

� 17 , na kwotę 41,70 zł, 
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� 20 na kwotę 16,20 zł, 

� 28 na kwotę 16,20 zł,  

� 29 na kwotę 16,40 zł  

odbytych autobusem PKS nie dołączono biletów za przejazd, w poleceniu wyjazdu 

nr 21 nie wpisano środka transportu. Rozliczono przejazd w podróŜy samochodem 

prywatnym. 

 

3.3.1.5.3.Wydatki na podróŜe pracowników poza granicami kraju. 

Kontrolą objęto rok 2007. 

Przeprowadzono ją w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 

2002 roku, nr 236, poz. 1991). 

W kontrolowanym okresie wydatki na podróŜe zagraniczne pracowników wyniosły 

155,44 zł. 

Wydatki te dotyczyły jednej podróŜy zagranicznej Wójta Gminy. Był to czterodniowy 

pobyt w Niemczech.  

Zwrot wydatków został naliczony w prawidłowej wysokości. 

3.3.1.5.4.Wydatki na podróŜe krajowe i zagraniczne radnych gminy. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o nw. akty prawne: 

� rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2000 roku w sprawie sposobu ustalenia naleŜności z tytułu zwrotu kosztów 

podróŜy słuŜbowych radnych gminy (Dz. U z 2000 roku, nr 66, poz. 800  

z późn. zm). 

� rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 

roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej poza 

granicami kraju (Dz. U. z 2002 roku, nr 236, poz. 1991). 
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� uchwałę Rady Gminy nr V/38/2003 z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie 

wysokości ryczałtów dla radnych za uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy i jej 

Komisjach stałych i doraźnych, dla Przewodniczącego Rady Gminy i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji oraz 

ustalenia naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych 

gminy.  

� uchwałę Rady Gminy nr V/30/2007 z dnia 23 marca 2007r. w sprawie 

wysokości ryczałtów dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 

Przewodniczących Komisji i radnych Rady Gminy Liniewo za uczestniczenie 

w sesjach posiedzeniach komisji stałych i doraźnych, oraz sposobu ustalenia 

naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych gminy 

Liniewo.  

Kontrolą objęto rok 2007. 

W kontrolowanym okresie wydatki poniesione z budŜetu Gminy na zwrot kosztów 

podróŜy słuŜbowych dotyczyły:  

� § 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe stanowiły kwotę 304,10 zł,  

� § 4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne wyniosły 155,40 zł.  

Kontrolą objęto wszystkie polecenia wyjazdów słuŜbowych. Wydatki dotyczące 

podróŜy krajowych radnych dotyczyły dwóch wyjazdów krajowych Przewodniczącego 

Rady oraz jednego wyjazdu Wiceprzewodniczącego. Wszystkie ww. podróŜe słuŜbowe 

odbyły się samochodem nie będącym własnością pracodawcy. 

Wydatki z tyt. podróŜy zagranicznej dotyczyły wyjazdu do Niemiec 

Przewodniczącego Rady Gminy.  

WyŜej wymienione polecenia wyjazdów rozliczono zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

3.3.1.5.5.Wypłaty diet radnym, członkom komisji Rady i innym uprawnionym. 

Kontrolą objęto wydatki w kwocie 68.614zł, poniesione w dziale 750 Administracja 

publiczna w rozdziale 75022 Rady Gmin. 

Z rozdziału tego wypłacono diety Przewodniczącemu Rady Gminy, 

Wiceprzewodniczącemu, przewodniczącym i członkom komisji oraz radnym za udział 

w sesjach Rady i posiedzeniach komisji.  
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Podstawę naliczania i wypłacania diet stanowiły uregulowania zawarte w: 

� uchwale Rady Gminy nr V/38/2003 z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie 

wysokości ryczałtów dla radnych za uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy i jej 

Komisjach stałych i doraźnych, dla Przewodniczącego Rady Gminy  

i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji oraz 

ustalenia naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych 

gminy.  

� uchwale Rady Gminy nr V/30/2007 z dnia 23 marca 2007r. w sprawie 

wysokości ryczałtów dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 

Przewodniczących Komisji i radnych Rady Gminy Liniewo za uczestniczenie 

w sesjach posiedzeniach komisji stałych i doraźnych, oraz sposobu ustalenia 

naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych gminy 

Liniewo.  

W uchwale tej określono zryczałtowaną miesięczną wysokość diet dla wszystkich 

radnych Gminy.  

W wypadku nieobecności, zgodnie z ww. uchwałami, radny tracił prawo do 20% 

ustalonego ryczałtu za kaŜdą nieobecność.  

Kontrolą objęto wypłaty diet radnym w miesiącach: luty, lipiec i listopad 2007 roku.  

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

3.3.1.5.6. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Kontrolą objęto rok 2007. 

W kontrolowanym okresie z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych Gmina Liniewo uzyskała dochód w wysokości 56.049,92 zł.  

Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2006r. podjęła uchwałę nr III/17/2006 w sprawie 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Na podstawie kart wydatków ustalono, Ŝe na realizację ww. zadań w roku 2007 Gmina 

wydatkowała kwotę 46.870,40 zł (plan 54.000 zł). 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi zakupiono 

w dniu 31 grudnia 2007r. notebook Toshiba za cenę 3.450 zł (WB nr 1/205) dla Wójta 

Gminy. 
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Zakupu tego nie przewidziano w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2007. 

Pozostałych wydatków dokonano zgodnie z ww. regulaminem. 

W sprawozdaniach rocznych Rb 27 S i Rb 28 S, sporządzonych za okres od początku 

roku do dnia 31 grudnia 2007r., wykazano kwoty dochodów i wydatków zgodnie  

z ewidencją księgową.  

3.3.1.5.7.Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej. 

Kontrolą objęto rok 2007. 

Na terenie Gminy Liniewo w roku 2007 funkcjonowały cztery jednostki Ochotniczej 

StraŜy PoŜarnej w miejscowościach: Głodowo, Liniewo, Lubieszyn i Wysin. 

Jednostki OSP w Liniewie i Wysinie są włączone do Krajowego Systemu 

Ratownictwa Drogowego. 

W kontrolowanym okresie wydatki na OSP ewidencjonowano w dziale 754 rozdział 

75412 i stanowiły one kwotę 118.198,32 zł, co stanowiło 91,3% planu (129.430 zł). 

Szczegółową kontrolą objęto wydatki poniesione w roku 2007 na zakup paliwa, 

zaewidencjonowane w paragrafie §4210 wydatki na zakupy materiałów i wyposaŜenia 

oraz §6060 zakupy inwestycyjne. 

Wójt Gminy zarządzeniem nr 52/12/2006 z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie 

eksploatacji sprzętu OSP gminy Liniewo określił normy zuŜycia paliwa na samochody 

oraz sprzęt OSP. 

Na podstawie miesięcznych kart drogowych poŜarniczego pojazdu samochodowego 

oraz miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego za okres I kwartału 2007r. ustalono, 

Ŝe zuŜycie paliwa rozliczane było prawidłowo, tzn. nie stwierdzono rozbieŜności 

miedzy stanem rzeczywistym a wynikającym z rozliczenia przez Urząd. 

W ramach §6060 dokonano zakupu Motopompy M-8/8 TOHATSU o wartości  

25.680 zł. Gmina Liniewo zapłaciła 14.980 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 

10.700 zł dofinansował Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 

w Gdańsku, który był równieŜ wystawcą faktury nr FAS/956/2007 z dnia 19 czerwca 

2007r.. 

Motopompę przyjęto na stan środków trwałych Gminy w dniu 30 czerwca 2007r. 

dowodem OT nr 3/2007. 
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3.3.1.5.8.Wydatki na zakupy, dostawy, roboty i usługi (poza inwestycjami).  

Kontrolą objęto rok 2007. 

Sprawdzeniu poddano wydatki zrealizowane w okresie od stycznia do lutego i od 

października do listopada 2007r. 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe: 

� dowody księgowe dotyczące wydatków zostały we właściwy sposób 

zakwalifikowane do odpowiednich podziałek klasyfikacji budŜetowej, 

� sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzone 

do wypłaty przez osoby do tego upowaŜnione. 

Kontrolą objęto przestrzeganie warunków określonych w niŜej wymienionych 

umowach zawartych między Gminą Liniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy, a: 

• Firmą ABC Zdzisław Bonkowski z Kościerzyny w dniu 25 sierpnia 1999r. na 

wywóz wyselekcjonowanych odpadów stałych. Umowa została zmieniona 

aneksem w dniu 1 stycznia 2006r. Aneksem tym dokonano zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy na: 

� miesięczny ryczałt za odbiór odpadów komunalnych – brutto 1.041 zł, 

� miesięczny ryczałt za odpady segregowane – brutto 321 zł. 

W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe na fakturach za miesiąc maj i czerwiec 

określono wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z aneksem do umowy. 

• panem Stanisławem Wierczyńskim z Głodowa w dniu 1 września 2006r. w sprawie 

dowozu młodzieŜy szkolnej z miejscowości Stefanowi, Milonki i Mestwinowo. 

Wynagrodzenie wykonawcy określono w umowie w wysokości 84 zł za kaŜdy 

dzień przewozu. 

W dniu 2 listopada 2006r. aneksem dokonano zmiany warunków umowy,  

tj. wynagrodzenia wykonawcy na 88 zł brutto.  

W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe na fakturach za miesiąc listopad i grudzień 

2007r. określono wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z aneksem do umowy. 

• z panem Romanem Rekowskim w dniu 20 sierpnia 2007r. na dowóz dzieci z terenu 

Gminy Liniewo do Zespołu Oświatowego w Liniewie. W umowie określono 

wynagrodzenie wykonawcy na 90 zł brutto za jeden dzień. 
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W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe na fakturach za miesiąc listopad i grudzień 

2007r. określono wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umową. 

3.3.1.5.9.Wydatkowanie środków funduszy celowych. 

3.3.1.5.9.1.Wydatkowanie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

Szczegółową kontrolę przychodów oraz wydatkowania środków Funduszu 

przeprowadzono w oparciu o rok 2007. 

Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW na rok 2007 Rada Gminy w Liniewie 

zatwierdziła uchwałą nr III/12/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia 

budŜetu gminy na rok 2007. 

Zgodnie z powyŜszą uchwałą: 

� stan środków na rachunku bankowym w dniu 1 stycznia 2007r. miał stanowić 

kwotę 18.920 zł, 

� na planowane przychody składać się miały wpływy z Urzędu 

Marszałkowskiego 25.500 zł, 

� wydatki funduszu zaplanowano na kwotę 35.000 zł. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe stan środków na rachunku bankowym w dniu  

1 stycznia 2007r. stanowił kwotę 18.919,91 zł. 

Przychody Funduszu w roku 2007 stanowiły kwotę 17.136,93 zł, tym: 

• wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – 17.006,03 zł, 

• inne wpływy – 130,90 zł 

Wydatki w 2007 roku stanowiły kwotę 17.137 zł. 

Naliczone odsetki w kwocie 137,78 zł zostały odprowadzone na rachunek dochodów 

budŜetu gminy w nw. dniach:  

Kwota odsetek Data odprowadzenia Nr wyciągu bankowego 

91,23 30 maja 2007r. 6/11 

19,42 17 lipca 2007r. 6/21 

31,61 31 grudnia 2007r. 6/32 

14,94 31 grudnia 2007r. 6/32 

19,42 31 marca 2008r. 6/2008 
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137,78 x x 

 

Na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w dniu 31 grudnia 2007r. pozostało 18.988 zł. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe wszystkie wydatki były dokonane na cele związane  

z ochroną środowiska i w takiej wysokości wykazane w sprawozdaniu Oś-4g z 

gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 

2007. 

3.3.1.5.9.2.Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Kombatantów. 

Kontrolą objęto rok 2007. 

W okresie kontrolowanym Gmina nie otrzymała środków z Państwowego Funduszu 

Kombatantów. 

3.3.1.2.10.Dotacje podmiotowe. 

Kontrolą objęto rok 2007. Udzielenie dotacji podmiotowych przez Gminę Liniewo  

w roku 2007 opisano w temacie VI Rozliczenia z jednostkami, niniejszego protokołu. 

3.3.1.5.9.11.Dotacje przedmiotowe. 

Kontrolą objęto rok 2007. 

W kontrolowanym okresie Gmina Liniewo nie udzieliła dotacji przedmiotowych. 

3.3.1.5.9.12.Dotacje celowe. 

Kontrolą objęto rok 2007.  

W kontrolowanym okresie Gmina Liniewo nie udzieliła dotacji celowych. 

 

3.3.1.5.9.13. RóŜne dotacje 

Temat skontrolowano w oparciu o następujące akty prawne: 

� ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U .Nr 249, 

poz.2104 z 2005r. 

� ustawę z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. nr 190 poz. 1606 z 2005r.), 

� uchwałę Rady Gminy Liniewo nr 4/25/2007 z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej powiatowi kościerskiemu. 
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W 2007 roku z budŜetu Gminy Liniewo udzielono jedną niŜej wymienioną dotację 

celową na utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w Kościerzynie. 

Ww. dotację udzielono na podstawie umowy nr 0-OP-30/07 o udzielenie pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej zawartej w dniu 28 września 2007r. 

Przedmiotem umowy było udzielenie Powiatowi Kościerzyna przez Gminę Liniewo 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Utworzenie 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kościerzynie.  

Wysokość dotacji stanowiła kwotę 5.000 zł. Dotację ujęto w rozdz.85141 § 6300. 

W umowie zobowiązano Powiat do rozliczenia się z otrzymanych środków do dnia  

31 grudnia 2007r.  

Skarbnik Powiatu Kościerskiego pismem nr FB.3010-10/08 z dnia 29 stycznia 2008r. 

(wpłynęło do Urzędu w dniu 31 stycznia 2008r.) rozliczył otrzymaną dotację. 

Podstawę rozliczenia stanowiła f-ra nr 40/2007 z dnia 21 grudnia 2007r. na łączną 

kwotę 153.245,34 zł. 

3.3.1.6. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych. 

Kontrolą objęto rok 2007. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe w ww. okresie w celu wyłonienia dostawców robót  

i usług stosowano przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 

Stwierdzono, Ŝe większość wykonawców wyłaniana była z pominięciem trybów 

określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

nr 19 poz. 177) na podstawie przepisu art. 4 ust. 8. 

Kontrolą objęto równieŜ poprawność zawierania umów na realizację usług i dostaw  

w roku 2007. 

Ustalenia w tym zakresie opisano w temacie 3.3.1.5.8. Wydatki na zakupy, dostawy, 

roboty i usługi (poza inwestycjami). 

3.3.2 Wydatki majątkowe. 

W roku 2004 w budŜecie gminy uchwalonym na rok 2004 przez Radę Gminy 

Liniewo  

w dniu 10 lutego 2004r. uchwałą nr XIV/101/2004 na realizację zadań inwestycyjnych 

przeznaczono środki w wysokości 1.428.000 zł. 
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Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan ten uległ zmniejszeniu i na dzień 31 

grudnia 2004r. stanowił kwotę 202.026 zł. 

W roku 2004 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 201.687 zł. 

W roku 2005 w budŜecie gminy uchwalonym przez Radę Gminy Liniewo w dniu  

26 stycznia 2005r. uchwałą nr XXIV/144/2005 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 

Liniewo na rok 2005 na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki  

w wysokości 2.127.985 zł. 

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan ten uległ zmniejszeniu i na dzień 31 

grudnia 2005r. stanowił kwotę 1.835.109 zł. 

W roku 2005 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 1.816.308 zł. 

W roku 2006 w budŜecie gminy uchwalonym przez Radę Gminy Liniewo w dniu  

28 grudnia 2005r. uchwałą nr XXXV/205/2005 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 

Liniewo na rok 2006 na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki  

w wysokości 1.823.709 zł. 

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan ten uległ zwiększeniu i na dzień 31 

grudnia 2006r. stanowił kwotę 2.526.557 zł. 

W roku 2006 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 2.400.640,50 zł. 

W roku 2007 w budŜecie gminy uchwalonym przez Radę Gminy Liniewo w dniu  

29 grudnia 2006r. uchwałą nr III/12/2006 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 

Liniewo na rok 2007 na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w 

wysokości 552.000 zł. 

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan ten uległ zwiększeniu i na dzień 31 

grudnia 2007r. stanowił kwotę 877.980 zł. 

W roku 2007 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 609.813,65 zł. 
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3.3.2.1. Wydatki na inwestycje 

Kontrolą objęto niŜej wymienione zadania:  

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Liniewie 

Podstawę realizacji powyŜszej inwestycji stanowiła uchwała Rady Gminy Liniewo  

nr XIV/101/2004 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 

2004.  

Źródła finansowania zadania były następujące: 

- środki własne gminy – 1.264.016,71 zł. 

- poŜyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 1.944.000 

zł. 

W dniu 10 lipca 2003r. Starosta Kościerski wydał decyzję nr AiB-7351/1/5/2003, 

którą zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz przepompowni w Liniewie. 

W celu realizacji zadania Gmina zawarła w dniu 1 lutego 2005r. umowę nr1/L/2005 z  

inwestorem zastępczym - Fundacją Ochrony Środowiska EKO-KONSULT Spółka z 

o.o. w Gdańsku.  

W umowie określono obowiązki inwestora oraz harmonogram wykonania zadania 

przez inwestora zastępczego. 

Wynagrodzenie wykonawcy określono w umowie na wartość 6.000 €, tj. 24.324 zł 

netto. 

Wynagrodzenie to zgodnie z umową wykonawca otrzymywać miał sukcesywnie w 

miarę wykonywania poszczególnych etapów realizacji inwestycji. 

Ww. wynagrodzenie rozliczono poniŜszymi fakturami: 

• f-ra nr 117/2005 z dnia 4 października 2005r. na kwotę 16.393,44 zł netto, 

• f-ra nr 102/2006 z dnia 1 września 2006r. na kwotę 7.930,56 zł netto. 

Wyboru wykonawcy zadania dokonano w drodze przetargu nieograniczonego. 

Przebieg postępowania przedstawiono w poniŜszym zestawieniu. 

L.p. Wyszczególnienie Opis postępowania 
1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy Liniewo 

2. Przedmiot zamówienia 
Uporządkowanie gospodarki 

wodościekowej w miejscowości 
Liniewo 

3. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony 
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4. 
Wartość zamówienia w zł (netto) 4.361.485, 75 zł. 

Równowartość w euro 1.077.761,63 

5. 

Ogłoszenie o zamówieniu 
1) przekazanie Prezesowi UZP (data) 

13.07.2005r. (otrzymał 15.07.2005r.) 

2) opublikowanie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych (data i pozycja) 

27.07.2005r. nr 158, poz. 37468 

3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 27.07.2005r. 
4) strona internetowa (od dnia do dnia) 27.07.2005r. – 7.09.2005r. 
5) inne nie 

6.  Termin złoŜenia wniosku nie dotyczy 
7.  Ilość złoŜonych wniosków nie dotyczy 
8.  Ilość zaproszonych oferentów nie dotyczy 
9. Termin złoŜenia ofert (do dnia) 07.09.2005r. godz. 9,00 
10. Otwarcie ofert (data, godzina) 07.09.2005r. godz. 9,15 
11. Kryteria wyboru ofert cena – 95% 

okres gwarancji – 5% 
12. Sporządzona specyfikacja Istotnych Warunków 

zamówienia (art. 36, ust. 1 Prawa Zamówień 
Publicznych) 

12.07.2005r. 

13. Ilość ofert złoŜonych trzy: 
1. Konsorcjum: 
- Zakład Instalacji Sanitarnych CO 
Jan Miętki Liniewo 
- Firma Handlowa „Kolonko” 
Chwaszczyno 

2. Przedsiębiorstwo Robót 
Melioracyjnych EKOMEL 
Spółka z o.o. Chojnice, 

3. Konsorcjum: 
- Zakład Usługowo Produkcyjno 
Handlowy Hirsz StęŜyca 
- Wodjak  Somonino 

14. Ilość ofert odrzuconych dwie 
15.  Cena ofert najtańszej (brutto w tym VAT) 2.774.342,45 zł    36 miesięcy – 

okres gwar. 
16. Cena oferty najwyŜszej (brutto w tym VAT) 3.476.094,65 zł    84 miesięcy – 

okres gwar. 
17. Cena wybranej oferty (brutto w tym VAT) 2.774.342,45 zł    36 miesięcy – 

okres gwar. 
18. Wymagana kwota wadium 100.000 zł 

Termin wpłaty (do dnia) do 07.09.2005r. godz. 9,00 
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19. Wpłata wadium 
Kwota, forma 

1. gwarancja bankowa nr 
III//I/2005 z dnia 7 września 
2005r. Banku Spółdzielczego w 
Starogardzie Gdańskim od 7 
września do 7 listopada 2005r. 

2. gwarancja ubezpieczeniowa 
PZU GWo/40ee/05-031/0502-
00 z dnia 5.09.2005r. od 7 
września do  
6 listopada 2005r. 

3. gwarancja bankowa 
II/2005Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego w Wejherowie z 
dnia 6.09.2005r. od 6 września 
do  
7 listopada 2005r. 

Data wpłaty j.w. 
20. Komisja Przetargowa (z dnia i przez kogo 

powołana i liczba osób) 
zarządzenie nr 17a Wójta Gminy 
Liniewo z 13 lipca 2005r. 7 osób 

21. Oświadczenie Kierownika zamawiającego na 
załączonym druku ZP-11 (art. 17 ust.2 Prawa 
Zamówień Publicznych) 

13 lipca 2005r. 

22. Oświadczenia członków komisji przetargowej 
na załączonych drukach ZP-11 (art. 17 ust.2 
Prawa Zamówień Publicznych) 

siedem – 13.07.2005r. 

23. Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
udziału w postępowaniu na załączonych 
drukach ZP-14  

19 września 2005r. 

24. Data wszczęcia postępowania przetargowego 13 lipca 2005r. 
25.  Data zakończenia postępowania przetargowego 3 października 2005r. 
26. Data podpisania umowy z wykonawcą (nazwa 

wykonawcy) 
4. 3 października 2005r. 

Konsorcjum: 
Zakład Usługowo Produkcyjno 
Handlowy Hirsz StęŜyca 
Wodjak  Somonino 

27. Wartość umowy ogółem (w tym VAT) 2.774.342,45 zł w tym 181.499,04 
podatku VAT. 

28.  Termin wykonania zadania 31 lipca 2006r. 
29. Okres gwarancji 36 miesięcy 
30. Protesty i odwołania Wniesiono protest, który 

rozstrzygnął inwestor 
 
Umowę trójstronną nr 04/L/05 z wykonawcą zadania oraz inwestorem zastępczym 

podpisano w dniu 3 października 2005r.  

W umowie określono termin realizacji zadania na czas od 3 października 2006r. do  

31 lipca 2006r. oraz wynagrodzenie wykonawcy w kwocie zgodnej z ofertą,  

tj. 2.774.342,45 zł, w tym 181.499,04 zł podatku VAT. 
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Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z umową miało następować 

fakturami częściowymi na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokółów 

częściowych odbioru robót, i faktury końcowej na podstawie protokółu odbioru 

końcowego robót. Termin zapłaty faktur Wykonawcy, określono w umowie na 60 dni. 

Okres gwarancji określono w umowie zgodnie z ofertą, na 36 miesięcy od daty 

odbioru końcowego. 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania robót stanowiło kwotę 110.976,69 zł. 

Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej kaucji gwarancyjnej miał 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za naleŜyte wykonanie 

przedmiotu umowy bez zastrzeŜeń. 

Pozostałe 30% zostanie zwrócone zgodnie z umową 15 dni po upływie terminu 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości. 

Wykonawca w dniu 22 września 2005r. wniósł gwarancję nr 3/2005 Kaszubskiego 

Banku Spółdzielczego w Wejherowie na kwotę 110.973,45 zł (róŜnica w kwocie - 

3,24 zł  

w stosunku do umowy). 

Z treści gwarancji wynika, Ŝe 70% gwarancji miało zostać zwolnione w terminie do 

dnia 30 sierpnia 2006r., natomiast pozostałe 30% do dnia 15 sierpnia 2009r. 

W dniu 19 lipca 2006r. sporządzono protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych. 

W dniu 3 sierpnia 2006r. z Wykonawcą zawarto umowę nr 04/05/u na roboty 

dodatkowe związane z umową z dnia 3 października 2005r. nr 04/L/05. 

Termin wykonania robót dodatkowych wyznaczono w umowie na dzień 31 sierpnia 

2006r. Wynagrodzenie wykonawcy określono w umowie na kwotę 168.093,34 zł 

brutto. 

W związku z przedłuŜeniem terminu wykonania zadania na dzień 31 sierpnia 2006r. 

Gmina w dniu zakończenia realizacji inwestycji nie posiadała zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania robót, poniewaŜ 70% gwarancji bankowej zostało zwolnione 30 

sierpnia 2006r. 
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Nadmienić naleŜy, Ŝe w czasie trwania kontroli, tj. w dniu 22 października 2008r. 

okres obowiązywania 30% gwarancji został przedłuŜony do dnia 11 października 

2009r. 

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 31 sierpnia 2006r. 

NaleŜne wynagrodzenie w kwocie 2.942.435,79 zł wykonawca rozliczył nw. 

fakturami: 

• nr 73/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. na kwotę 1.034.378,23 zł brutto, 

• nr 74/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. na kwotę 60.578,47 zł brutto, 

• nr 12/2006 z dnia 20 marca 2006r. na kwotę 450.046,09 zł brutto, 

• nr 13/2006 z dnia 20 marca 2006r. na kwotę 24.075,00 zł brutto, 

• nr 26/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. na kwotę 578.631,30 zł brutto, 

• nr 27/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. na kwotę 72.225,00 zł brutto, 

• nr 39/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. na kwotę 67.469,58 brutto, 

• nr 41/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. na kwotę 112.636,37 zł brutto, 

• nr 40/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. na kwotę 11.060,61 zł brutto, 

• nr 42/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. na kwotę 55.456,97 zł brutto, 

• nr 46/2006 z dnia 25 września 2006r. na kwotę 475.878,17 zł brutto. 

Podstawę rozliczenia stanowiły protokoły częściowe odbioru robót. 

Wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego wyłoniono w przetargu nieograniczonym. 

Przebieg postępowania przedstawiono w poniŜszym zestawieniu. 

L.p. Wyszczególnienie Opis postępowania 
1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy Liniewo 
2. Przedmiot zamówienia Wybór inspektora nadzoru 

inwestorskiego 
nad zadaniem Uporządkowanie 
gospodarki wodościekowej w 
miejscowości Liniewo 

3. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony 
4. Wartość zamówienia w zł. (netto) 1% wartości wynagrodzenia 

wykonawcy 35.100 zł 
Równowartość w euro 8.628,32 

5.  Ogłoszenie o zamówieniu 
1) przekazanie Prezesowi UZP (data) 

nie dotyczy 

2) opublikowanie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych (data i pozycja) 

nie dotyczy 

3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 31 sierpień 2005r. 
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4) strona internetowa (od dnia do dnia) 31 sierpień 2005r. do dnia 14 
września 2005r. 

5) inne  
6.  Termin złoŜenia wniosku nie dotyczy 
7.  Ilość złoŜonych wniosków nie dotyczy 
8.  Ilość zaproszonych oferentów nie dotyczy 
9. Termin złoŜenia ofert (do dnia) 14 wrzesień 2005r. godz. 10,00 
10. Otwarcie ofert (data, godzina) 14 wrzesień 2005r. godz. 10,15 
11. Kryteria wyboru ofert cena 100% 
12. Sporządzona specyfikacja Istotnych Warunków 

zamówienia (art. 36, ust. 1 Prawa Zamówień 
Publicznych) 

30.08.2005r. 

13. Ilość ofert złoŜonych trzy: 
1. Usługi Projektowe mgr inŜ. 

Arkadiusz Malinowski 
Kościerzyna, 

2. Biuro Projektów i Nadzorów w 
Budownictwie mgr inŜ. Roman 
Lesiak Brodnica Górna 

3. Przedsiębiorstwo Projektowo – 
WdroŜeniowe Tomasz Meisner 
Gdynia 

14. Ilość ofert odrzuconych nie 
15.  Cena ofert najtańszej (brutto w tym VAT) 19.500 zł w tym 3.516,40 zł VAT 
16. Cena oferty najwyŜszej (brutto w tym VAT) 38.430 zł w tym 6.930 zł VAt 
17. Cena wybranej oferty (brutto w tym VAT) 19.500 zł w tym 3.516,40 zł VAT 
18. Wymagana kwota wadium nie dotyczy 

Termin wpłaty (do dnia) nie dotyczy 
19. Wpłata wadium 

Kwota, forma 
nie dotyczy 

Data wpłaty nie dotyczy 
20. Komisja Przetargowa (z dnia i przez kogo 

powołana i liczba osób) 
Zarządzenie nr 28a/05 Wójta Gminy 
Liniewo z dnia 30 sierpnia 2005r. w 
sprawe powołania Komisji 
przetargowej na nadzór inwestorski 
nad inwestycją pod nazwą 
Uporządkowanie gospodarki 
wodościekowej w miejscowości 
Liniewo nr ZPGK 07-2005 

21. Oświadczenie Kierownika zamawiającego na 
załączonym druku ZP-11 (art. 17 ust.2 Prawa 
Zamówień Publicznych) 

30sierpień 2005r. 

22. Oświadczenia członków komisji przetargowej 
na załączonych drukach ZP-11 (art. 17 ust.2 
Prawa Zamówień Publicznych) 

30sierpień 2005r. 

23. Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
udziału w postępowaniu na załączonych 
drukach ZP-14  

16 wrzesień 2005r. 

24. Data wszczęcia postępowania przetargowego 31 sierpień 2005r. 
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25.  Data zakończenia postępowania przetargowego 3 październik 2005r. 
26. Data podpisania umowy z wykonawcą (nazwa 

wykonawcy) 
3 październik 2005r. Biuro 
Projektów i Nadzoru w 
Budownictwie BranŜa Sanitarna 
Roman Lesiak Brodnica Górna 

27. Wartość umowy ogółem (w tym VAT) 19.500 zł w tym 3.516,40 zł VAT 
28.  Termin wykonania zadania do zakończenia inwestycji 
29. Okres gwarancji nie dotyczy 
30. Protesty i odwołania nie wystąpiły 
 
W dniu 3 października 2005r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. W umowie 

określono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie zgodnej z ofertą, tj. 19.500 zł brutto  

w tym 3.516,40 zł VAT oraz czas trwania umowy od dnia podpisania umowy do dnia 

zakończenia inwestycji, której przewidywany czas trwania określono do dnia 31 lipca 

2006r.  

Wykonane prace zostały rozliczone nw. fakturami: 

• F-ra 86/12/05 z dnia 16 grudnia 2005r. na kwotę 4.800 zł brutto, 

• F-ra nr 14/III/2006 z dnia 14 marca 2006r. na kwotę 4.800 zł brutto,  

• F-ra nr 41/VI/2006 z dnia 28 czerwca 2006r. na kwotę 4.800 zł brutto, 

• F-ra nr 56/IX/06 z dnia 1 września 2006r. na kwotę 5.100 zł. brutto. 

Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych Gminy w dniu 31 grudnia 2006r. nw. 

dowodami OT: 

• nr 4/2006 na wartość 2.679.398,54 zł, 

• nr 5/2007 na wartość 528.618,17 zł. 

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Orlu. 

Podstawę realizacji powyŜszej inwestycji stanowiła uchwała Rady Gminy Liniewo  

nr XIV/101/2004 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 

2004.  

Źródła finansowania zadania były następujące: 

- środki własne gminy – 174.893,76 zł, 

- dotacja z Unii Europejskiej – 345.657 zł, 

- dotacja z Ministerstwa Kultury – 66.475 zł. 



 91

W dniu 28 stycznia 2005r. Starosta Kościerski wydał decyzję nr AiB-7351/20/2/2005 

którą zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę świetlicy 

wiejskiej wraz z infrastrukturą. 

Wyboru wykonawcy zadania dokonano w drodze przetargu nieograniczonego. 

Przebieg postępowania przedstawiono w poniŜszym zestawieniu. 

L.p. Wyszczególnienie Opis postępowania 
1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy Liniewo 
2. Przedmiot zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w Orlu 
3. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony 
4. Wartość zamówienia w zł. (netto) 561.133,72 zł brutto w tym 

71.188,04 podatek VAT 
Równowartość w euro 113.064,33€ 

5.  Ogłoszenie o zamówieniu 
1) przekazanie Prezesowi UZP (data) 

31 października 2005r. wpłynęło  
03 listopada 2005r. 

1. 2) opublikowanie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych (data i pozycja)  

10 listopada 2005r. 258, poz. 59803 

3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 31 października 2005r. 
4) strona internetowa (od dnia do dnia) 5 listopada 2005r. do dnia 9 stycznia 

2006r. 
5) inne nie 

6.  Termin złoŜenia wniosku 31 października 2005r. 
7.  Ilość złoŜonych wniosków Nie dotyczy 
8.  Ilość zaproszonych oferentów Nie dotyczy 
9. Termin złoŜenia ofert (do dnia) 9 styczeń 2006r. godz. 9,00 
10. Otwarcie ofert (data, godzina) 9 styczeń 2006r. godz. 9,15 
11. Kryteria wyboru ofert 100% cena 
12. Sporządzona specyfikacja Istotnych Warunków 

zamówienia (art. 36, ust. 1 Prawa Zamówień 
Publicznych) 

26 października 2005r. 

13. Ilość ofert złoŜonych osiem: 
1. ALBREKS Spółka z o.o. z 

Gdańska 
2. Firma Handlowo Usługowa 

Wiesław Janusz Nowa Karczma 
3. Firma Handlowo-Usługowo-

Budowlana MAXI-MIX  Libusz, 
4. Zakłąd Robót 

Ogólnobudowlanych Stanisław 
Repiński Kościerzyna 

5. MAXI TERM Gdańsk, 
6. Firma Usługowo-Budowlana 

LEMAR Spółka Jawna 
Skarszewy, 

7. Przedsiębiorstwo Budowlano-
Handlowe TAMUR Starogard 
Gdański, 
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8. Przdsiębiorstwo Budowlano-
Projektowe MABET Starogard 
Gdański. 

14. Ilość ofert odrzuconych i wykluczonych trzy odrzucone: 
1. MAXI TERM Gdańsk, 
2. Firma Usługowo-Budowlana 

LEMAR Spółka Jawna 
Skarszewy, 

3. Przdsiębiorstwo Budowlano-
Projektowe MABET Starogard 
Gdański. 

jedna wykluczona: 
1. Firma Handlowo Usługowa 

Wiesław Janusz Nowa Karczma 
15.  Cena ofert najtańszej (brutto w tym VAT) 535.803,22 zł  w tym 98.423,53 

podatku VAT 
16. Cena oferty najwyŜszej (brutto w tym VAT) 698.624,70 zł w tym  125.981,50 

podatku VAT 
17. Cena wybranej oferty (brutto w tym VAT) 447.379,69 zł  w tym 98.423,53 

podatku VAT 
18. Wymagana kwota wadium 10.000 zł. 

Termin wpłaty (do dnia) do 9 stycznia 2006r. 
19. Wpłata wadium 

Kwota, forma 
1. wpłata gotówką 05 stycznia 

2006r. 
2. wpłata gotówką 06 stycznia 

2006r. 
3. wpłata gotówką 05 stycznia 

2006r. 
4. wpłata gotówką 05 stycznia 

2006r. 
5. wpłata gotówką 08 stycznia 

2006r. 
6. gwarancja ubezpieczeniowa nr 

1502/03/357/2005/G z dnia 21 
grudnia 2005r. CIGNA STU w 
Gdańsku. Wartość 10.000 zł. 
Termin obowiązywania 9 styczeń 
do 11 marzec 2006r. 

7. gwarancja ubezpieczeniowa nr 
GD/GP/49/30/2005 z dnia 5 
stycznia 2006r. Towarzystwa 
Ubezpieczeń i Reasekuracji w 
Gdyni. Wartość 10.000 zł. 
Termin obowiązywania 9 styczeń  
do 10 marzec 2006r. 

8. wpłata gotówką 06 stycznia 
2006r 

Data wpłaty j.w. 
20. Komisja Przetargowa (z dnia i przez kogo 

powołana i liczba osób) 
Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy 
Liniewo z dnia 27 października 
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2005r. w sprawę powołania Komisji 
przetargowej do rozstrzygnięcia 
przetargu na budowę świetlicy 
wiejskiej w Orlu ZPGK-10-2005. 

21. Oświadczenie Kierownika zamawiającego na 
załączonym druku ZP-11 (art. 17 ust.2 Prawa 
Zamówień Publicznych) 

27 październik 2005r. 

22. Oświadczenia członków komisji przetargowej 
na załączonych drukach ZP-11 (art. 17 ust.2 
Prawa Zamówień Publicznych) 

Cztery oświadczenia  z dnia 27 
października 2005r. 

23. Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
udziału w postępowaniu na załączonych 
drukach ZP-14  

11 styczeń 2006r. 

24. Data wszczęcia postępowania przetargowego 31 października 2005r. 
25.  Data zakończenia postępowania przetargowego 31 stycznia 2006r. Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Handlowe TAMUR 
Starogard Gdański, 

26. Data podpisania umowy z wykonawcą (nazwa 
wykonawcy) 

31 stycznia 2006r. 

27. Wartość umowy ogółem (w tym VAT) 535.803,22 zł w tym 98.423,53 
podatku VAT 

28.  Termin wykonania zadania 16 październik 2006r. 
29. Okres gwarancji 36 miesięcy 
30. Protesty i odwołania nie 
 

W dniu 31 stycznia 2006r. zawarto z wykonawcą umowę nr 4/2006. Przedmiotem 

umowy było wykonanie budynku świetlicy wiejskiej w Orlu.  

Termin realizacji zadania określono w umowie na czas: 

• rozpoczęcie robót w okresie czternastu dni od podpisania umowy, 

• zakończenie robót do dnia 16 października 2006r. 

W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy zgodne z ofertą, tj. 545.803,22 zł 

brutto w tym podatek VAT w kwocie 98.423,53 zł. 

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy miało następować fakturami częściowymi za 

całkowicie zakończone etapy lub elementy robót, ustalone zgodnie z harmonogramem 

organizacji i wykonania umowy. Faktury będą wypłacane na podstawie odbiorów 

częściowych robót, a faktury końcowej na podstawie odbioru końcowego robót. 

Zabezpieczenie wykonania umowy stanowić miała kwota w wysokości 4% ceny 

oferty, tj. 21.832,13 zł. 
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Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej kaucji gwarancyjnej miał 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za naleŜyte wykonanie 

przedmiotu umowy bez zastrzeŜeń. 

Pozostałe 30% zostanie zwrócone zgodnie z umową 15 dni po upływie terminu 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości. 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w postaci nw. 

gwarancji ubezpieczeniowych Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.: 

• nr GD/GW/49/33/2005 z dnia 25 stycznia 2006r. na kwotę 15.282,49 zł i 

terminem obowiązywania od 30 stycznia 2006r. do 20 listopada 2006r., 

• nr GD/GG/49/34/2005 z dnia 25 stycznia 2006r. na kwotę 6.549,64 zł i 

terminem obowiązywania od 30 stycznia 2006r. do 5 listopada 2009r. 

Okres gwarancji wynosił 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

W przypadku niedotrzymania warunków przez jedną ze stron, w umowie określono 

kary umowne. 

Zgłoszenie gotowości odbioru zapisano w dzienniku budowy w dniu 31 października 

2006r. 

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 13 listopada 2006r. 

W związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia zadania określonego w umowie 

Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 81.870 zł, którą potrącono z 

ostatniej faktury. 

NaleŜne wynagrodzenie wykonawca rozliczył niŜej wymienionymi fakturami: 

• nr 36/2006 z dnia 5 lipca 2006r. na kwotę 277.192,11 zł brutto, 

• nr 76/2006 z dnia 13 listopada 2006r. na kwotę 268.611,11 zł brutto.  

Podstawę rozpiczenia stanowiły protokóły częściowego odbioru robót. 

Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych Gminy dowodem OT nr 3/2006 z dnia  

31 grudnia 2006r. na kwotę 587.025,76 zł. 

3. Zakup windy i przeprowadzenie robót remontowych i montaŜowych. 

Podstawę realizacji powyŜszej inwestycji stanowiła uchwała Rady Gminy Liniewo  

nr X/48/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r. sprawie zmiany w budŜecie na 2007r. 

Źródła finansowania zadania były następujące: 

- środki własne gminy – 26.752,23 zł, 
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- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – 150.000 zł, 

- pomoc finansowa Gminy Kościerzyna – 3.000 zł, 

- pomoc finansowa Gminy Nowa Karczma – 2.500 zł 

W dniu 7 listopada 2007r. Starosta Kościerski wydał decyzję nr AB-7351- 743(3)/07, 

którą zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na dobudowę do istniejącego 

budynku domu pomocy społecznej windy dla osób niepełnosprawnych.  

Wyboru wykonawcy zadania dokonano w drodze przetargu nieograniczonego. 

Przebieg postępowania przedstawiono w poniŜszym zestawieniu. 

 

L.p. Wyszczególnienie Opis postępowania 
1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy Liniewo 
2. Przedmiot zamówienia Zakup windy i przeprowadzenie 

robót remontowych i montaŜowych. 
3. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony 
4. Wartość zamówienia w zł. (netto) 139.500 zł 

Równowartość w euro 31.798,49€ 
5.  Ogłoszenie o zamówieniu 

1) przekazanie Prezesowi UZP (data) 
30 sierpnia 2007r. 

2) opublikowanie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych (data i pozycja)  

30 sierpnia 2007r. nr 153673/2007 

3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 30 sierpnia 2007r. 
4) strona internetowa (od dnia do dnia) 30 sierpnia 2007r. do 8 października 

2007r. 
5) inne  

6.  Termin złoŜenia wniosku nie dotyczy 
7.  Ilość złoŜonych wniosków nie dotyczy 
8.  Ilość zaproszonych oferentów nie dotyczy 
9. Termin złoŜenia ofert (do dnia) 20 września 2007r. godz. 9,00 
10. Otwarcie ofert (data, godzina) 20 września 2007r. godz. 9,15 
11. Kryteria wyboru ofert cena – 75% 

okres gwarancji – 25% 
12. Sporządzona specyfikacja Istotnych Warunków 

zamówienia (art. 36, ust. 1 Prawa Zamówień 
Publicznych) 

28 sierpień 2007r. 

13. Ilość ofert złoŜonych Jedna przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe WIWRA Gdańsk 

14. Ilość ofert odrzuconych i wykluczonych nie 
15.  Cena ofert najtańszej (brutto w tym VAT) 179.760,00 zł w tym podatek VAT 

11.760 zł 
16. Cena oferty najwyŜszej (brutto w tym VAT) nie dotyczy 
17. Cena wybranej oferty (brutto w tym VAT) 179.760,00 zł w tym podatek VAT 

11.760 zł 
18. Wymagana kwota wadium nie dotyczy 
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Termin wpłaty (do dnia) nie dotyczy 
19. Wpłata wadium 

Kwota, forma 
nie dotyczy 

Data wpłaty Nie dotyczy 
20. Komisja Przetargowa (z dnia i przez kogo 

powołana i liczba osób) 
Zarządzenie nr 30/07 Wójta Gminy 
Liniewo z dnia 28 sierpnia 2007r. w 
sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do rozstrzygnięcia 
przetargu na zakup windy i 
przeprowadzenie robót remontowych 
i montaŜowych ZPGK-07/2007 

21. Oświadczenie Kierownika zamawiającego na 
załączonym druku ZP-11 (art. 17 ust.2 Prawa 
Zamówień Publicznych) 

28 sierpnia 2007r. 

22. Oświadczenia członków komisji przetargowej 
na załączonych drukach ZP-11 (art. 17 ust.2 
Prawa Zamówień Publicznych) 

cztery - 28 sierpnia 2007r. 

23. Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
udziału w postępowaniu na załączonych 
drukach ZP-14  

26 września 2007r. 

24. Data wszczęcia postępowania przetargowego  
25.  Data zakończenia postępowania przetargowego 8 października 2007r. 
26. Data podpisania umowy z wykonawcą (nazwa 

wykonawcy) 
8 października 2007r. 

27. Wartość umowy ogółem (w tym VAT) 179.760,00 zł w tym podatek VAT 
11.760 zł 

28.  Termin wykonania zadania 30 listopada 2007r. 
29. Okres gwarancji 42 miesiące 

W dniu 8 października 2007r. z Wykonawcą podpisano umowę nr ZPGK07/2007.  

W umowie określono wynagrodzenie zgodne z ofertą, tj. 179.760,00 zł brutto oraz 

termin wykonania zadania na dzień 30 listopada 2007r. 

Zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpić miała zgodnie z umową w ciągu 14 dni 

od daty złoŜenia faktury wraz z podpisanym protokółem odbioru oraz uzyskaniem 

wszelkich niezbędnych odbiorów technicznych. 

W przypadku niedotrzymania warunków w umowie określono kary umowne. 

W dniu 12 października 2007r. podpisano aneks do umowy, w którym przesunięto 

termin wykonania zadania na dzień 24 grudnia 2007r. w związku z niedostarczeniem 

przez Gminę kompletnej dokumentacji oraz brakiem uzgodnień z konserwatorem 

zabytków. 

W dniu 18 grudnia 2007r. dokonano odbioru końcowego zadania. 
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Wynagrodzenie wykonawcy wypłacono na podstawie faktury VAT nr 23/12/2007 z 

dnia 18 grudnia 2007r. na kwotę 179.760,00 zł, w tym podatek VAT 11.760 zł. 

Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych dowodem OT nr 6/2007 z dnia 31 

grudnia 2007r. na kwotę 182.252,23 zł. 

3.3.2.2. Pozostałe wydatki majątkowe. 

1. Zakup samochodu osobowego do przewoŜenia dziewięciu osób, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

Podstawę realizacji powyŜszej inwestycji stanowiła uchwała Rady Gminy Liniewo  

nr XXIV/144/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 

rok 2005.  

Źródła finansowania zadania były następujące: 

- środki własne gminy –25.750 zł, 

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w Gdańsku – 77.248 zł. 

 

L.p. Wyszczególnienie Opis postępowania 
1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy Liniewo 
2. Przedmiot zamówienia Zakup samochodu osobowego na 9 

osób przystosowanego do 
przewoŜenia osób 
niepełnosprawnych 

3. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony 
4. Wartość zamówienia w zł. (netto) 120.000 zł 

Równowartość w euro 29.653 € 
5.  Ogłoszenie o zamówieniu 

1) przekazanie Prezesowi UZP (data) 
nie dotyczy 

2) opublikowanie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych (data i pozycja)  

nie dotyczy 

3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 28 październik 2005r. 
4) strona internetowa (od dnia do dnia) 28 październik 2005r. do dnia 15 

listopada 2005r. 
5) inne nie  

6.  Termin złoŜenia wniosku nie dotyczy 
7.  Ilość złoŜonych wniosków nie dotyczy 
8.  Ilość zaproszonych oferentów nie dotyczy 
9. Termin złoŜenia ofert (do dnia) 15 listopada 2005r. godz. 10,00 
10. Otwarcie ofert (data, godzina)  15 listopada 2005r. godz. 10,15 
11. Kryteria wyboru ofert cena 85% 

dodatkowe wyposaŜenie – 15% 
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12. Sporządzona specyfikacja Istotnych Warunków 
zamówienia (art. 36, ust. 1 Prawa Zamówień 
Publicznych) 

28 października 2005r. 

13. Ilość ofert złoŜonych Dwie: 
1. Autoryzowany Dealer 

Volkswagena Piotrków 
Trybunalski 

2. Dom Samochodowy 
GIERMAZ Spółka z o.o. 
Wrocław 

14. Ilość ofert odrzuconych i wykluczonych nie  
15.  Cena ofert najtańszej (brutto w tym VAT) 102.998,00 zł + ubezpieczenie 4.017 

zł 
16. Cena oferty najwyŜszej (brutto w tym VAT) 118.237,50 zł + ubezpieczenie 

5.737,50 zł 
17. Cena wybranej oferty (brutto w tym VAT) 102.998,00 zł + ubezpieczenie 4.017 

zł 
18. Wymagana kwota wadium nie wymagano 

Termin wpłaty (do dnia) nie dotyczy 
19. Wpłata wadium 

Kwota, forma 
nie dotyczy 

Data wpłaty nie dotyczy 
20. Komisja Przetargowa (z dnia i przez kogo 

powołana i liczba osób) 
Zarządzenie nr 38/05 z dnia 26 
października 2005r. w sprawie 
powołania Komisji Przetargowej do 
rozstrzygnięcia przetargu na dostawę 
samochodu osobowego dla 9-ciu 
osób przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych ZPGK-09-
2005 

21. Oświadczenie Kierownika zamawiającego na 
załączonym druku ZP-11 (art. 17 ust.2 Prawa 
Zamówień Publicznych) 

26 października 2005r. 

22. Oświadczenia członków komisji przetargowej 
na załączonych drukach ZP-11 (art. 17 ust.2 
Prawa Zamówień Publicznych) 

cztery 26 października 2005r. 

23. Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
udziału w postępowaniu na załączonych 
drukach ZP-14  

16 listopada 2005r. 

24. Data wszczęcia postępowania przetargowego 28 października 2005r. 
25.  Data zakończenia postępowania przetargowego 25 listopada 2005r. 
26. Data podpisania umowy z wykonawcą (nazwa 

wykonawcy) 
25 listopada 2005r. Autoryzowany 
Dealer Volkswagena Piotrków 
Trybunalski 

27. Wartość umowy ogółem (w tym VAT) 102.998,00 zł + ubezpieczenie 4.017 
zł 

28.  Termin wykonania zadania 25 grudnia 2005r. 
29. Okres gwarancji 24 miesiące 
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W dniu 25 listopada 2005r. zawarto z Wykonawcą umowę nr ZPGK 09-2005. 

W umowie określono termin wykonania zadania na 30 dni od daty podpisania umowy. 

Wynagrodzenie określono w umowie zgodnie z ofertą na kwotę 102.998,00 zł + 

ubezpieczenie 4.017 zł. 

Samochód przekazano Gminie w dniu 16 grudnia 2005r.  

Samochód przyjęto na stan środków trwałych Gminy dniu 8 grudnia 2005r. dowodem  

OT nr 4/2005 na kwotę 102.998 zł. 

3.4. Rozchody budŜetowe. 

Kontrolą objęto rok 2007. 

Realizację rozchodów w Gminie Liniewo w kontrolowanym okresie przedstawiono  

w poniŜszym zestawieniu: 

l.p. Numer umowy 
kredytowej 

termin Data 
spłaty 

Nr 
wyciągu 

bankowego 

Nr dowodu 
księgowego 

Kwota 
(zł) 

1. 831/2005/Wn 11/Ow-Kw/P 31.03.2007 29.03.2007 063/2007 063/2007 95.000 
2.  831/2005/Wn 11/Ow-Kw/P 30.06.2007 28.06.2007 125/2007 125/2007 95.000 
3. 831/2005/Wn 11/Ow-Kw/P 30.09.2007 27.09.2007 190/2007 190/2007 95.000 
4. 831/2005/Wn 11//Ow-Kw/P 20.12.2007 21.12.2007 251/2007 251/2007 95.000 
5. 1/1/B/K/2003 14.02.2007 14.02.2007 032/2007 032/2007 29.000 
6. 1/1/B/K/2003 14.02.2007 14.05.2007 093/2007 093/2007 29.000 
7. 1/1/B/K/2003 14.02.2007 14.08.2007 159/2007 159/2007 29.000 
8. 1/1/B/K/2003 14.02.2007 14.11.2007 224/2007 224/2007 29.000 

 

 

IV. Mienie komunalne. 

4.1. Gospodarka nieruchomościami. 

Kontrolą objęto rok 2006. 

4.1.1. Unormowania wewnętrzne w zakresie obrotu nieruchomościami. 

Zasady gospodarki nieruchomościami ustalone przez organ stanowiący gminy 

omówiono w punkcie 3.1.3 Dochody z majątku niniejszego protokołu. 

4.1.2. Obrót nieruchomościami.  

Stan majątku Gminy Liniewo w roku 2006 (ustalony na podstawie konta 011  

i prowadzonej ewidencji środków trwałych) kształtował się następująco:  

Wyszczególnienie 
Wartość inwentarzowa 

Na dzień 
01.01.2006 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Na dzień 

31.12.2006 
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0 – Grunty 1.143.673,88 4.127,00 3.219,08 1.144.581,80 
1 – Budynki i lokale spółdzielcze    
      własnościowe prawo do lokalu    
      mieszkalnego 

5.983.926,29 664.201,85 4.907.857,28 1.740.270,86 

2 - Obiekty inŜynierii lądowej i    
     Wodnej 

5.479.725,22 2.750.362,60 316.969,51 7.913.118,31 

3 – Kotły i maszyny energetyczne 32.311,70   32.311,70 
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty  
      ogólnego zastosowania 

283.595,09  88.575,67 195.019,42 

5 – Specjalistyczne maszyny,  
      urządzenia i aparaty  

13.792,00   13.792,00 

6 – Urządzenia techniczne 4.188,26   4.188,26 
7 – Środki transportu 544.045,48  5.490,00 538.555,48 
8 – Narzędzia, przyrządy,  
      ruchomości i wyposaŜenie 

226.889,47 160.676,33 11.907,20 375.658,60 

Razem: 13.712.147,39 3.579.367,78 5.334.018,74 11.957.496,43 

SprzedaŜ mienia komunalnego w okresie kontrolowanym przedstawiono w temacie 

3.1.3. Dochody z majątku. 

4.1.3. Ewidencja nieruchomości. 

Ewidencja syntetyczna nieruchomości prowadzona jest w Urzędzie na koncie 011 

komputerowo oraz analityczna w jednej księdze inwentarzowej środków trwałych 

prowadzonej ręcznie. 

 

4.2. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku. 

Kontrolą objęto rok 2006. 

Badając ww. zakres działalności opierano się na uregulowaniach prawnych 

określonych w: 

- ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku nr 76, 

poz.694 ) 

- ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz.U z 2000 roku Nr 54,poz.654 z póź. zm.) 

-  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz.1752 z póź, zm.). 

 

4.2.1. Środki trwałe . 
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4.2.1.1. Zmiany w stanie środków trwałych. 

Podstawowe środki trwałe 

Według stanu na dzień l stycznia 2006 roku w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy 

Liniewo znajdowały się środki trwałe o wartości ewidencyjnej 13.712.147,39 zł.  

Wartość ta w trakcie roku uległa zwiększeniu o kwotę 3.579.367,78 zł.   

Wzrost wartości nastąpił w wyniku:     

• zakończonych inwestycji- 3.379.600,45 zł, 

• zakupu nowych środków trwałych – 98.215,31zł, 

• darowizny środka trwałego – 101.552,02 zł, 

Wartość środków trwałych w ciągu 2006 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 

5.334.018,74 zł na skutek: 

• sprzedaŜy środków trwałych – 111.868,69 zł, 

• przekazania środków trwałych dla szkół - 5.210.954,07 zł, 

• przekazania środków trwałych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –

11.195,98 zł,  

Wartość ich na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowiła kwotę  11.957.496,43 zł. 

Ewidencję analityczną środków trwałych prowadzi się w Urzędzie w jednej księdze 

inwentarzowej K-205. 

Pozostałe środki trwałe 

Według stanu na dzień l stycznia 2006 roku w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy 

Liniewo znajdowały się pozostałe środki trwałe o wartości ewidencyjnej  

724.307,94 zł. Wartość ta w trakcie roku uległa zwiększeniu o kwotę 72.692,24 zł. 

Wzrost wartości nastąpił w wyniku zakupu nowych środków trwałych.  

Wartość środków trwałych w ciągu 2006 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 

361.457,06 zł. na skutek: 

• przekazania pozostałych środków trwałych dla szkół  - 310.170,01zł, 

• przekazania pozostałych środków trwałych dla GOPS Liniewo – 49.267,05 zł, 

• likwidacja pozostałych środków trwałych – 2.020,00 zł.  

Wartość ich na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowiła kwotę  497.624,44 zł. 

Ewidencję analityczną pozostałych środków trwałych prowadzi się w Urzędzie  

w siedmiu księgach inwentarzowych K-205. 
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4.2.1.2. Umarzanie i ewidencja umorzeń środków trwałych. 

Na koncie 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych ewidencjonowano zmniejszenia wartości początkowych z tytułu umorzenia 

podstawowych środków trwałych i podstawowych wartości niematerialnych  

i prawnych, które podlegają stopniowemu umorzeniu według stawek amortyzacyjnych 

określonych w załączniku nr 10 Wykaz rocznych stawek umorzeniowych do 

zarządzenia nr 1/2002 z dnia 2 stycznia 2002 w sprawie wprowadzenia przepisów 

wewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowo księgowej. 

Umorzenie środków trwałych w roku 2006 zostało prawidłowo naliczone w tabelach 

amortyzacyjnych i ujęte na kontach księgi głównej w ostatnim dniu roku 2006 

dowodem PK nr 556/a. 

4.2.1.3. Oznaczanie majątku numerami identyfikacyjnymi i przypisanie 

odpowiedzialności pracownikom. 

Zasady powierzania pracownikom składników majątku zostały uregulowane  

w zarządzeniu nr 50/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie procedur kontroli 

gospodarowania mieniem.  

Na podstawie próby obejmującej środki trwałe znajdujące się w biurze oznaczonym  

nr 4 w budynku Urzędu ustalono, Ŝe wszystkie środki trwałe oznaczono numerami 

identyfikacyjnymi, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych wprowadzonych w Ŝycie 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112. poz.1317 ze zm.). 

4.2.2. Wartości niematerialne i prawne. 

4.2.2.1. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych. 

Na koncie 020 - Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowano licencje na 

programy komputerowe bez względu na cenę ich nabycia a takŜe autorskie prawa 

majątkowe. Konto 020 posiada dwa nw. subkonta: 

• 020/01 Pozostałe wartości niematerialne i prawne, 

• 020/02 Podstawowe wartości niematerialne i prawne 
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Ewidencja analityczna wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest ręcznie 

w wydzielonej części księgi inwentarzowej środków trwałych. 

4.2.2.2. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych. 

Według stanu na dzień l stycznia 2006 roku w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy 

Liniewo znajdowały się wartości niematerialne i prawne, których wartość 

ewidencyjna, wynikająca z konta 020 Wartości niematerialne i prawne stanowiła 

kwotę 58.341,93 zł. Wartość ta w trakcie roku uległa zwiększeniu o kwotę 6.340 zł. 

Wzrost wartości nastąpił w wyniku zakupu nowych programów komputerowych. 

Wartość wartości niematerialnych i prawnych uległa zmniejszeniu o kwotę 4.293,84  

z powodu przekazania programów komputerowych do szkół. 

Wartość ich na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowiła kwotę 60.388,09 zł. 

4.2.2.3. Umorzenia i ewidencja umorzeń wartości niematerialnych i prawnych. 

Przy umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych stosowano stawki określone 

przez Wójta w załączniku nr 10 Wykaz rocznych stawek umorzeniowych do 

zarządzeniu nr 1/2002 z dnia 2 stycznia 2002 w sprawie wprowadzenia przepisów 

wewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowo księgowej. 

W załączniku tym określono stawkę dla podstawowych wartości niematerialnych i 

prawnych w wysokości 50% 

Zakupione w 2006 roku wartości niematerialne o wartości powyŜej 3.500,00 zł 

umarzano stopniowo. Umorzenie księgowano na koncie 071 Umorzenie środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 401 

Amortyzacja. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych umarzanych 

jednorazowo umorzenie księgowano na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji w kontem 400 

Koszty według rodzajów. 

4.2.3. Finansowy majątek trwały. 

Zaewidencjonowana na koncie 030 - Długoterminowe aktywa finansowe kwota 

1.200,00 zł dotyczyła udziałów Gminy Liniewo w spółce prawa handlowego 

Municipium w Warszawie. 

4.2.4. Materiały. 
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Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąŜano od razu właściwe 

koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. 

4.2.4.3. Gospodarka magazynowa. 

Jednostka nie posiada wyodrębnionego magazynu. 

 

4.3. Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku . 

Kontrolą objęto lata 2004 – 2007. 

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Gminie Liniewo w okresie kontrolowanym 

określone zostały w Instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji, która 

stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2002 Wójta Gminy Liniewo z dnia  

2 stycznia 2002r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych dla 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowo księgowej. 

W okresie kontrolowanym dokonano dwukrotnie inwentaryzacji środków trwałych  

w roku 2004 i 2007. 

Podstawą przeprowadzenia inwentaryzacji były niŜej wymienione zarządzenia Wójta 

Gminy Liniewo: 

• nr 42/2004 z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. 

• nr 39/2007 z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie powołania komisji 

inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia w jednostkach OSP. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 42/2004 z dnia 25 listopada 2004r. inwentaryzacją naleŜało 

objąć środki trwałe znajdujące się w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej  

i jednostkach OSP.  

W zarządzeniu tym powołano Komisję Inwentaryzacyjną oraz określono termin 

przeprowadzenia inwentaryzacji „w okresie od 20 grudnia do 10 stycznia 2005r.” 

Zgodnie z § 9 zarządzenia określono, Ŝe inwentaryzację naleŜy rozliczyć na dzień 

przeprowadzenia spisu, a wynik przedłoŜyć Wójtowi i Skarbnikowi do dnia  

15 stycznia 2005r. 

Spisu z natury dokonano na 36 arkuszach spisowych objętych ewidencją druków 

ścisłego zarachowania. Arkusze zawierały informację m.in. o miejscu 
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przeprowadzenia spisu, dacie spisu, składzie komisji inwentaryzacyjnej wraz  

z podpisami członków i osoby materialnie odpowiedzialnej. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe na arkuszu nr 29 ujęto środki trwałe takie, jak: 

• poz. 16. sieć wodociągowa, 

• poz. 19. Sieć kanalizacyjna, 

• poz. 20 sieć wodociągowa, 

• poz. 24 sieć wodociągowa z przyłączami,  

• poz. 25 wodociąg Lubieszynek – Chrztowo, 

• poz. 26 wodociąg wieś Głodowo, 

• poz. 27 wodociąg Stefanowo, 

• poz. 28 wodociąg Płachty, 

• poz. 29 wodociąg Iłownica, 

• poz. 30 wodociąg Chrusty Wys. 

• poz. 32 wodociąg Sobącz-Chrztowo, 

• poz. 33 wodociąg Wysin Wybudowanie, 

• poz. 34 sieć kanalizacyjna Garczyn – Orle, 

• poz. 35 sieć wodno – kanalizacyjna, 

• poz. 37 poprawa stanu infrastruktury. 

Zgodnie z przepisem art. 26 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r.  

o rachunkowości, inwentaryzacji środków trwałych, do których dostęp jest znacznie 

utrudniony oraz gruntów dokonuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych 

z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. 

W wyniku rozliczenia inwentaryzacji stwierdzono róŜnice między stanem 

rzeczywistym a ewidencyjnym. 

Na zestawieniach zbiorczych spisu z natury sporządzonych na dzień 31grudnia 2004r. 

zawarto informacje o miejscu przeprowadzenia spisu, wartości spisu z natury, wartości 

księgowej a takŜe informację o róŜnicach inwentaryzacyjnych.  

W zestawieniach porównywano stan księgowy ze stanem faktycznym poszczególnych 

składników majątku. Ostatnim dokumentem inwentaryzacyjnym było rozliczenie 

róŜnic inwentaryzacyjnych. 
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RóŜnice inwentaryzacyjne (nadwyŜkę) w kwocie 18.250 zł zgodnie z decyzją Wójta 

przyjęto na stan środków trwałych Gminy dowodem PK 808 z dnia 31 grudnia 2004r. 

Ww. nadwyŜkę niewłaściwie zaewidencjonowano tylko na kontach Wn 013 Pozostałe 

środki trwałe oraz Ma 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych. 

Winno być zaewidencjonowane: 

• ujawnione nadwyŜki - Wn 013, Ma 240,  

• rozliczenie nadwyŜek - Wn 240 Ma 760, 

• odpis umorzeniowy ujawnionych nadwyŜek - Wn 400 Ma 072 

Zgodnie zarządzeniem nr 39/2007 z dnia 6 listopada 2007r. inwentaryzacją roczną 

drogą spisu z natury naleŜało objąć sprzęt i umundurowanie znajdujące się w remizach 

jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Gminie Liniewo.  

W zarządzeniu tym powołano równieŜ Komisję Inwentaryzacyjną. 

Inwentaryzację naleŜało przeprowadzić w dniach 8, 14 i 15 listopada (w zarządzeniu 

nie podano roku oraz dnia, na który naleŜało dokonać rozliczenia inwentaryzacji.  

Spisu z natury dokonano na 7 arkuszach spisowych objętych ewidencją druków 

ścisłego zarachowania. Arkusze zawierały informację m.in. o miejscu 

przeprowadzenia spisu, dacie spisu, składzie komisji inwentaryzacyjnej wraz  

z podpisami członków i osoby materialnie odpowiedzialnej. 

W wyniku rozliczenia inwentaryzacji stwierdzono róŜnice między stanem 

rzeczywistym a ewidencyjnym. 

Na zestawieniach zbiorczych spisu z natury sporządzonych na dzień 31grudnia 2007r. 

zawarto informacje o miejscu przeprowadzenia spisu, wartości spisu z natury, wartości 

księgowej a takŜe informację o róŜnicach inwentaryzacyjnych. W zestawieniach 

porównywano stan księgowy ze stanem faktycznym poszczególnych składników 

majątku. Ostatnim dokumentem inwentaryzacyjnym było rozliczenie róŜnic 

inwentaryzacyjnych. 

RóŜnice inwentaryzacyjne (nadwyŜkę) w nw. kwotach: 

• OSP Głodowo – 2.802,39 zł, 

• OSP Liniewo – 2.653,28 zł, 
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• OSP Wysin – 1.657,90 zł, 

Decyzją Wójta Gminy wartość nadwyŜki zaewidencjonowano na zwiększenie wartości 

pozostałych środków trwałych na podstawie dowodu PK nr 469 z dnia 31 grudnia 

2007r. Ww. nadwyŜkę niewłaściwie zaewidencjonowano tylko na kontach Wn 013 

Pozostałe środki trwałe oraz Ma 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych. 

Winno być zaewidencjonowane: 

• ujawnione nadwyŜki - Wn 013, Ma 240,  

• rozliczenie nadwyŜek - Wn 240 Ma 760, 

• odpis umorzeniowy ujawnionych nadwyŜek - Wn 400 Ma 072 

Na koniec kaŜdego roku nie przeprowadza się inwentaryzacji nieuŜytych materiałów, 

takich, jak opał i paliwo i nie zmniejsza się kosztów danego roku o wartość tych 

materiałów. 

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej paliwa OSP nakłada na 

pracowników Urzędu przepis § 4 ust. 4 zarządzenia Wójta Gminy nr 50/2006 z dnia 

28 grudnia 2006 roku w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem.  

W ostatnim dniu kaŜdego roku dokonywano spisu z natury środków pienięŜnych  

w kasie. Spisów tych nie dokonywano na arkuszach spisu z natury objętych ewidencją 

druków ścisłego zarachowania. Sporządzano go w formie protokółu, podpisanego 

przez Komisję Inwentaryzacyjną i Kasjerkę. Protokóły te nie były objęte ewidencją 

druków ścisłego zarachowania. 

Corocznie dokonywano inwentaryzacji naleŜności i zobowiązań drogą porównania 

danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej 

wartości tych danych. 

 

V. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień. 

Kontrolą objęto lata 2006 - 2007. 

5.1.Dotacje otrzymane przez Gminę w związku z realizacją zadań zleconych oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd gminy. 
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5.1.1.Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez 

samorząd gminy. 

Rozliczenie z przyznanych i wykorzystanych dotacji przez Gminę Liniewo na zadania 

zlecone – bieŜące /§201/ w roku 2006 przedstawiono w temacie 3.1.1.2. Dotacje 

celowe z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych. 

Rozliczenie z przyznanych i wykorzystanych dotacji przez Gminę Liniewo na zadania 

zlecone – bieŜące /§201/ w roku 2007 przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

Symbol 
rozdziału Nazwa rozdziału 

Dotacje 
planowane (w zł) 

Dotacje otrzymane 
(w zł) 

01095 Pozostała działalność 132.220,00 131.686,84 

75011 Urzędy wojewódzkie 47.800,00 47.800,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy  717,00 717,00 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.245,00 8.244,25 
85203 Ośrodki wsparcia 150.000,00 150.000,00 
85212 Zasiłki rodzinne oraz składki na 

ubezpiecz. emeryt. i rentowe 
2.050.600,00 1.820.143,15 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.140,00 3.602,87 

85214 Zasiłki okresowe 62.400,00 47.580,44 

 Ogółem: 2.456.122 2.209.774,55 

Nie wydatkowane w całości dotacje Gmina zwróciła w niŜej wymienionych 

terminach: 

Wyszczególnienie 
rozdział klas. budŜ. 

Kwota 
zwrócona(zł) 

Nr wyciągu bankowego Data przekazania 

01095 533,16 
133/2007 
255/2007 

9 lipca 2007r. 
31 grudzień 2007r. 

75108 0,75 255/2007 31 grudzień 2007r. 

85212 29.856,85 255/2007 31 grudzień 2007r. 

85213 537,13 255/2007 31 grudzień 2007r. 

85214 819,56 255/2007 31 grudzień 2007r. 

Razem: 31.747,45 x x 

Kontrolą objęto wydatkowanie środków otrzymanych z budŜetu państwa na Wybory 

do Sejmu i Senatu. Dotacja ta wpłynęła na rachunek budŜetu gminy w dniach: 

• 9 października 2007r. – 1.515 zł (WB 199/2007), 

• 11 października 2007r. – 2.770 zł (WB 201/2007), 
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• 19 października 2007r.- 3.960 zł (WB 255/2007), 

i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Nie wydatkowana kwota dotacji  

w wysokości 0,75 zł została zwrócona do budŜetu państwa w dniu 31 grudnia 2007r. 

5.1.2.Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez samorząd gminy./§633/. 

Rozliczenie z przyznanych i wykorzystanych dotacji z budŜetu państwa na realizację 

inwestycji przez Gminę Liniewo w roku 2006 przedstawiono w temacie 3.1.1.7. 

„Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację inwestycji”. 

W roku 2007 Gmina Liniewo nie otrzymała Ŝadnych dotacji celowych z budŜetu 

państwa na realizację inwestycji. 

5.1.3.Plan finansowy zadań zleconych. 

1/ Stwierdzono, Ŝe w okresie kontrolowanym jednostka opracowała plan 

finansowy zadań zleconych zgodnie z przepisem art. 126 ustawy o finansach 

publicznych i przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów 

finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom 

samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań /Dz. U. nr 100, 

poz. 1077/. 

Opracowany przez Wójta Gminy Plan finansowy zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie na rok 2006 stanowił załącznik nr 5 do uchwały Rady 

Gminy nr XXXV/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy 

Liniewo na rok 2006. 

Opracowany przez Wójta Gminy Plan finansowy zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie na rok 2007 stanowił załącznik nr 5 do uchwały Rady 

Gminy nr III/12/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy 

Liniewo na rok 2007.  

Plan finansowy obejmował kwoty: 



 110

� dochodów z tytułu przyznanych gminie dotacji na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z podziałem na 

źródła dochodów, 

� wydatków w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budŜetowej. 

5.2. Prawidłowość wykorzystania dotacji. 

Pomoc społeczna w gminie Liniewo realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Liniewie, utworzony na mocy uchwały nr XII/37/90 Gminnej Rady 

Narodowej w Liniewie z dnia 5 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. 

Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadała Rada Gminy uchwałą  

nr XIV/65/96 z dnia 20 marca 1996r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Liniewie. 

Od dnia 2 maja 1990r. obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Liniewie jest pani Barbara Okrój. 

Wójt Gminy Liniewo udzielił ww. pełnomocnictwa i upowaŜnienia do: 

� wydania i podpisywania decyzji administracyjnych z postępowań 

administracyjnych zleconych przez Wójta Gminy Liniewo do prowadzenia przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

� wykonywania czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, 

� reprezentowania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji wynikających  

z zakresu działania ujętego w statucie jednostki, 

� do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń 

majątkowych od dłuŜników alimentacyjnych. 

5.3.Środki na realizację porozumień. 

5.3.1.Rodzaje dotacji celowych otrzymanych przez gminę na realizację porozumień. 

 

5.3.1.1. Dotacje na realizację porozumień, klasyfikowane w §202 dotyczące 

porozumień z organami administracji rządowej i §232 dotyczące porozumień  

z powiatem. 
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W okresie kontrolowanym nie otrzymała dotacji z ww. tytułu. 

 

5.3.2. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację 

zadań na podstawie porozumień. 

Środki na realizację porozumień zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.  

Nie wydatkowane środki zostały zwrócone do budŜetu państwa. 

 

VI. Rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Kontrolą objęto rok 2006 i 2007. 

6.1.Jednostki budŜetowe. 

W kontrolowanym okresie budŜet Gminy realizowało sześć jednostek budŜetowych.  

Jednostki te otrzymały informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków 

stosownie do przepisu art.186 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych. 

Rada Gminy nie upowaŜniła wójta do przekazania niektórych uprawnień do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym 

(kierownikom jednostek) gminy, w związku z czym kierownicy jednostek 

organizacyjnych nie zostali upowaŜnieni na mocy art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.  

Zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych dokonywał kaŜdorazowo Wójt 

Gminy na wniosek kierownik ów jednostek organizacyjnych. 

Wójt Gminy udzielił kierownikom jednostek następujących pełnomocnictw: 

• na podstawie przepisu art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym do reprezentowania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji 

wnikających z zakresu działania ujętego w statucie jednostki, 

• na podstawie przepisu art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 

zamówień publicznych do wykonywania czynności związanych  

z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie określonym w ww. ustawie. 

W związku z brakiem upowaŜnienia kierownicy jednostek nie dokonywali zmian  

w planach finansowych. 
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Wykorzystanie otrzymanych środków przez jednostki budŜetowe Gminy w roku 2006 

przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

Jednostka 
organizacyjna 

Kwota 
przekazana 

Kwota wykorzystana 
(na podst. sprawozd. 

Rb 28) 

Kwota 
zwrócona 

Nr i data 
wyciągu 

bankowego 
Urząd Gminy  5.360.630,37 5.196.859,60 3.770,77 31.12.2006r. 

225/2006 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

2.750.698,20 2.742.763,37 7.934,83 31.12.2006r. 
126/2006 

Zespół Oświatowy 
Garczyn 

463.663,29 461.157,35 2.505,94 31.12.2006r. 
6/63 

Zespół Oświatowy 
Liniewo 

1.976.715,65 1.973.398,24 3.317,41 31.12.2006r. 
6/84 

Szkoła Podstawowa 
Wysin 

409.140,94 403.139,69 6.001,25 31.12.2006r. 
6/67 

Szkoła Podstawowa 
Głodowo 

474.175,55 473.103,10 1.072,45 31.12.2006r. 
6/58 

Wykorzystanie otrzymanych środków przez jednostki budŜetowe Gminy w roku 2007 

przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

Jednostka 
organizacyjna 

Kwota 
przekazana 

Kwota wykorzystana 
(na podst. 

sprawozda.Rb 28) 

Kwota 
zwrócona 

Nr i data 
wyciągu 

bankowego 
Urząd Gminy  4.005.000,00 3.991.587,90 13.412,10 31.12.2007r. 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

2.540.000,00 2.533.461,73 6.538,27 31.12.2007r. 

Zespół Oświatowy 
Garczyn 

415.000,00 413.527,52 1.472,48 31.12.2007r. 
92 

Zespół Oświatowy 
Liniewo 

2.128.000,00 2.126.055,30 1.994,70 31.12.2007r. 
123 

Szkoła Podstawowa 
Wysin 

435.000,00 430.873,64 4.126,36 31.12.2007r. 
105 

Szkoła Podstawowa 
Głodowo 

460.000,00 432.515,18 27.484,82 31.12.2007r. 
101 

 

Obsługa finansowa jednostek oświatowych prowadzona jest w Urzędzie. 

KaŜda jednostka posiada odrębny rachunek bankowy. Dla kaŜdej jednostki 

prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość.  

Sprawozdania jednostek podpisują kierownicy tych jednostek i Skarbnik Gminy, 

której kierownicy jednostek powierzyli obsługę finansową.  

Jednostki nie posiadają planów dochodów, przyjęte dochody przekazują na rachunek 

budŜetu gminy. 

6.2. Zakłady budŜetowe. 

Gmina Liniewo nie utworzyła zakładów budŜetowych. 



 113

6.3. Samorządowe osoby prawne. 

6.3.1.Instytucje kultury. 

Gmina jest organizatorem dla dwóch nw. instytucji kultury: 

• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie. 

• Gminna Biblioteka w Liniewie z filią w Wysinie. 

W kontrolowanym okresie Gmina przekazała ww. instytucji kultury środki finansowe 

w kwocie: 

• W roku 2006 kwotę 208.000 zł 

Wykorzystanie dotacji przez instytucje kultury w roku 2006 przedstawiono  

w poniŜszym zestawieniu: 

Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Kwota 
wykorzystana 

Kwota wydatkowana 
wg sprawozdania 

Rachunek zysków i 
strat 

92109 Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w 

Liniewie 

140.000 140.000 140.000 

92116 Gminna Biblioteka Publiczna 
w Liniewie z filią w Wysinie 

68.000 68.000 68.000 

x x 208.000 208.000 208.000 

 

• W roku 2007 kwotę 235.000 zł 

Wykorzystanie dotacji przez instytucje kultury w roku 2007 przedstawiono  

w poniŜszym zestawieniu: 

Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Kwota 
wykorzystana 

Kwota wydatkowana 
wg sprawozdania 

Rachunek zysków i 
strat 

92109 Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w 

Liniewie 

150.000 150.000 150.000 

92116 Gminna Biblioteka Publiczna 
w Liniewie z filią w Wysinie 

85.000 85.000 85.000 

x x 235.000 235.000 235.000 

Nadmienić naleŜy, Ŝe wysokość środków przekazanych ww. instytucjom kultury była 

zgodna z wysokością określoną w budŜecie Gminy i wykazaną w składanych 

sprawozdaniach. 
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6.3.2. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

Gmina Liniewo nie jest organem załoŜycielskim dla Ŝadnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, w związku, z czym nie przekazała w okresie kontrolowanym 

Ŝadnej dotacji na ten cel. 

 

6.3.3. Pozostałe komunalne osoby prawne. 

Gmina Liniewo posiada akcje w spółce akcyjnej pn. Municypium w Warszawie. 

W okresie kontrolowanym Gmina nie przekazała spółce Ŝadnych środków, nie objęła 

równieŜ kontrolą prawidłowości naliczania odsetek i dywidend od kapitału 

wniesionego do spółki. 

 

VII. Ksi ęgowość i sprawozdawczość finansowa 

Kontrolą objęto lata 2006 i 2007. 

Zasady prowadzenia księgowości sprawdzono pod względem zgodności  

z następującymi aktami prawnymi: 

� ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /tekst jednolity z 2002r. 

Dz.U.nr 76,poz.694 z póź. zm./ 

� rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora finansów publicznych /Dz.U. nr 153, poz.1752/ 

� rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020). 

 

7.1. Stan i kompletność urządzeń księgowych oraz prawidłowość i terminowość 

 zapisów w ewidencji księgowej. 

W powyŜszym zakresie sprawdzeniu poddano w szczególności: 

• zakładowy plan kont, 
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• dokumentację systemu przetwarzania danych przy uŜyciu komputerów. 

W okresie kontrolowanym rachunkowość budŜetu gminy i jednostki budŜetowej 

prowadzona była ręcznie i komputerowo. 

Ręcznie dokonywano zapisów w: 

• księgach inwentarzowych środków trwałych, 

• tabelach amortyzacyjnych. 

Komputerowo dokonywano zapisów w pozostałych księgach rachunkowych. 

W Urzędzie Gminy prowadzi się następujące księgi rachunkowe: 

• dziennik 

• konta syntetyczne (obowiązuje ujęcie kaŜdej operacji zgodnie z zasadą 

podwójnego zapisu) 

• konta analityczne  

• zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. 

Ustalono, Ŝe prowadzenie ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy przy uŜyciu 

komputera zapewnia: 

• utrzymanie zasobów informatycznych, 

• uzyskanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych  

w księgach rachunkowych poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny 

komputerowy nośnik danych, 

• automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald, 

• sporządzanie wydruków komputerowych ksiąg rachunkowych, składających się 

z automatycznie ponumerowanych stron z oznaczeniem pierwszej i ostatniej 

oraz automatyczne sumowanie na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku 

obrotowym. 

Księgi rachunkowe są trwale oznaczone nazwą jednostki oraz nazwą danego rodzaju 

księgi rachunkowej. 

Księgi oznaczone zostały, co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty 

sporządzenia. 

Dostęp do danych informatycznych zabezpieczony jest hasłem dostępu programu 

informatycznego. Hasło jest wyróŜnikiem poszczególnego uŜytkownika (pracownika). 
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W trakcie kontroli ustalono, Ŝe w Urzędzie w sposób niezgodny z przepisami 

wcześniej obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych, a obecnie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 

2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu 

państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora finansów publicznych, prowadzi się ewidencję dochodów na kontach 

syntetycznych. 

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń ewidencję dochodów z podziałem na 

klasyfikację budŜetową naleŜy prowadzić na koncie 130 i na podstawie zapisów na 

tym koncie sporządzać sprawozdania Rb-27 z dochodów jednostki. 

W Urzędzie ewidencję dochodów zgodnie z klasyfikacją budŜetową prowadzi się 

jedynie na koncie 901 prowadzonym budŜetu gminy i na podstawie zapisów na tym 

koncie sporządza się sprawozdania z dochodów jednostki. 

Na koncie 130 Rachunek bieŜący jednostek budŜetowych (w Urzędzie konto  

130 dochody ma symbol 131) zapisów dokonuje się zbiorczo codziennie na podstawie 

raportów kasowych z tytułu dochodów przyjętych do kasy oraz na podstawie 

dowodów PK - dochodów wpłaconych na rachunek bankowy. 

Ewidencję dochodów na koncie 221 NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych i na 

koncie 131 prowadzi się w podziale na źródła dochodów. KaŜdemu rodzajowi 

dochodów przypisany jest odpowiedni symbol, np. podatek od nieruchomości od osób 

prawnych ma symbol 001. 

Nadmienić naleŜy, Ŝe taki sposób ewidencji dochodów nie został określony  

w uregulowaniach wewnętrznych, tj. zakładowym planie kont. 

W okresie kontrolowanym prowadzono ewidencję kosztów na kontach: 

• 400, na którym ewidencjonowano wszystkie koszty, poza amortyzacją 

• 401, na którym księguje się amortyzację. 

Taki sposób ewidencji kosztów nie pozwalał na sporządzenie rachunku zysków i strat 

bezpośrednio z ksiąg rachunkowych. 
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Nadmienić naleŜy, Ŝe od 1 stycznia 2008 roku ewidencję kosztów prowadzi się na 

kontach zespołu „4” z podziałem na rodzaje kosztów. 

 

7.2.Sprawozdawczość budŜetowa. 

W trakcie kontroli sprawdzono zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach z 

danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych w niŜej wymienionych sprawozdaniach 

budŜetowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2006r. 

• Rb 27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych j.s.t. 

� Rb 28 S z wykonania planu wydatków budŜetowych j.s.t. 

� Rb PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy, 

� Rb Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń, 

� Rb N o stanie naleŜności, 

� Rb NDS o nadwyŜce/deficycie j.s.t., 

� Rb 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających 

osobowości prawnej, 

� Rachunek zysków i strat. 

Ponadto sprawdzono bilans jednostki budŜetowej sporządzony dla Urzędu Gminy 

Liniewo na dzień 31 grudnia 2006r.  

W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków niezgodności danych ujętych  

w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 

 

Integralną część protokółu stanowią niŜej wymienione załączniki: 

1. Zestawienie zawierające ogólne informacje o władzach Gminy, dane dotyczące 

miejskich jednostek organizacyjnych.  

2. Protokół kontroli kasy. 

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Ustalenia w nim zawarte zostały przez stronę kontrolującą przedstawione 

kierownictwu jednostki i omówione na posiedzeniu zorganizowanym w dniu  

21 listopada 2008 roku. 
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Powiadomiono jednocześnie Wójta o przysługującym stronie kontrolowanej prawie 

odmowy podpisania protokołu i złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania 

pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy. 

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod pozycją .... . 

Liniewo, dnia 21 listopada 2008r. 

     P o d p i s y: 

Inspektorzy kontroli RIO      Przedstawiciele Gminy 

 

          

(BoŜena Brzezińska)      (Wójt Gminy)  

 

           

(Magdalena Cholewa)      (Skarbnik Gminy 


