
1 
 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

 w Gdańsku 

 

 

 

 

P R O T O K Ó Ł 
 

 

 

 
kontroli kompleksowej Gminy Liniewo przeprowadzonej w 

Urzędzie Gminy Liniewo (nr kodu 83 – 420) ul. Dworcowa 3 przez 

pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
I. USTALENIA OGÓLNO – ORGANIZACYJNE  
   
1.1. Dane ogólne (dotyczące kontroli oraz nazwa i adres jednostki kontrolowanej)  
 1.1.1. Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych  
 1.1.2. Uczestnictwo w związkach komunalnych   
 1.1.3. Wykaz jednostek pomocniczych  
1.2. Kierownictwo jednostki   
1.3. Wewnętrzne regulacje organizacyjno - prawne   
 1.3.1. Statut Gminy  
 1.3.2. Regulamin Organizacyjny Urzędu  
 1.3.3. Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady (politykę) 

rachunkowości 
 

 1.3.4. Środki kontroli zabezpieczenia dostępu do komputerów oraz 
kontrola przetwarzania danych 

 

 1.3.5. Przepisy wewnętrzne regulujące obieg i kontrolę dokumentów 
finansowo-księgowych 

 

 1.3.6. Regulamin wynagradzania pracowników  
 1.3.7. Pełnomocnictwa  
 1.3.8. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym  
1.4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej  
 1.4.1. Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez Radę (Komisję 

Rewizyjną) 
 

 1.4.2. 
 
1.4.3. 

Wykonywanie kontroli przez Skarbnika – głównego księgowego 
budŜetu  
Kontrola środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł 

 

 1.4.4. Oświadczenia o stanie majątkowym (terminowości ich złoŜenia)  
 1.4.5. System zarządzania i kontroli projektów z udziałem środków UE  
 1.4.6. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i 

pozostałych jednostkach  
 

 1.4.7. Audyt wewnętrzny    
1.5. Kontrole zewnętrzne  
    
II. WYKONYWANIE BUD śETU 

 
 

   
2.1. Gospodarka pienięŜna i rozrachunki  
 2.1.1. Gospodarka kasowa (w tym kontrola kasy) 

 
 

 2.1.2. Obsługa bankowa  
 2.1.3.  Gospodarka drukami ścisłego zarachowania (instrukcja, sposób 

gospodarowania, inwentaryzacja druków) 
 

 2.1.4. Rozrachunki i roszczenia (rodzaje rozrachunków i prawidłowość 
funkcjonowania kont rozrachunkowych) 

 

 2.1.5. Terminowość regulowania zobowiązań   
  2.1.5.1. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu dostaw, 

robót i usług  
 

  2.1.5.2. Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych  
  2.1.5.3  Odprowadzanie składek na FUS i FP  
  2.1.5.4. Odprowadzanie składek na PFRON  
 2.1.6.  Przestrzeganie uprawnień do zaciągania zobowiązań obciąŜających  



3 
 

budŜet 
 2.1.7. Zobowiązania wymagalne oraz wydatki niewygasające  
2.2 Inwentaryzacja roczna naleŜności  
2.3. Kredyty, poŜyczki, poręczenia oraz pozostałe przychody  
 2.3.1. Kredyty i poŜyczki  
 2.3.2. Obligacje  
 2.3.3. Udzielone poręczenia i gwarancje  
 2.3.4. SprzedaŜ papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę   
 2.3.5. Przychody z prywatyzacji majątku   
2.4. Dochody budŜetowe  
 2.4.1. Subwencje i dotacje   
 2.4.2. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 

2.4.2.1. – Księgowa ewidencja podatków i opłat 
2.4.2.2. – Postępowanie podatkowe przy ustalaniu wysokości 
                zobowiązania podatkowego 
2.4.2.3. – Podatek od nieruchomości 
2.4.2.4. – Podatek rolny 
2.4.2.5. – Podatek leśny 
2.4.2.6. – Podatek od środków transportowych 
2.4.2.7. – Opłata za posiadanie psów 
2.4.2.8. – Opłata miejscowa 
2.4.2.9. – Opłata targowa 
2.4.2.10. – Pobór podatków i opłat, rozliczenie inkasentów 
2.4.2.11. – Powszechność opodatkowania 
2.4.2.12. – Udzielanie ulg w zapłacie podatków i opłata 
prolongacyjna 
2.4.2.13. – Skutki finansowe (roczne) z tytułu udzielonych ulg i 
umorzeń oraz obniŜenia górnych stawek podatkowych 
2.4.2.14. – Dochody z opłat adiacenckich 
2.4.2.15. – Opłata planistyczna 
2.4.2.16. – Opłata eksploatacyjna 
2.4.2.17. – Opłaty za zajmowanie pasa drogowego 
2.4.2.18. – Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych 
2.4.2.19. – Windykacja naleŜności podatkowych i opłat 

 

 2.4.3. Dochody z majątku  
  2.4.3.1. – Dochody z tytułu opłat za zarząd i uŜytkowanie 

                wieczyste nieruchomości 
2.4.3.2. – Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 
2.4.3.3. – Dochody z dzierŜawy i wynajmu lokali uŜytkowych 
2.4.3.4. – Dochody za sprzedaŜy majątku 
2.4.3.5. – Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności 
2.4.3.6. – Dochody z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd  

 

 2.4.4. Inne dochody 
2.4.4.1 –  Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych 
na rachunkach bankowych  

 

2.5.  Wydatki bud Ŝetowe (bieŜące) z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach 
publicznych  

 

 2.5.1. Wydatki budŜetowe  



4 
 

  2.5.1.1   Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń  
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Przepisów o zamówieniach publicznych) 
 

  2.5.1.7   Wydatki na podróŜe słuŜbowe radnych (krajowe i 
zagraniczne) 

 

  2.5.1.8   Wypłaty diet radnym, członkom komisji rady oraz 
pozostałym  

 

  2.5.1.9   Naliczenie i wykorzystanie środków ZFŚS   
  2.5.1.10 Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu            

              Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i     
              Przeciwdziałania Narkomanii 

 

  2.5.1.11 Wydatkowanie środków z zakresu ochrony 
przeciwpoŜarowej    

 

  2.5.1.12 Dotacje podmiotowe  
  2.5.1.13 Dotacje przedmiotowe  
  2.5.1.14 Dotacje celowe  
  2.5.1.15 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  
  2.5.1.16 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 

terytorialnego 
 

    
 2.5.2. Wydatki majątkowe  
  2.5.2.1. Planowanie nakładów inwestycyjnych (Wieloletnia     

Prognoza Finansowa) oraz ich realizacja 
 

  2.5.2.2. Wydatki na inwestycje i remonty (z uwzględnieniem 
przepisów o zamówieniach publicznych) 

 

  2.5.2.3  Zakup i objęcie akcji, udziałów  
  2.5.2.4  Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  
  2.5.2.5  Przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan  

             (księgowy) środków trwałych 
 

  2.5.2.6. Dotacje celowe z budŜetu gminy na finansowanie lub   
             dofinansowanie kosztów inwestycji (lub zakupów     
             inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki 

 

  2.5.2.7. Dotacje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu 
terytorialnego 

 

    
2.6. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji  
2.7. Dług publiczny, przychody i rozchody budŜetu   
   
III GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM 

 
 

   
3.1. Gospodarka nieruchomościami (zasady gospodarowania, ewidencja)  
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3.2. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku (środki trwałe, warto ści 
niematerialne i prawne, materiały) 
3.3. Inwentaryzacja roczna rzeczowych składników (oraz rozliczenie osób 
materialnie odpowiedzialnych) 

 

IV ROZLICZENIE JEDNOSTKI SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO  
Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

 

   
4.1. Rozliczenia z jednostkami budŜetowymi  
4.2. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budŜetowymi  
4.3. Rozliczenia rachunków dochodów  
4.4. Samorządowe osoby prawne  
 4.4.1. Instytucje kultury  
 4.4.2. Samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej  
   
V ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIE Ń  
   
5.1. Dotacje celowe na zadania zlecone  
 5.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
 

 5.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami  

 

 5.1.3. Plan finansowy zadań zleconych  
 5.1.4. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na 

zadania zlecone 
 

5.2. Dotacje celowe na realizację porozumień  
 5.2.1. Rodzaje dotacji celowych otrzymanych przez gminę na realizację 

porozumień 
 

   
VI KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZO ŚĆ  
6.1. Stan i kompletność ksiąg rachunkowych budŜetu i Urzędu   
6.2. Sprawozdawczość budŜetowa, finansowa i inne  
 
 
Okres objęty kontrolą: lata 2008 – 2011. 
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I USTALENIA OGÓLNO – ORGANIZACYJNE 
Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: 

- Magdalena Cholewa– upowaŜnienie nr 55/12 z dnia 17 kwietnia 2012r. -w okresie od dnia 

30 kwietnia 2012r. do dnia 31 sierpnia 2012r., z przerwą w dniach: od 30 kwietnia do 

1czerwca, 5-12 czerwca, 2 – 27 lipca 2012r. 

- BoŜena Brzezińska – Dolacińska - upowaŜnienie nr 56/12 z dnia 17 kwietnia 2012r. - 

w okresie od dnia 30 kwietnia 2012r. do dnia 31 sierpnia 2012r., z przerwą w dniach: 8, 9 

maja, 8 czerwca, 13 do 24 sierpnia 2012r. 

- Magdalena Brzezińska - Cholewa – upowaŜnienie nr 57/12 z dnia 17 kwietnia 2012r. - 

w okresie od dnia 30 kwietnia 2012r. do dnia 31 sierpnia 2012r., z przerwą w dniach: od  

7 do 1czerwca, 5 – 12 czerwca, 30 lipca – 17 sierpnia  2012r. 

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Liniewo. 

1.1. Dane ogólne. 

1.1.1. Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych. 

Jednostki budŜetowe: 

� Urząd Gminy w Liniewie 

� Zespół Oświatowy w Liniewie, w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa  

w Liniewie, Przedszkole Samorządowe w Liniewie oraz Gimnazjum Publiczne  

w Liniewie utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Liniewo z dnia 26 stycznia 

2005r. w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowego w Liniewie. 

� Zespół Oświatowy w Garczynie w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa  

i Przedszkole, utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy w Liniewie  

nr VIII/47/99z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie powołania Zespołu Oświatowego  

w Garczynie. 

� Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysinie, utworzona na podstawie uchwały  

nr VI/37/99 Rady Gminy w Liniewie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia 

publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Liniewo. 

� Publiczna Szkoła Podstawowa w Głodowie, utworzona na podstawie uchwały VI/37/99 

Rady Gminy w Liniewie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia publicznych 

szkół podstawowych na terenie Gminy Liniewo. 
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� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie, utworzony na podstawie uchwały 

Gminnej Rady Narodowej w Liniewie z dnia 5 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. 

Samorządowe zakłady budŜetowe: 

Samorządowy Zakład BudŜetowy w Orlu, utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy 

Liniewo nr VI/31/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu 

budŜetowego. 

Instytucje kultury. 

Gmina jest organizatorem dla dwóch instytucji kultury pn.: 

� Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie, utworzony na mocy uchwały 

Rady Gminy Liniewo nr XXX/218/2002 z dnia 26 marca 2002r. w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Liniewie, 

� Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie, utworzona na mocy uchwały Rady 

Gminy Liniewo nr XXX/219/2002 z dnia 26 marca 2002r. w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą 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. 

1.1.2. Uczestnictwo w związkach komunalnych. 

Gmina Liniewo nie uczestniczy w Ŝadnym związku komunalnym. 

1.1.3. Wykaz jednostek pomocniczych. 

Na terenie Gminy funkcjonuje 16 niŜej wymienionych jednostek pomocniczych (sołectw): 

Chrósty Wysińskie, Chrztowo, Garczyn, Głodowo, Iłownica, Liniewo, Liniewskie Góry, 

Lubiszyn, Lubieszynek, Orle, Płachty, Sobącz, Stefanowo, Wysin, Deka i Stary Wiec. 

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 zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 38, 

poz. 744 z 2005r. 

1.2. Kierownictwo jednostki. 
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1. 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. 

� w dniu 5 grudnia 2010r. W dniu 14 grudnia 2010r. pan Mirosław Warczak złoŜył 

wobec Rady Gminy ślubowanie, obejmując tym samym obowiązki Wójta Gminy 

Liniewo na VI kadencję w latach 2010 - 2014. 

2. Wójt Gminy Liniewo nie powołał swojego zastępcy. W okresienieobecności Wójt 

udzielił nw. jednorazowych upowaŜnień: 

• z dnia 29 grudnia 2010r. dla Skarbnik Gminy p. Danuty Skuzy do 

zatwierdzania do wypłaty faktur w okresie od 30 do 31 grudnia 2010r., 

• z dnia 13 lipca 2011r. dla Skarbnik Gminy p. Danuty Skuzy do zatwierdzania 

do wypłaty faktur i rachunków wystawionych na Urząd Gminy w Liniewie 

lub na Gminę Liniewo w okresie od 14 do 27 lipca 2011r.. 

3. Przewodniczącym Rady Gminy jest pan Wiesław Szarmach wybrany do pełnienia tej 

funkcji przez Radę Gminy VI kadencji uchwałą nr I/2010 z dnia 30 listopada 2010r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Liniewo. 

W okresie kontrolowanym Przewodniczącym Rady Gminy Liniewo był równieŜ pan 

Ludwik Szparkowski wybrany do pełnienia tej funkcji przez Radę Gminy V kadencji 

uchwałą nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Liniewo. 

4. Sekretarzem Gminy jest od dnia 29grudnia 2006r. pan Jacek Sosnowski powołany na 

to stanowisko uchwałą Rady Gminy Liniewo nr III/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. 

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Liniewo. 

5. 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. 

6. Głównym księgowym Urzędu Gminy Liniewo jest od dnia  8 maja 2008r. pani Alicja 

Koprek. 
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Ogólne informacje o władzach Gminy i kierownictwie jednostek organizacyjnych Gminy 

zawarte są takŜe w zestawieniu stanowiącymzałącznik nr 1 do niniejszego protokołu 

kontroli. 

Załącznik ten obejmuje równieŜ dane dotyczące gminnych jednostek organizacyjnych. 

1.3. Wewnętrzne regulacje organizacyjno- prawne. 

1.3.1. 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.. 

1.3.2. Regulamin organizacyjny Urzędu. 

Obowiązujący w jednostce kontrolowanej Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy  

w Liniewie wprowadzony został w Ŝycie zarządzeniem nr 21/2007 Wójta Gminy Liniewo z 

dnia 9 lipca 2007r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  

w Liniewie.  

1.3.3. Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości. 

Ustalono, Ŝe zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce kontrolowanej zostały 

uregulowane w nw. zarządzeniach Wójta Gminy: 

• Zarządzenie nr 60/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie prowadzenia gospodarki 

finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Gminy Liniewo oraz jednostkach 

organizacyjnych Szkół. Załącznikami do zarządzenia są: 

o nr 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

o nr 2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego. 

o nr 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

o nr 3a. Wykaz kont dla budŜetu Gminy. 

o nr 3b. Wykaz kont dla Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych – Szkoły. 
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o nr 4. System słuŜący ochronie danych i ich zbiorów w Urzędzie Gminy i jednostkach 

organizacyjnych. 

o nr 5. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników 

majątku w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych (szkoły). 

o nr 6. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy. 

o nr 7. Sposób obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Gminy. 

o nr 8. Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. 

o nr 9. Wykaz systemów komputerowych wprowadzonych do uŜytkowania w Urzędzie 

Gminy. 

o nr 10. Wykaz rocznych stawek umorzeniowych. 

• zarządzenie nr 50/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie procedur kontroli 

gospodarowania mieniem, 

• zarządzenie nr 63/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad 

ewidencji i poboru podatków, niepodatkowych naleŜności budŜetowych, opłat  

i naleŜności cywilno-prawnych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Liniewie. 

W okresie kontrolowanym obowiązywało równieŜ zarządzenie 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 

były: 

o nr 1 - Plan kont dla budŜetu Gminy Liniewo, 

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

o nr 3 - Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji, 

o nr 4 - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych, 

o nr 5 - Wykaz osób upowaŜnionych do potwierdzania sald naleŜności i zobowiązań, 

o nr 6 - Wykaz systemów komputerowych wprowadzonych do uŜytkowania w Urzędzie 

Gminy, 

o nr 7 - Rodzaje wydruków oraz częstotliwość ich sporządzania, 

o nr 8 - Instrukcja kasowa, 

o nr 9 - Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania, 

o 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. 
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1.3.4. Środki kontroli zabezpieczenia do komputerów oraz kontrola przetwarzania danych. 

Urząd Gminy w Liniewie posiada zasilanie awaryjne do komputerów. Codziennie jest 

wykonywana kopia systemu Radix na płytę DVD i dodatkowo na wybrany komputer 

stacjonarny.  

Dostęp do danych za pomocą komputerów z zewnątrz nie jest moŜliwy. 

Dostęp do Internetu zabezpieczony jest podwójnym NAT-em, programem antywirusowym  

i uwierzytelnionym dostępem. 

Wykorzystywane systemy komputerowe ograniczają dostęp do danych hasłem i posiadają 

rejestr logowania. 

1.3.5. Przepisy wewnętrzne regulujące obieg i kontrolę dokumentów finansowo-księgowych. 

Obieg i kontrolę dokumentów określono w załączniku nr 7 do wyŜej przywołanego 

zarządzenia nr 60/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. Wójta Gminy. 

1.3.6. Regulamin wynagradzania pracowników. 

W dniu 16 czerwca 2009r. Wójt Gminy Liniewo wydał zarządzenie 24/2009w sprawie 

ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Liniewo. 

W regulaminie określono m. in. maksymalne stawki wynagrodzenia pracowników, zasady 

przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego, nagródoraz wymagania 

kwalifikacyjne dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

1.3.1. Pełnomocnictwa. 

W okresie kontrolowanym pełnomocnictwa posiadali: 

1. Dyrektor Zespołu Oświatowego w Garczynie,  

2. Dyrektor Zespołu Oświatowego w Liniewie, 

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głodowie,  

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysinie, 

5. Dyrektor GOPS w Liniewie 

do reprezentowania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji wynikających z zakresu 

działania ujętego w statucie jednostki. 

1.3.8. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Gmina Liniewo nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

1.4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. 



12 
 

1.4.1 Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez Radę (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 Zarządu i gminnych 

jednostek organizacyjnych w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budŜetu gminy  

w oparciu o kryteria: 

• legalności, 

• gospodarności, 

• rzetelności,  

• celowości. 

Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu zatwierdzonego przez Radę Gminy. 

W kontrolowanym okresie plan pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdziła Rady Gminy uchwałą 

nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy 

Liniewo, Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji stałych Rady Gminy Liniewo na 2011r. 

Zgodnie z ww. planem Komisja Rewizyjna w 2011r. miała wykonać następujące kontrole: 

• realizacji dodatków mieszkaniowych, 

• realizacji wydatków na pomoc społeczną, 

• realizacji zobowiązań pienięŜnych za 2010r., 

• realizacji zobowiązań pienięŜnych za I kwartał 2011r., 

• prac wykonanych przez pracowników Referatu Komunalnego na terenie Gminy, 

• realizacji i wykonania skarg oraz wniosków składanych w interpelacjach radnych. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w roku 2011 Komisja nie przeprowadziła wszystkich kontroli, 

ujętych w planie kontroli na rok 2011, tj.: 

• realizacji zobowiązań pienięŜnych za 2010r., 

• realizacji zobowiązań pienięŜnych za I kwartał 2011r., 

1.4.2. Wykonywanie kontroli przez Skarbnika – głównego księgowego budŜetu. 

Skarbnikowi Gminy w dniu 2 listopada 2011r. Wójt Gminy powierzył obowiązki i 

odpowiedzialność w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej Gminy Liniewo, na 

zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych. 

Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za:  

• nadzór nad pracą referatu finansowego, 
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• przygotowanie załoŜeń i planów do projektu budŜetu oraz przygotowanie projektu 

budŜetu Gminy, 

• analiza realizacji budŜetu w oparciu o uchwałę budŜetową, 

• składanie kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności 

prawnych mogących spowodować zobowiązania Gminy i Urzędu, 

• przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu wytycznych do opracowania 

niezbędnych informacji związanych z projektem planu budŜetowego, 

• opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania 

dokumentów finansowych, 

• nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości w Urzędzie i gminnych 

jednostkach organizacyjnych, 

• dokonywanie kontroli finansowej, 

PowyŜsze wynika z zakresu czynności Skarbnika. 

W roku 2010 i 2011 Skarbnik Gminy dokonała kontroli gospodarki finansowej: 

• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ustalenia kontroli zawarto w protokółach z 

dnia 14 lipca 2011, podpisanym przez stronę kontrolującą i kontrolowaną, 

• Urzędu Gminy Liniewo.Ustalenia kontroli zawarto w protokółach z dnia 21 grudnia 

2010r. i 28 grudnia 2011, podpisanym przez stronę kontrolującą i kontrolowaną. 

1.4.3. Kontrola środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 

źródeł. 

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. 

1.4.4. Oświadczenia o stanie majątkowym. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

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: 
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- Przewodniczący Rady, 

- Radni, 

- Wójt Gminy, 

- Skarbnik, 

- Sekretarz, 

- Kierownicy jednostek organizacyjnych, 

- osoby wydające decyzje administracyjne. 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, Ŝe w roku 2011 radni oraz Wójt 

Gminy złoŜyli oświadczenia majątkowe do dnia 30 kwietnia 2011r. (wg stanu na 

31.12.2010): 

� Wójt złoŜył oświadczenie majątkowe Wojewodzie w dniu 21 marca 2011r. (potwierdzenie 

otrzymania przez Wojewodę). 

� Przewodniczący Rady VI kadencji złoŜył oświadczenie majątkowe Wojewodzie w dniu  

22 kwietnia 2011r. (potwierdzenie otrzymania przez Wojewodę).  

� Radni VI kadencji złoŜyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy, 

� Skarbnik, Sekretarz, Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje 

administracyjne złoŜyli oświadczenia majątkowe oraz inne dokumenty wynikające  

z przepisu art. 24 j. ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym w terminie określonym  

w ustawie. 

PrzedłoŜone dokumenty wskazywały, Ŝe po jednym egzemplarzu oświadczeń majątkowych 

przekazano do Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim i Kościerzynie w dniu 9 maja 

2011r.. 

1.4.5. System zarządzania i kontroli projektów z udziałem środków UE. 

System zarządzania i kontroli projektów unijnych określony został w nw. zarządzeniach 

Wójta Gminy: 

• nr 46/2009 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie planu kont dla Projektu UDA-RPPM.08.-

02.00-00-033/08-00 pod nazwą Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu 

wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie. 

• nr 58/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenie w Ŝycie zasad obiegu  

i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Liniewo związanych  

z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś. 3 

Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej, Odnowa 
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i rozwój wsi, projekt pod nazwą Kształtowanie centrum kulturalno – społeczno – 

rekreacyjnego miejscowości Liniewo. 

1.4.6. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i pozostałych 

jednostkach. 

W celu sprawowania kontroli zarządczej Wójt Gminy Liniewo opracował politykę kontroli 

finansowej i wprowadził ją zarządzeniem nr XII/2006 w sprawie ustalenia procedur kontroli 

finansowej w Urzędzie Gminy Liniewo.  

1.4.7. Audyt wewnętrzny. 

Kontrolowana jednostka nie ma obowiązku prowadzenia audytu na podstawie przepisu art. 

274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240, z późn. zm.). 

Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego przez jednostkę samorządu terytorialnego 

powstaje z chwilą przekroczenia w jej uchwale budŜetowej (po stronie dochodów  

i przychodów lub wydatków i rozchodów) kwoty „progowej” 40.000 tys. zł. 

1.5. Kontrole zewnętrzne. 

W okresie kontrolowanym w Gminie Liniewo przeprowadzono nw. kontrole zewnętrzne: 

• w okresie od 18 sierpnia do dnia 21 listopada 2008r. przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Gdańsku w zakresie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej 

Gminy. 

Wyniki kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu 21 listopada 2008r. przez strony 

kontrolującą i kontrolowaną. Ustalone nieprawidłowości przedstawiono w wystąpieniu 

pokontrolnym nr WK 0804/60/K/16317/08 z dnia 20 stycznia 2009. Treść wystąpienia 

została zamieszczona w BIP urzędu. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w Urzędzie wykonano zalecenia pokontrolne 

przedstawione w wyŜej przywołanym wystąpieniu. 

• w dniu 19 listopada 2009r. przez Wydział Finansów i BudŜetu Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie inwestycji realizowanej w ramach Kontraktu 

Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2008 pn. Moje Boisko – 

Orlik 2012. 

Wyniki kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu 30 grudnia 2009r. przez strony 

kontrolującą i kontrolowaną.  



16 
 

• w okresie od 13 maja do 26 czerwca 2009r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku 

w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 

2007r. 

Wyniki kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu 29 czerwca 2009r. przez strony 

kontrolującą i kontrolowaną.  

• w okresie 18-19 sierpnia 2009r. przez Departament Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku  

w zakresie zgodności realizacji projektu nr BSPO/0724/122/OW/05 pn. Budowa Świetlicy 

Wiejskiej w Orlu. 

Wyniki kontroli zawarto w informacji pokontrolnej podpisanej w dniu 10 września 2009r. 

przez strony kontrolującą i kontrolowaną.  

• w okresie od 25 do 30 listopada 2009r. przez Wydział Finansów i BudŜetu Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie prawidłowości wydatkowania  

i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budŜetu państwa w 2008r. na pomoc 

materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz 

uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia Rządowy program wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2008r. oraz na rozwój sieci ośrodków wsparcia, 

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na 

utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. 

Wyniki kontroli zawarto w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Pomorskiego nr FB-III-

0932/80/2009/BZ/MM z dnia 08 grudnia 2009r.,  

• w okresie od 16 – 17 maja 2011r. przez Departament Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  

w Gdańsku w zakresie zgodności realizacji inwestycji Kształtowanie centrum kulturalno – 

społeczno – rekreacyjnego w miejscowości Liniewo. 

Wyniki kontroli zawarto w raporcie z czynności kontrolnych nr 11/313,322,323/0063/11  

z dnia 17 maja 2011r. 

II WYKONANIE BUDśETU 

2.1. Gospodarka pienięŜna i rozrachunki. 

Kontrolą objęto lata 2010-2011. 

2.1.1. Gospodarka kasowa. 

W okresie objętym kontrolą uregulowania dotyczące gospodarki kasowej zawarto w: 
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o Instrukcji Kasowej, stanowiącej załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 1/2002 Wójta 

Gminy w Liniewie z dnia 02 stycznia 2002r. w sprawie: wprowadzenia przepisów 

wewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowo - księgowej, 

o Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej, stanowiącej załącznik nr 6 do Zarządzenia 

nr 60/2010 Wójta Gminy Liniewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: prowadzenia  

gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Gminy Liniewo oraz w 

jednostkach organizacyjnych /Szkół/. 

W instrukcji kasowej zawarto postanowienia w zakresie: 

− warunków organizacyjno-technicznych kasy oraz form jej zabezpieczenia i 

transportu, 

− odpowiedzialności kasjera, 

− zapasu gotówki w kasie, 

− sposobu dokumentowania operacji kasowych i zasad sporządzania i obiegu 

dowodów kasowych oraz raportów kasowych, 

− inwentaryzacji środków pienięŜnych w kasie, 

− poprawiania błędów w dowodach kasowych. 

W aktach osobowych P. Marii Laazer, zatrudnionej na stanowisku Inspektora ds. Obsługi 

Kasy, znajduje się oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone 

środki pienięŜne i inne wartości znajdujące się w kasie oraz zapytanie 

o karalność. 

Kontrolę gospodarki kasowej 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. 

Kontrolę w kasie Urzędu Gminy przeprowadzono w dniu 22 sierpnia 2012r. w godzinach od 

13.30 do 14.00. Sprawdzono stan faktyczny gotówki w kasie i porównano go ze stanem 

wynikającym z raportów kasowych. 
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Stwierdzono, Ŝe stan gotówki w kasie wynosił 3.518,42 zł i był zgodny ze stanem 

wynikającym z raportów kasowych. 

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w odrębnym protokole stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu kontroli. 

W kontrolowanej jednostce raporty kasowe sporządza się komputerowo na kaŜdy dzień. 

Kontroli poddano operacje kasowe ujęte w raportach kasowych sporządzonych za pierwszy 

kwartał 2011r.. 

W okresie objętym kontrolą sporządzono 61 raportów kasowych. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe: 

• wpłaty gotówkowe (KP) – własnymi przychodowymi dowodami kasowymi, 

•  rejestr operacji kasowych (RK - raport kasowy) będący zestawieniem wszystkich 

wypłat i wpłat z podsumowaniem obrotów pienięŜnych i wyliczeniem salda 

końcowego (stanu gotówki w kasie) za okres objęty raportem, 

• wypłaty gotówkowe są dokumentowane dowodami sprawdzonymi pod względem 

merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzonymi do wypłaty przez 

Skarbnika i Wójta Gminy, 

• odbiór gotówki z kasy jest potwierdzany przez osobę upowaŜnioną do jej odbioru, 

• dowody kasowe załączone do raportu kasowego są kompletne i zawierają numery 

identyfikacyjne,  

• zachowano zgodność zapisów w raporcie kasowym z dowodami źródłowymi,  

• raporty kasowe zawierają potwierdzenie przeprowadzonej kontroli i podpisywane  

są przez inspektora ds. księgowości budŜetowej, 

• zachowano zgodność zapisów raportu kasowego z zapisami konta 101 – „Kasa”. 

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 06 października 

2011r. pomiędzy Gminą Liniewo, reprezentowaną przez Wójta Gminy, przy kontrasygnacie 

Skarbnika, a Bankiem Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Oddział w Skarszewach, 

reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału i Pełnomocnika Zarządu. 

Umowa z Bankiem została zawarta na czas określony, tj. od 07 października 2011r. do 06 

października 2013r.. 
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Z ww. bankiem zawarta była poprzednia umowa dotycząca obsługi bankowej Gminy. Umowa 

zawarta została w dniu 07 października 2008r. i obowiązywała do dnia 06 października 

2011r..   

Prognozowany koszt obsługi bankowej w okresie obowiązywania powyŜszych umów, nie 

przekraczał wyraŜonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.). Umowy zawartezostały w trybie bezprzetargowym. 

2.1.3. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania. 

Kontrolą objęto lata 2010-2011. 

W tym zakresie sprawdzono: 

- przestrzeganie zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania, 

- poprawność prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania została uregulowana poniŜszymi dokumentami: 

• instrukcją w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stanowiąca,  

załącznik nr 9 do zarządzenia Wójta Gminy Liniewo nr 1/2002 z dnia 02 stycznia 

2002r. w sprawie: wprowadzenia przepisów wewnętrznych dla prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej, 

• instrukcją w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stanowiąca,  

załącznik nr 8 do zarządzenia Wójta Gminy Liniewo nr 60/2010 z dnia 30 grudnia 

2010r. w sprawie: prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w 

Urzędzie Gminy Liniewo oraz w jednostkach organizacyjnych Szkół.  

Do druków ścisłego zarachowania zaliczono druki: czeki gotówkowe, kwitariusze 

przychodowe K-103, dowody wypłaty KW, dowody wpłaty KP, karty drogowe oraz arkusze 

spisu z natury.  

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe ewidencją druków ścisłego zarachowania objęto zezwolenia 

na przewóz osób oraz wypis z zezwolenia na przewóz osób, pomimo Ŝe druki te nie zostały 

ujęte w uregulowaniach wewnętrznych jednostki. 

W trakcie trwania kontroli, w dniu 30 lipca 2012 Wójt Gminy Liniewo wydał zarządzenie nr 

26/2012 zmieniające zarządzenie nr 60/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia 

przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu 

Gminy Liniewo. W załączniku nr 8, dotyczącym instrukcji w spawie ewidencji i kontroli 

druków ścisłego zarachowania, dodano do listy druków ścisłego zarachowania następujące 
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druki: zezwolenia na wykonanie specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym oraz wypis z tych zezwoleń. 

Ewidencję druków ścisłego zarachowania w okresie objętym kontrolą prowadzono w dwóch 

księgach: dla arkuszy spisu z natury (załoŜonej w dniu 03.01.2000r.) oraz pozostałych druków 

ścisłego zarachowania (załoŜonej w dniu 01.01.1993r.). 

Kontrolę druków ścisłego zarachowania przeprowadzono w dniu 21 sierpnia 2012r. poprzez 

porównanie stanu faktycznego tych druków ze stanem wynikającym z ewidencji.  

Stan faktyczny druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie przedstawiał się 

następująco: 

- kwitariusze przychodowe K-103 (nr od 7673601 do 7675000) - 14 bloczków po 

100szt. 

- karty drogowe ( 1609441-9520, 1624321-4400) – 2 szt. 

- zezwolenia na przewóz osób (0069481 - 0069484) – 4 szt. 

- wypis z zezwolenia na przewóz osób (0076390 - 0076398) – 9 szt. 

- czeki gotówkowe: 

wydatki (3038448654 – 3038448670) - 17 szt. 

depozyty (3037051176) - 1 szt. 

ZFŚS (3038448365) - 1 szt. 

ochrona środowiska (0004382926 - 0004382930) – 5 szt. 

Stan ten był zgodny ze stanem ewidencyjnym. 

2.1.4. Rozrachunki i roszczenia. 

2.1.4.1. Rodzaje rozrachunków. 

W przedmiotowym zakresie zbadano między innymi: 

- realność naleŜności i zobowiązań wykazanych w urządzeniach księgowych na dzień  

31 grudnia w latach 2010 i 2011, 

- zgodność wykazanych naleŜności i zobowiązań w bilansie z saldami kont syntetycznych, 

- prawidłowość przeprowadzenia merytorycznej i formalnej kontroli dokumentów 

powodujących powstanie zobowiązań oraz terminowość ich realizacji, 

- prawidłowość ewidencji rozrachunków. 

2.1.4.2. Prawidłowość funkcjonowania kont rozrachunkowych. 

Rok 2010 
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Ustalono, Ŝe na dzień 31 grudnia 2010r. wykazano w bilansie naleŜności i roszczenia  

w kwocie 692.544,42 zł oraz zobowiązania w kwocie 227.327,32 zł, co jest zgodne z saldami 

naleŜności i zobowiązań wykazanymi na kontach rozrachunkowych. 

Wykaz naleŜności według ich rodzajów i szczegółowości ustalony na podstawie kont 

rozrachunkowych przedstawia poniŜsze zestawienie:  

Symbol i nazwa konta Kwota 
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 0,00 
221 NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 796.905,17 
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 269.589,00 
240 Pozostałe rozrachunki 1.020,56 
R a z e m: 1.067.514,73 
290 Odpisy aktualizujące naleŜności 374.970,31 

Wykaz zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. przedstawia się następująco: 

Symbol i nazwa konta Kwota 
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 3.080,95 
221 NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 2.553,58 
222 Rozliczenie dochodów budŜetowych 0,00 
223 Rozliczenie wydatków budŜetowych 0,00 
225 Rozrachunki z budŜetami 21.871,00 
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 77.257,74 
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 102.207,10 
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 104,00 
240 Pozostałe rozrachunki 20.252,95 
R a z e m: 227.327,32 

Rok 2011 

Ustalono, Ŝe na dzień 31 grudnia 2011r. wykazano w bilansie naleŜności i roszczenia  

w kwocie 932.135,64 zł oraz zobowiązania w kwocie 610.682,10 zł, co jest zgodne  

z saldami naleŜności i zobowiązań wykazanymi na kontach rozrachunkowych. 

Wykaz naleŜności według ich rodzajów i szczegółowości ustalony na podstawie kont 

rozrachunkowych przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Symbol i nazwa konta Kwota 
201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 271,20 
221 NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 814.178,07 
226 Długoterminowe naleŜności budŜetowe 31.000,00 
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 0,02 
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 281.211,00 
240 Pozostałe rozrachunki 0,00 
R a z e m: 1.126.660,29 
290 Odpisy aktualizujące naleŜności 163.524,65 

Wykaz zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco: 

Symbol i nazwa konta Kwota 
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201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 248.110,77 
221 NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 45,00 
222 Rozliczenie dochodów budŜetowych 0,00 
223 Rozliczenie wydatków budŜetowych 0,00 
225 Rozrachunki z budŜetami 0,00 
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 17.000,23 
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 99.041,83 
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 0,00 
240 Pozostałe rozrachunki 215.484,27 
840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 31.000,00 
R a z e m: 610.682,10 

2.1.5. Terminowość regulowania zobowiązań. 

2.1.5.1. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. 

Kontrolą szczegółową objęto terminowość regulowania zobowiązań wobec 22 kontrahentów, 

z ogólnej liczby 977 kontrahentów, zaewidencjonowanych na następujących kontach: 201-

026, 201-027, 201-029, 201-071, 201-085, 201-094, 201-097-8, 201-103, 201-133, 201-214, 

201-490, 201-531, 201-599, 201-749, 201-785, 201-818, 201-849, 201-886, 201-923, 201-

940, 201-967, 201-976. 

Nie stwierdzono przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań.  

2.1.5.2. Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Kontrolą objęto terminowość odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych od 

wypłaconych wynagrodzeń w latach 2010 – 2011. 

Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2010 przedstawiono  

w poniŜszym zestawieniu: 

 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 

Deklarowana kwota 16.068,00 9.632,00 10.292,00 10.320,00 

0,3% - dochód UG 
Termin i wysokość wpłaty 

48,00 
18.02.2010 
16.020,00 

29,00 
10.03.2010 

9.603,00 

31,00 
16.04.2010 
10.261,00 

31,00 
20.05.2010 
10.289,00 

 V-2010 VI-2010 VII-2010 VIII-2010 

Deklarowana kwota 12.301,00 14.779,00 8.717,00 8.118,00 

0,3% - dochód UG 
Termin i wysokość wpłaty 

37,00 
15.06.2010 
12.264,00 

44,00 
19.07.2010 
14.735,00 

26,00 
04.08.2010 

8.691,00 

24,00 
17.09.2010 

8.094,00 
 IX-2010 X-2010 XI-2010 XII-2010 

Deklarowana kwota 10.330,00 8.569,00 11.592,00 18.016,00 

0,3% - dochód UG 
Termin i wysokość wpłaty 

31,00 
19.10.2010 
10.299,00 

26,00 
17.11.2010 

8.543,00 

35,00 
14.12.2010 
11.557,00 

54,00 
19.01.2011 
17.962,00 
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Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2011 przedstawiono  

w poniŜszym zestawieniu: 

 I-2011 II-2011 III-2011 IV-2011 

Deklarowana kwota 10.098,00 17.782,00 9.668,00 12.151,00 

0,3% - dochód UG 
Termin i wysokość wpłaty 

30,00 
18.02.2011 
10.068,00 

53,00 
18.03.2011 
17.729,00 

29,00 
20.04.2011 

9.639,00 

36,00 
18.05.2011 
12.115,00 

 V-2011 VI-2011 VII-2011 VIII-2011 

Deklarowana kwota 10.672,00 8.914,00 8.601,00 7.831,00 

0,3% - dochód UG 
Termin i wysokość wpłaty 

32,00 
14.06.2011 
10.640,00 

27,00 
20.07.2011 

8.887,00 

26,00 
18.08.2011 

8.575,00 

23,00 
19.09.2011 

7.808,00 
 IX-2011 X-2011 XI-2011 XII-2011 

Deklarowana kwota 8.248,00 10.832,00 9.934,00 16.357,00 

0,3% - dochód UG 
Termin i wysokość wpłaty 

25,00 
18.10.2011 

8.223,00 

32,00 
18.11.2011 
10.800,00 

30,00 
19.12.2011 

9.904,00 

49,00 
30.12.2011 
16.308,00 

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.). 

2.1.5.3. Odprowadzanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i FunduszPracy. 

Kontrolą objęto terminowość odprowadzania składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  

i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń w latach 2010 - 2011. 

Odprowadzanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy w roku 2010 

przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

2010 rok STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ 

Data wypełnienia deklaracji 01.02.2010 02.03.2010 01.04.2010 30.04.2010 
Data nadania /przyjęcia przez ZUS 04.02.2010 04.03.2010 06.04.2010 05.05.2010 
Deklarowana kwota 73.187,66 35.947,13 33.936,89 37.802,18 

Termin i wysokość wpłaty  05.02.2010 
20.821,28* 

04.03.2010 
35.947,13 

01.04.2010 
33.936,89 

04.05.2010 
37.802,18 

*wpłatę    pomniejszono  o  nadpłatę  składek  z lat  poprzednich, wg pisma  ZUS w Kościerzynie z dnia 
8.12.2009 

2010 rok MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ 

Data wypełnienia deklaracji 04.06.2010 02.07.2010 29.07.2010 01.09.2010 
Data nadania /przyjęcia przez ZUS 04.06.2010 05.07.2010 02.08.2010 03.09.2010 
Deklarowana kwota 47.948,81 41.943,83 38.472,20 38.533,17 

Termin i wysokość wpłaty  04.06.2010 
47.948,81 

05.07.2010 
41.943,83 

04.08.2010 
38.472,20 

03.09.2010 
38.533,17 

 

2010 rok WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

Data wypełnienia deklaracji 01.10.2010 04.11.2010 02.12.2010 04.01.2011 
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Data nadania /przyjęcia przez ZUS 05.10.2010 05.11.2010 02.12.2010 04.01.2011 
Deklarowana kwota 40.369,07 40.638,28 38.840,58 60.278,70 

Termin i wysokość wpłaty  05.10.2010 
40.369,07 

05.11.2010 
40.638,28 

04.12.2010 
38.840,59 

05.01.2011 
60.278,70 

 
Odprowadzanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy w roku 2011 

przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

2011 rok STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ 

Data wypełnienia deklaracji 02.02.2011 03.03.2011 04.04.2011 04.05.2011 
Data nadania /przyjęcia przez ZUS 04.02.2011 04.03.2011 04.04.2011 05.05.2011 
Deklarowana kwota 37.698,07 79.789,11 41.686,00 45.002,49 

Termin i wysokość wpłaty  04.02.2011 
37.698,07 

07.03.2011 
79.789,11 

07.04.2011 
41.686,00 

05.05.2011 
45.002,49 

 

2011 rok MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ 

Data wypełnienia deklaracji 02.06.2011 29.06.2011 29.07.2011 02.09.2011 
Data nadania /przyjęcia przez ZUS 03.06.2011 01.07.2011 04.08.2011 05.09.2011 
Deklarowana kwota 47.061,68 35.318,45 33.408,10 32.834,86 

Termin i wysokość wpłaty  03.06.2011 
47.061,68 

01.07.2011 
35.318,45 

04.08.2011 
33.408,10 

05.09.2011 
32.834,86 

.. 

2011 rok WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

Data wypełnienia deklaracji 05.10.2011 03.11.2011 01.12.2012 29.12.2011 
Data nadania /przyjęcia przez ZUS 05.10.2011 04.11.2011 05.12.2012 03.01.2012 
Deklarowana kwota 32.997,44 32.945,29 31.450,61 54.776,40 

Termin i wysokość wpłaty  05.10.2011 
32.997,44 

04.11.2011 
32.945,29 

05.12.2011 
31.450,61 

30.12.2011 
54.776,40 

Stwierdzono, Ŝe w okresie objętym kontrolą jednostka odprowadzała składki na Fundusz 

Ubezpieczeń Społecznych 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./. 

2.1.5.4. Odprowadzanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. Gmina 

Liniewo była zwolniona z wpłat na PFRON na mocy przepisu art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.), poniewaŜ wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym okresie wynosił powyŜej 6%. 

2.1.6. Przestrzeganie uprawnień do zaciągania zobowiązań obciąŜających budŜet jednostki 

samorządu terytorialnego. 
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W okresie kontrolowanym nie stwierdzono przypadków zaciągnięcia zobowiązania 

obciąŜającego budŜet bez upowaŜnienia. 

2.1.7. Zobowiązania wymagalne oraz wydatki niewygasające. 

Kontrolą objęto lata 2010 – 2011. 

W rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budŜetowych za okres od 

początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 i 2011 wykazano zobowiązania wymagalne na 

kwotę 0,00 zł. W trakcie kontroli, na podstawie przedstawionych kontrolującym dowodów 

księgowych, stwierdzono, Ŝe w badanej jednostce w okresie objętym kontrolą  nie wystąpiły 

zobowiązania wymagalne. 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły takŜe wydatki, które nie wygasły z upływem roku 

budŜetowego. W rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budŜetowych 

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 i 2011 wykazano wydatki, które nie 

wygasły z upływem roku budŜetowego na kwotę 0,00 zł. 

2.2. Inwentaryzacja naleŜności.  

Kontrolą objęto lata 2010 - 2011. 

W badanym okresie sposób przeprowadzania inwentaryzacji w zakresie naleŜności regulują 

instrukcje inwentaryzacyjne wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Liniewo 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Urzędzie 

Gminy i jednostkach organizacyjnych: nr 1/2002 z dnia 02 stycznia 2002 roku (załącznik nr 3 

do zarządzenia) oraz nr 60/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku (załącznik nr 5 do zarządzenia). 

W roku 2010 w Urzędzie nie wystąpiły naleŜności, co do których wymagane było ich 

potwierdzenie.  

W roku 2011 w Urzędzie wystąpiły nw. naleŜności, których saldo wymagało potwierdzenia: 

• Agencja – Centrum Kształcenia i Doskonalenia, Sp. z o.o. Warszawa – 216,00 zł, 

• ALSA – Centrum Obsługi Biznesu Świdnica – 55,20 zł. 

Czynności kontrolne wykazały, Ŝe salda te nie zostały potwierdzone.  

Obowiązek potwierdzania ww. salda wynika z przepisu art. 26 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości(Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 j.tz późn. zm.). 

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

uzgodniono metodą weryfikacji danych. 

2.3. Kredyty, poŜyczki, poręczenia oraz pozostałe przychody. 

2.3.1. Kredyty i poŜyczki. 

Kontrolą objęto kredyty i poŜyczki zaciągnięte przez Gminę Liniewo w latach 2008 – 2011.  
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W kontrolowanym okresie Gmina Liniewo zaciągnęła nw. kredyty i poŜyczki: 

 
 
1 

PoŜyczka na wyprzedzające finansowanie zadania p.n 
,,Kształtowanie centrum kulturalno-społeczno-rekreacyjnego 

miejscowości Liniewo” 
363.500,00 zł 

Uchwała Rady Gminy Liniewo  
XL/214/2010 z dnia 28 

kwietnia 2010r. w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki … 

 

Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku 

Uchwała Nr 070/g239/KIII/10 
składu orzekającego 

Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z 

dnia 1 lipca 2010r. 

Tryb wyłonienia Banku 
poŜyczka na zasadach 

preferencyjnych 

Nr umowy   
BGK poŜyczka NR PROW 

313.11.00524.22 z 22 04.2010 
roku 

Oprocentowanie 
0,25 stopy rentowności 52-

tygodniowych bonów 
skarbowych 

Data zaciągnięcia (podpisania 
umowy) 

22 kwiecień 2010r. 

Data  spłaty 15.06.2011r. 
Spłata w 2011 roku 235.669,00 zł 
  

2 

PoŜyczka na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w 
Głodowie” 

1.430.000,00 
zł 

Uchwała Rady Gminy Liniewo 
XL/215/2010 z dnia 28 

kwietnia 2010r. w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki … 

 

Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku 

Uchwała Nr 070/g239/KIII/10 
składu orzekającego 

Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z 

dnia 1 lipca 201 

Tryb wyłonienia Banku 
poŜyczka na zasadach 

preferencyjnych 
Nr umowy   WFOŚiGW/P/39/2010 
Oprocentowanie 3% w skali roku 
Data zaciągnięcia (podpisania 
umowy) 

2 sierpień 2010r. 

Data rozpoczęcia spłaty 30.09.2011r. 
Spłata w 2011 roku 138.000,00 zł 
Spłata w 2012 roku 272.000,00 zł 
Spłata w 2013 roku 272.000,00 zł 
Spłata w 2014 roku 272.000,00zł  

 Spłata w 2015 roku 272.000,00zł  
 Spłata w 2016 roku 204.000,00zł  
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 Data zakończenia spłaty 30.09.2016 roku  

 
3 

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu 
budŜetowego na rok 2010. 

1.000.000,00 
zł 

Uchwała Rady Gminy Liniewo  XLI/219/2010  

Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku 

Uchwała Nr 070/g239/KIII/10 
składu orzekającego 

Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z 

dnia 1 lipca 201 

Tryb wyłonienia Banku 
Zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego 
Nr umowy BGK 10/2121 
Oprocentowanie 4,35% 
Data zaciągnięcia (podpisania 
umowy) 

04.08.2010 

Data rozpoczęcia spłaty 25.03.2011 roku 
Spłata w 2011 roku 125.000,00zł 
Spłata w 2012 roku 125.000,00zł 
Spłata w 2013 roku 125.000,00zł 
Spłata w 2014 roku 125.000,00zł 
Spłata w 2015 roku 125.000,00zł 
Spłata w 2016 roku 125.000,00zł 
Spłata w 2017 roku 125.000,00zł 
Spłata w 2018 roku 125.000,00zł 
Data zakończenia spłaty 25.12.2018 roku 

4 

Kredyt  na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego w 
2011 roku. 

1.000.000,00 
zł 

Uchwała Rady Gminy Liniewo  XII/66/2011  

Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku 

Uchwała Nr 140/g239/KI/11 
składu orzekającego 

Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z 

dnia 15 grudnia 2011 roku 

Tryb wyłonienia Banku 
Zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego 
Nr umowy   11/4129 
Oprocentowanie 5,62% 
Data zaciągnięcia (podpisania 
umowy) 

28.12.2011 roku 

Data rozpoczęcia spłaty 25.03.2012 
Spłata w 2012 roku 142.800,00zł 
Spłaty w 2013 roku  142.800,00zł 
Spłaty w 2014 roku 142.800,00zł 
Spłaty w 2015 roku 142.800,00zł 
Spłaty w 2016 roku 142.800,00zł 
Spłaty w 2017 roku 142.800,00zł 
Spłaty w 2018 roku 143.200,00zł 
Data zakończenia spłaty 25.12.2018  roku 
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Szczegółowej kontroli poddano zamówienie publiczne na udzielenie kredytu na 

sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego w 2011 rokuw wysokości 1.000.000,00 zł. 

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono w poniŜszym 

zestawieniu: 

Lp. Wyszczególnienie Opis postępowania 
1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy w Liniewie 

2. Przedmiot zamówienia 

Udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego w kwocie 

1.000.000,00 zł przeznaczonego na 
sfinansowanie planowanego deficytu 

budŜetowego na rok 2011 
3. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony 

4. 
Wartość zamówienia w zł  280.000,00 zł  

Równowartość w euro 72.935,66 € 

5. 

1) ogłoszenie o zamówieniu 
przekazane Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich 

nie dotyczy 

2) opublikowanie w Biuletynie 
Zamówień Publicznych  

- nr 324741-2011 z dnia 08 grudnia 
2011r. 
- nr 334025-2011 z dnia 16 grudnia 
2011r. (zmiana kwoty kredytu oraz 
terminu składania ofert) 

3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu 

Od dnia 08 do 28 grudnia 2011r.  
Od dnia 16 do 28 grudnia 2011r. 
(zmiana terminu składania ofert) 

4) strona internetowa (od dnia do dnia)  Od dnia 08 do 28 grudnia 2011r.  
Od dnia 16 do 28 grudnia 2011r. 
(zmiana terminu składania ofert) 

5) inne nie ogłoszono 
6.  Termin złoŜenia wniosku nie dotyczy 
7.  Ilość złoŜonych wniosków nie dotyczy 
8.  Ilość zaproszonych oferentów nie dotyczy 
9. Termin złoŜenia ofert (do dnia) 19 grudnia 2011r., godz.9,00 

20 grudnia 2011r., godz.9,00 (po 
zmianie ogłoszenia) 

10. Otwarcie ofert (data, godzina) 19 grudnia 2011r., godz.9,15 
20 grudnia 2011r., godz.9,15 (po 

zmianie ogłoszenia)  
11. Kryteria wyboru ofert 100% cena 
12. Sporządzona Specyfikacja Istotnych 

Warunków zamówienia (art. 36, ust. 1 
Prawa Zamówień Publicznych) 

08 grudnia 2011r. 

13. Ilość ofert złoŜonych 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Gdańsku 

2. Bank Spółdzielczy Starogard 
Gdański  
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14. Ilość ofert odrzuconych 0 
15. 
 
 

Kwota, jaką zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na finansowanie 
zamówienia (brutto) 

280.000,00 zł 

16.  Cena oferty najtańszej  229.896,87 zł  
17. Cena oferty najwyŜszej 245.319,30 zł 
18. Cena wybranej oferty  229.896,87 zł 
19. Wymagana kwota wadium Nie wymagano 

Termin wpłaty (do dnia)  Nie dotyczy 

20. Wpłata wadium 
Kwota, forma, data 

Nie dotyczy 

21. Komisja Przetargowa (z dnia i przez 
kogo powołana i liczba osób) 

Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 12 
października 2011r. w sprawie 
powołania komisjiprzetargowej.  

22. Oświadczenie Kierownika 
zamawiającego na załączonym druku 
ZP-11 (art. 17 ust.2 Prawa Zamówień 
Publicznych) 

08 grudnia 2011r. 

23. Oświadczenia członków komisji 
przetargowej na załączonych drukach 
ZP-11 (art. 17 ust.2 Prawa Zamówień 
Publicznych) 

5członków Komisji w dniu 08 grudnia 
2011r. 

24. Informacja o spełnieniu przez 
wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu  

19 i 20 grudnia 2011r. 

25. Data wszczęcia postępowania 
przetargowego 

08 grudnia 2011r. 

26.  Data podpisania umowy z wykonawcą 
(nazwa wykonawcy) 

28 grudnia 2011r. 
(Bank Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Gdańsku) 

27. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w 
BZP 

16 stycznia 2012r. 

28. Wartość umowy ogółem 5.249.028,61 zł  
29. Zmiany umowy Nie dotyczy 
30.  Termin wykonania zadania 29 grudnia 2011r. 
30. Okres gwarancji Nie dotyczy 
31. Protesty i odwołania Nie wniesiono 

 
Stwierdzono, Ŝe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w BZP w terminie 

19 dni po zawarciu umowy, tj. z naruszeniem art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych stanowiącym, Ŝe jeŜeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza 

niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej 

zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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2.3.2. Obligacje. 

W kontrolowanym okresie w Gminie Liniewo nie wyemitowano obligacji. 

2.3.3. Udzielone poręczenia i gwarancje. 

W kontrolowanym okresie Gmina Liniewo nie udzielała poręczeń ani gwarancji. 

2.3.4. SprzedaŜ papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. 

W okresie kontrolowanym Gmina Liniewo nie wyemitowała papierów wartościowych. 

2.3.5. Przychody z prywatyzacji majątku. 

W okresie kontrolowanym w Gminie Liniewo nie wystąpiły przychody z prywatyzacji 

majątku. 

2.4. Dochody budŜetowe. 

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 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)  

z 2009r. z późn. zm.), 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 88, poz.539),  

� rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38, poz. 207) 

� rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

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

Kontrolą wykonania dochodów objęto rok 2011. 

Uchwalony plan dochodów na 2011r. w kwocie 15.968.371,87 zł wykonany został  

w kwocie 15.891.660,17 zł, co stanowiło 99,5% 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 2011r.. 
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2.4.1. Subwencje i dotacje. 

2.4.1.1. Subwencje.  

Z tytułu subwencji Gmina Liniewo otrzymała w 2011r. łącznie kwotę 6.848.989,00 zł, co 

stanowiło 43,1% uzyskanych dochodów. 

Na subwencję ogólną złoŜyły się: 

Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na 

31.12.2011r. 
Wykonanie na 
31.12.2011r. 

%  

1 2 3 3:2 
1. Subwencja ogólna 6.848.989,00 6.848.989,00 100 
- część oświatowa                     4.350.641,00 4.350.641,00 100 
- część wyrównawcza 2.341.956,00 2.341.956,00 100 
- część równowaŜąca 156.392,00 156.392,00 100 

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). 

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

Rozdział 
klasyfikacji 
budŜetowej 

Zadanie Środki 
przekazane(zł) Wykonanie (zł) 

01095 Zwrot części podatku akcyzowego 343,980,00 343.978,23 
75011 Urzędy wojewódzkie 53.000,00 53.000,00 
75056 Spis powszechny  23.744,00 19.033,02 
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
4.200,00 4.200,00 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9.671,00 9.670,99 
85203 Ośrodki wsparcia 256.870,00 256.870,00 
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

2.164.000,00 2.159.796,26 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 

6.600,00 6.225,96 

85295 Pozostała działalność 14.300,00 13.600,00 
x x 2.876.365,00 2.866.374,46 

Niewykorzystane dotacje § 201 – zwrócone 2011r. 

Podziałka klasyfikacji 
budŜetowej Kwota zwrócona(zł) Nr wyciągu bankowego Data przekazania 

01095 § 2010 0,97 169/2011 31.08.2011 
01095§20 10 0,80 251/2011 28.12.2011 
75056 §2010 4.710,98 204/2011 19.10.2011 
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85212§2010 4.203,74 252/2011 29.12.2011 
85213§ 2010 374,04 252/2011 29.12.2011 
85295 § 2010 700,00 252/2011 29.12.2011 
75108 § 2010 0,01 226/2011 22.11.2011 

x 9.990,54 x x 

Kontrolą objęto wykorzystanie otrzymanych dotacji, realizowanych przez Urząd Gminy  

w nw. rozdziałach: 

○ 01095przyznana dotacja w kwocie 343,980,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Zwrotu podatku dokonywano na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(Dz. U. nr 52 poz. 379). 

Podstawę udzielenia dotacji stanowiły pisma Wydziału Finansów i BudŜetu Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: 

• nr FB-I.3111.140.3.2011.KK z dnia 26 maja 2011r., kwota 201.109,00 zł; 

• nr FB-I.3111.274.2011.KK z dnia 2 listopada 2011r. kwota 142.871,00 zł; 

W okresie kontrolowanym wysokość podatku stanowiła 0,85 zł na 1 litr oleju i została 

ogłoszona w rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 29 listopada 2010r.w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011r.  

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe dotacja została przekazana z budŜetu państwa w dwóch ratach: 

1. 201.109,00 zł wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniu 27 maja 2011r. (WB  

nr163/2011)  

2. 142.871,00 zł wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniach 15 listopada 2011r. (WB 

nr 221/2011) 

Wydatkowane środki na dopłaty rolników stanowiły wartość: 

1. w I półroczu –197.164,74 zł, (na podstawie 219 szt. wydanych decyzji) 

2. w II półroczu –140.068,92 zł (na podstawie 200 szt. wydanych decyzji) 

Zgodnie przepisem art. 8 ust. 5 wskazanej wyŜej ustawy Gmina naliczyła koszty wypłaty 

akcyzy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej rolnikom.  

Koszty te stanowiły wartość: 

- w I półroczu 3.943,29 zł  

- w II półroczu 2.801,28 zł. 

Łączna wartość wykorzystanej dotacji stanowiła kwotę 343.978,23 zł. Niewykorzystaną 

kwotę dotacji w wysokości 1,77 zł, Gmina zwróciła w nw. dniach: 
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• 31 sierpnia 2011r. – 0,97 zł (WB. 169/2011), 

• 28 grudnia 2011r. – 0,80 zł (WB nr 4972011).  

Kontrolą objęto 16 decyzji o numerach od 00000065 do 00000080 

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono 

○ 75011 Urzędy Wojewódzkie 

Przyznana dotacja w kwocie 53.000,00 zł wynikała z pisma Wojewody Pomorskiego  

nr FB.I-3111.44.3.2011.EP z dnia 12 lutego 2011r.  

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dwunastu miesięcznych ratach, jedenastu 

po 4.417,00 zł oraz jednej (ostatniej) w wysokości 4.413,00 zł. Dotacja wpływała na rachunek 

dochodów Gminy w terminach do 12 dnia kaŜdego miesiąca. 

Wydatkowana została na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących 

zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, 

wydawania dowodów osobistych. 

○ 75056 Spis powszechny 

Przyznana dotacja w kwocie 23.744,00 zł wynikała z niŜej wymienionych pism Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego: 

o nr PK-CBS-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r. – 9.509,00 zł na narodowy spis 

powszechny ludności i mieszkań, 

o nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011r. –14.235,00 zł na narodowy spis 

powszechny ludności i mieszkań, 

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w nw. terminach: 

o 9.509,00 zł w dniu 10 marca 2011r. (WB nr049/2011), 

o 14.235,00 zł w dniu 12 lipca 2011r. (WB nr134/2011). 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe dotacja została wydatkowana w całości i zgodnie  

z przeznaczeniem. 

○ 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 

Przyznana dotacja w kwocie 4.200,00 zł wynikała z pism Krajowego Biura Wyborczego 

Delegatury w Gdańsku o numerach: 

• DGD-3101-5/11 z dnia 28 lutego 2011r. 

• DGD-3101- /11 z dnia 7 marca 2011r. 

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w 13 miesięcznych ratach. Trzy (od stycznia 

do marca) w wysokości 63,00 kaŜda (dotyczyła roku 2010) kolejne dziesięć, z których 
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pierwsza wpłynęła 8 marca w wysokości 344,00 zł, następne osiem w wysokości 407,00 zł 

(miesiące od kwietnia do listopada) ostatnia rata (w grudniu) w wysokości 411,00 zł.  

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe dotacja została wydatkowana na wynagrodzenia z tytułu 

umów zleceń na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup oprogramowania 

komputerowego, co było zgodne z wytycznymi zawartymi w wyŜej przywołanych pismach. 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 

Przyznana dotacja w kwocie 9.671,00 zł wynikała z nw. pism Krajowego Biura Wyborczego 

w Gdańsku: 

o nr DGD-580-2/11 z dnia 1 września 2011r. (4.951,00 zł), 

o nr DGD-580-7/11 z dnia 4 października 2011r. (4.720,00 zł), 

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w nw. transzach: 

o 2.720,00 zł w dniu 5 września 2011r. (WB nr172/2011), 

o 2.231 zł w dniu 15 września 2011r. (WB nr180/2011), 

o 4.720,00 zł w dniu 5 października 2011r. (WB nr194/2011), 

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.670,99 zł.  

Niewykorzystane środki w kwocie 0,01 zł zostały zwrócone do budŜetu państwa w dniu 

22 listopada 2011r. (WB nr 226/2011). 

2.4.1.3. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych z budŜetu państwa na realizację 

bieŜących zadań własnych /§2030/. 

W ramach tego paragrafu Gmina Liniewootrzymała niŜej wymienione środki: 
Rozdział 

klasyfikacji 
budŜetowej 

Zadanie Środki 
przekazane(zł) Wykonanie (zł) 

80195 Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i 
egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do 
spraw awansu zawodowego nauczycieli 

191,00 191,00 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

2.500,00 2.284,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

51.600,00 51.600,00 

85216 Zasiłki stałe 39.000,00 38.687,04 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 44.340,00 44.340,00 
85295 Pomoc państwa w zakresie doŜywiania 117.000,00 117.000,00 
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 
122.619,00 122.619,00 

x x 377.250,00 376.721,04 

Niewykorzystane dotacje § 2030– zwrócone 2011r. 
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Podziałka 
klasyfikacji 
budŜetowej 

Kwota zwrócona(zł) Nr wyciągu bankowego Data przekazania 

85213§ 2030 216,00 252/2011 29.12.2011 
85216§ 2030 312,96 252/2011 29.12.2011 

x 528,96 x x 

Kontrolą objęto niŜej wymienione dotacje: 

o 80195 Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych 

w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. 

Dotacja w wysokości 191,00 zł wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniu  

14 listopada 2011r. (WB nr 220/2011). 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe dotacja została wydatkowana w całości i zgodnie  

z przeznaczeniem. 

o 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie 

zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom w 2011r. – wyprawka szkolna)  – 18.542.00 zł 

Przyznana dotacja w kwocie 18.600,00 zł wynikała z pisma Wydziału Finansów i BudŜetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdański nr FB-I.3111.118.2011.MS z dnia  

4 lipca 2011r. 

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w nw. dniach: 

� 18.542,00 zł w dniu 26 sierpnia 2011r. (WB nr 166/2011), 

� 58,00 zł w dniu 26 października 2011r. (WB nr 209/2011). 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe dotację przeznaczono na zakup podręczników (wyprawki 

szkolnej) dla: 

o 22 uczniów I klasy szkoły podstawowej – 3.960,00 zł, 

o 14 uczniów II klasy szkoły podstawowej – 2.520,00 zł, 

o 28 uczniów III klasy szkoły podstawowej – 4.320,00 zł, 

o 21 uczniów III klasy gimnazjum – 6.825,00 zł, 

o trzech uczniów I-III klasy gimnazjum – 975,00 zł (orzeczenie z poradni  

o potrzebie kształcenia specjalnego) 

Dotacja została wydatkowana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

o 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 104.019 zł. 

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w nw. dniach: 

� 40.684,00 zł w dniu 10 kwietnia 2011r. (WB nr 76/2011), 

� 10.171,00 zł w dniu 10 maja 2011r. (WB nr 90/2011), 

� 10.171,00 zł w dniu 08 czerwca 2011r. (WB nr 111/2011), 
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� 21.497,00 zł w dniu 26 października 2011r. (WB nr 209/2011), 

� 10.748,00 zł w dniu 15 listopada 2011r. (WB nr 221/2011), 

� 10.748,00 zł w dniu 09 grudnia 2011r. (WB nr 239/2001). 

Dotacja została wydatkowana na: 

W okresie od stycznia do czerwca 2011r. 

o 91 stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej – 28.300,00 zł, 

o 47 stypendiów dla uczniów gimnazjum – 16.920,00 zł, 

o 54 stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych – 16.920,00 zł, 

o 2 zasiłki losowe – 900,00 zł 

W okresie od września do grudnia 2011r. na: 

o 108 stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej –32.200,00 zł, 

o 58 stypendiów dla uczniów gimnazjum –17.214,00 zł, 

o 55 stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych – 16.450,00 zł, 

o 11 zasiłki losowe –3.750,00 zł 

Dotację wydatkowano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

Pozostałe dotacje były realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku  

z tym odstąpiono od ich kontroli.  

2.4.1.3.1.Fundusz sołecki. 

W Gminie Liniewo nie utworzono funduszów sołeckich. 

2.4.1.4. Dotacje na realizację bieŜących zadań własnych otrzymane na realizację 

porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/. 

W okresie kontrolowanymGmina Liniewo nie otrzymała dotacji z ww. tytułu. 

2.4.1.5. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań gminy. 

W okresie kontrolowanym Gmina Liniewo nie otrzymała dotacji z funduszy celowych. 

2.4.1.6. 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 Liniewo nie otrzymała dotacji z ww. tytułu. 
Rozdział 

Klasyfikacji 
budŜetowej 

Zadanie Środki przekazane 
(zł) 

Wykonanie 
(zł) 

80110 § 2701 Uczenie się przez całe Ŝycie 22.594,87 22.594,87 
92105 § 2707 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 11.842,77 11.842,77 
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2007-2013 – DoposaŜenie świetlic wiejskich w 
Chrztowie, Chróstach Wysinskich, Garczynie, 
Lubieszynie i Sobączu wraz z organizowaniem 
spotkań integracyjnych. 

Kontrolą objęto dotacje: 

• 22.594,87 zł – 80110 § 2701 Uczenie się przez całe Ŝycie. 

Podstawę udzielenia dotacji stanowiła umowa finansowa nr 2011-1-PT1-COM06-08310 5 

z dnia 7 października 2011r. zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – 

Narodową Agencją Programu Uczenie się przez całe Ŝycie z siedzibą w Warszawie  

a Gminą Liniewo na realizację ww. zadania.  

Dotacja zgodnie z umową miała stanowić kwotę 20.000 €. W ciągu 45 dni od daty wejścia 

w Ŝycie umowy Gmina miała otrzymać zgodnie z umową 16.000 €, stanowiącą 80% 

kwoty dofinansowania. Pozostałą kwotę Gmina ma otrzymać po przedstawieniu raportu 

końcowego, nie później jednak niŜ do 30 września 2013r. 

Termin realizacji zadania określono w umowie na czas od 1 sierpnia 2011r. do 31 lipca 

2013r. 

Ze środków dotacji naleŜy współfinansować 24 wyjazdy zagraniczne dla uczniów Gminy 

Liniewo. 

Dotacja ww. kwocie wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniu 9 listopada 2011r. 

Do końca 2011r. wydatkowano ze środków dotacji kwotę 14.794,00 zł. Zadanie jest w 

trakcie realizacji. 

• 11.842,77 zł - 92105 § 2707 DoposaŜenie świetlic wiejskich w Chrztowie, Chróstach 

Wysińskich, Garczynie, Lubieszynie i Sobączu wraz z organizowaniem spotkań 

integracyjnych. 

Podstawę udzielenia dotacji stanowiła umowa przyznania dotacji nr 00144-6930-

UM1140376/10 z dnia 29 listopada 2010r. zawarta z Samorządem Województwa 

Pomorskiego na realizację ww. zadania.  

Dotacja zgodnie z umową miała stanowić kwotę 14.388,72 zł, jednak nie więcej niŜ 70% 

kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. 

Termin rozliczenia zrealizowanego zadania wyznaczono w umowie na czas od 15 do  

25 grudnia 2010r. Podstawę przekazania dotacji zgodnie z umową stanowić miał wniosek 

o płatność wraz z oryginałami faktur. 

W dniu 20 grudnia 2010r. podpisano aneks nr 1 do umowy, którym zmieniono termin 

rozliczenia zrealizowanego zadania od dnia 15 do 25 lutego 2011r. 
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W dniu 18 marca 2011r. podpisano aneks nr 2 do umowy, którym po raz kolejny 

zmieniono termin rozliczenia zadania na czas od 15 do 25 kwietnia 2011r.  

W dniu 13 maja 2011r. został podpisany kolejny aneks, którym zmieniono wysokość 

dotacji na kwotę 11.842,77 zł. 

W dniu 14 października 2011r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku pismem nr  

UMII-6930-UMII40376/10 DPROW-AL.052.37.2011 poinformował Gminę Liniewo  

o pozytywnej weryfikacji złoŜonego wniosku. 

Dotacja ww. kwocie wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniu 7 listopada 2011r. 

2.4.1.7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieŜących na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/§ 232/. 

W roku 2011 Gmina Liniewo nie otrzymała dotacji na podstawie porozumień zawartych 

między jednostkami samorządu terytorialnego. 

2.4.1.8. Dotacje rozwojowe (§§ 200, 620). 

W okresie kontrolowanym Gmina otrzymała nw. dotacje: 

Dotacje otrzymane § 2007 - 2011r. 

Rozdział 
Klasyfikacji 
budŜetowej 

Zadanie 
Środki 

przekazane 
(zł) 

Wykonanie 
(zł) 

85395 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym w Gminie Liniewo. 

90.104,70 86.555,26 

Niewykorzystane dotacje § 2007 – zwrócone 2011r. 
Podziałka 

klasyfikacji 
budŜetowej 

Kwota zwrócona(zł) Nr wyciągu bankowego Data przekazania 

85395 3.549,44 EPS/6/11 28 listopad 2011r. 

Dotacje otrzymane § 2009 - 2011r. 
Rozdział 

klasyfikacji 
budŜetowej 

Zadanie 
Środki 

przekazane 
(zł) 

Wykonanie (zł) 

85395 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym w 
Gminie Liniewo. 

5.565,30 5.345,91 

Niewykorzystane dotacje § 2009 – zwrócone 2011r. 
Podziałka 

klasyfikacji 
budŜetowej 

Kwota zwrócona(zł) Nr wyciągu bankowego Data przekazania 

85395 219,39 EPS/6/11 28 listopad 2011r. 

Kontrolą objęto nw. dotacje przyznane w rozdziale 85395 § 2007 i 2009: 
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• przyznane na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.01-22-012/10-00 podpisanej  

w dniu 22 sierpnia 2008r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Liniewo na 

realizację zadania pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym w Gminie Liniewo. 

Umowę zmieniono aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-22-007/08/03 z dnia 17 maja 2011r. 

Zgodnie z aneksem wysokość dotacji na 2011r. wyniosła: 

� 90.104,70 zł ze środków europejskich, 

� 5.565,30 zł z budŜetu krajowego. 

      Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniach: 

� 90.104,70 zł – w dniu 26 maja 2011r. (WB nr EPS/1/11), 

� 5.565,30 zł – w dniu 26 maja 2011r. (WB. Nr EPS/1/11). 

Zadanie finansowane z dotacji było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Liniewie, w związku, z czym nie objęto go kontrolą przeprowadzaną w Urzędzie Gminy. 

2.4.2. Dochody z tytułu podatków i opłat. 

Kontrolę w przedmiotowym zakresie przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne: 

o ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. nr 121 

poz.844), 

o ustawę z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. nr 136 poz.969  

z póź. zm.), 

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

poz.1682), 

o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60  

z póź. zm.), 

o ustawę z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U  

z 2005r. nr 229, poz. 1954r.), 

o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. nr 55 poz. 755), 

o rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 25 października 2010r. 

(Dz.U. Nr 208, poz. 1375) 

o 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), 

o komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: 
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*z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna, obliczonej 

według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

2009r. (M. P. Nr 78, poz. 970),  

*z dnia 19 października 2010r.sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres trzech 

pierwszych kwartałów 2010r. (M. P. Nr 76, poz. 960), 

o uchwałę nr XLV/243/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo. 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 150 z 2010r. 

poz. 2932 z dnia 3 grudnia 2010r.), 

o uchwałę nr II/5/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLV/243/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 150 z 2010r. 

poz. 2932 z dnia 3 grudnia 2010r.), 

o uchwałę nr XXXIII/180/2005 Rady Gminy Liniewo 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.), 

o uchwałę nr XLVII/250/2010Rady Gminy Liniewo z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, (opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 156 z 2010r. poz. 3072 z dnia 

13 grudnia 2010r.), 

o uchwałę nr II/2010 Rady Gminy Liniewoz dnia 14 grudnia 2010r.w sprawie zmiany 

uchwały nr XLVII/250/2010Rady Gminy Liniewo z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, (opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 12 z 2011r. poz. 285 z dnia  

31 stycznia 2011r.), 

o uchwałę nr XXIV/120/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od środków transportowych, (opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 1 z 2009r. poz. 4 z dnia 6 stycznia 2009r.), 

o uchwałę nr XXXII/171/98 Rady Gminy w Liniewie z dnia 23 marca 1998r. w sprawie 

opłaty prolongacyjnej, 

o uchwałę nr III/13/2002 Rady Gminy w Liniewie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie 

określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów 
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gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. (opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 84 z 2002r. poz. 1924 z dnia  

6 grudnia 2002r.), 

o uchwałę nr XII/81/2003 Rady Gminy w Liniewie 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.). 

2.4.2.1. Księgowa ewidencja podatków i opłat. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w roku 2011 ewidencja podatków i opłat w Urzędzie Gminy 

Liniewo prowadzona była komputerowo, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych 

jednostek samorządu terytorialnego z dnia 25 października 2010r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1375). 

Ponadto zasady prawidłowej rachunkowości podatkowej w okresie kontrolowanym zostały 

określone w zarządzeniu Wójta Gminy Liniewo nr 63/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.  

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji i poboru podatków, niepodatkowych naleŜności 

budŜetowych, opłat i naleŜności cywilno-prawnych w Referacie Finansowym w Urzędzie 

Gminy 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. 

2.4.2.2. Postępowanie podatkowe przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe decyzje wymiarowe doręczano podatnikom poprzez sołtysów 

a takŜe za pośrednictwem poczty. Kontroli terminowości dostarczania nakazów płatniczych 

poddano decyzje wydane dla podatników zamieszkałych w sołectwie Głodowo. 

Nakazy doręczane były podatnikom za potwierdzeniem odbioru, w terminie umoŜliwiającym 

opłacenie zobowiązań w ustawowym terminie. 

2.4.2.3. Podatek od nieruchomości. 

W powyŜszym zakresie sprawdzono: 

o terminowość i poprawność składania deklaracji, 

o zgodność stawek zastosowanych przy wymiarze podatków ze stawkami uchwalonymi 

przez Radę Gminy,  

o prawidłowość wyliczeń rachunkowych w złoŜonych deklaracjach na 2011r. 
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Jak ustalono w roku 2011 przeprowadzono 4 kontrole nieruchomości podatników, w celu 

weryfikacji danych wykazanych w informacjach i deklaracjach podatkowych ze stanem 

faktycznym, z których sporządzono protokoły określające ustalenia kontroli podpisane przez 

stronę kontrolującą i kontrolowaną. Obowiązek dokonywania kontroli wynika z przepisu  

art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa. 

Kontrolą objęto zgodność wykazanych powierzchni do opodatkowania przez podatników  

z danymi wykazanymi w ewidencji geodezyjnej gruntów dla 5 ostatnich podatników  

w 11 obrębach geodezyjnych. W wyniku porównania danych nie stwierdzono rozbieŜności 

pomiędzy ewidencją geodezyjną a powierzchnią opodatkowaną. 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe wysokość wymiaru podatku od nieruchomości od osób 

prawnych na 2011r., uwzględniająca dodatkowe przypisy i odpisy, stanowiła kwotę 

1.083.080,80 zł. Wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 732.750,00 zł, co stanowiło 

57,65% 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 2011r. zgodny był z dziennikiem obrotów i sumą przypisów 

i odpisów w rejestrze przypisów i odpisów. 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2011r. Rada Gminy Liniewo 

określiła w uchwale nr XLV/243/2010 z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Liniewo, 

Na obszarze administracyjnym Gminy Liniewo, według stanu na dzień 1 stycznia 2011r., 

funkcjonowało 30 podmiotów, na których ciąŜył obowiązek podatkowy w podatku od 

nieruchomości od osób prawnych.  

Kontrolą terminowości składania deklaracji podatkowych objęto 20 podatników, ujętych  

w rejestrze wymiarowym w pozycjach od 01 do 20. 

W wyniku kontroli terminowości składania deklaracji podatkowych stwierdzono, Ŝe wszyscy 

kontrolowani podatnicy złoŜyli deklaracje podatkowe w obowiązującym terminie, tj. do  

15 stycznia 2011r.. 

Kontrolowani podatnicy naliczyli podatek w oparciu o prawidłowe dane.  

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. 

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych było w 2011 roku  

1.489 podatników.  
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W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe wielkość wymiaru tego podatku na 2011r., 

uwzględniająca dodatkowe przypisy i odpisy stanowiła kwotę 918.075,08 zł. Wykonane 

dochody z tego tytułu wyniosły 812.300,48 zł, co stanowiło 88,48% 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 2011r. 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. 

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 2011 zostało oddanych do uŜytku 37 budynków. Kontrolą objęto budynki 

ujęte w wykazie w pozycjach od 1 do 20. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w roku 2011 od 

dnia 1 stycznia opodatkowano wszystkie kontrolowane budynki. Podatnicy terminowo złoŜyli 

informacje podatkowe. 

Kontroli poddano równieŜ opodatkowanie 12 (ogółem 23) dzierŜawców mienia komunalnego 

Gminy oddanego w dzierŜawę w roku 2011. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe wszyscy dzierŜawcy zapłacili Gminie w roku 2011 naleŜny 

podatek. 

Sprawdzeniu poddano opodatkowanie jednej (wszystkie) nieruchomości ujętej w wykazie 

sprzedanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne w roku 2011. 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe nieruchomość została opodatkowana, podatek od 

nieruchomości naliczono właściwie. 

2.4.2.4. Podatek rolny. 

W zakresie tego podatku analizie poddano między innymi: 

o prawidłowość naliczania podatku w oparciu o liczbę hektarów fizycznych  

i przeliczeniowych, 

o terminowość i kompletność składania deklaracji podatkowych, 

o poprawność stosowania stawek podatkowych, 

o sposób prowadzenia ewidencji podatkowej. 

Podatek rolny od osób prawnych 



44 
 

W roku 2011 podatkiem rolnym od osób prawnych objęto grunty o powierzchni 72,4443 

hektarów fizycznych stanowiących 35,4860 hektarów przeliczeniowych, które były  

w posiadaniu 12 osób prawnych. 

Łączna wielkość wymiaru w podatku rolnym od osób prawnych na rok 2011  

po uwzględnieniu dodatkowych przypisów i odpisów, stanowiła kwotę 3.822,10 zł.  

Wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 3.206,00 zł, co stanowiło 83,88% 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 2011r., zgodny był z dziennikiem obrotów i sumą 

przypisów i odpisów w rejestrze przypisów i odpisów. 

W roku 2011 Rada Gminy Liniewo nie obniŜyła ceny Ŝyta przyjmowanej, jako podstawę 

obliczenia podatku rolnego. Do naliczenia podatku stosowano cenę Ŝyta ogłoszoną  

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 

2010r.sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2010r. (M. P. 

Nr 76, poz. 960) 

Kontrolą terminowości składnia deklaracji podatkowych oraz prawidłowością wymiaru objęto 

dziesięciu podatników ujętych w rejestrze wymiarowym w pozycjach 1 do 10. 

W wyniku kontroli terminowości składania deklaracji podatkowych stwierdzono, Ŝe wszyscy 

kontrolowani podatnicy złoŜyli deklaracje podatkowe w obowiązującym terminie, tj. do 15 

stycznia 2011r.. 

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. 

Podatek rolny od osób fizycznych 

Podatek rolny od osób fizycznych wymierzono 1.833 podatnikom, posiadającym 7.277,6995 

hektarów fizycznych gruntów, co stanowiło 3.211,0716 hektarów przeliczeniowych. 

Łączna wielkość wymiaru w podatku rolnym na rok 2011, po uwzględnieniu dodatkowych 

przypisów i odpisów, stanowiła kwotę 262.734,58 zł. 

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu tego podatku wyniosła kwotę 230.527,75 zł,  

co stanowiło 87,74% naleŜności.  



45 
 

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 2011r. 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 Prezesa GUS.  

Kontrolą objęto 9 podatników, którzy nabyli grunty w miejscowości Sobącz, gmina Liniewo 

na podstawie nw. aktów notarialnych: 

� Rep. A nr 26/2011 z dnia 4 stycznia 2011r., 

� Rep. A nr 7/2011 z dnia 3 stycznia 2011r., 

� Rep. A nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r., 

� Rep. A nr 19/2011 z dnia 4 stycznia 2011r., 

� Rep. A nr 815/2011 z dnia 25 lutego 2011r., 

� Rep. A nr 952/2011 z dnia 4 marca 2011r., 

� Rep. A nr 958/2011 z dnia 4 marca 2011r., 

� Rep. A nr 1193/2011 z dnia 16 marca 2011r., 

� Rep. A nr 821/2011 z dnia 26 lutego 2011r., 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe wszystkim ww. nabywcom działek wystawiono decyzje  

w sprawie wymiaru podatku rolnego za 2011r. W związku z tym, ze nabyte grunty 

sklasyfikowane zostały w ewidencji geodezyjnej, jako grunty klasy VI, stawka podatku 

wyniosła 0 zł. 

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 2011 składek przez 

Gminę Liniewo 

Termin 
przekazania 

Data 
przekazania 

Wpływy z podatku i odsetek za 
nieterminową zapłatę podatku (zł) 

Przekazana 
kwota (zł) 

Nr wyciągu 
bankowego 

05.04.2011 05.04.2011 76.342,31 1.526,85 WB 1/47 
06.06.2011 06.06.2011 50.187,20 1.003,74 WB 1/77 
06.10.2011 05.10.2011 57.361,91 1.147,24 WB 1/146 
06.12.2011 05.12.2011 51.148,40 1.022,97 WB 1/181 
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Jak wynika z powyŜszego zestawienia wszystkie składki zostały odprowadzone terminowo. 

2.4.2.5. Podatek leśny. 

W powyŜszym zakresie sprawdzono: 

o terminowość i kompletność składanych deklaracji podatkowych przez osoby prawne, 

o prawidłowość ustalania stawki podatkowej, 

o prawidłowość naliczania podatku na podstawie liczby hektarów fizycznych  

i stawki podatkowej. 

Podatek leśny od osób prawnych. 

W roku 2011 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 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 

trzy kwartały 2009r. (M. P. Nr 78, poz. 970), 

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu tego podatku wyniosła kwotę 49.916,00 zł, co 

stanowiło 102,20% planu (48.841,00 zł). 

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 2011r. 

Ustalono, Ŝe na terenie administracyjnym Gminy Liniewo funkcjonowało 9 podmiotów 

zobowiązanych do złoŜenia deklaracji na podatek leśny na rok podatkowy 2011.  

Zgodnie z ewidencją podatkową w posiadaniu tych podmiotów znajdowało się 2.297,7971 

hektarów fizycznych lasów, z których 1.466,9112 podlegało opodatkowaniu.  

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe wszyscy podatnicy złoŜyli deklaracje podatkowe w 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 opodatkowanych powierzchni oraz zastosowanych w deklaracji 

stawek podatkowych, jak i poprawność wyliczeń rachunkowych nie wykazała uchybień. 

Podatek leśny od osób fizycznych. 

W okresie kontrolowanym wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych stanowiła kwotę 

7.019,95 zł i dotyczyła 241 podatników. 

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 2011r. 



47 
 

Zgodnie z ewidencją podatkową w posiadaniu tych podatników znajdowało się 434,7509 

hektarów fizycznych lasów, z których 205,7312 podlegało opodatkowaniu.  

Kontrolą objęto prawidłowość naliczenia podatku wszystkich podatników w miejscowości 

Liniewskie Góry. W miejscowości tej obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąŜył na  

10 podatnikach. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o wydruki geodezyjne gruntów.  

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe powierzchnia lasów wykazana do opodatkowania była 

zgodna z powierzchnią geodezyjną. 

Kontrola prawidłowości zastosowanych w deklaracji stawek podatkowych, jak i poprawność 

wyliczeń rachunkowych nie wykazała uchybień. 

2.4.2.6. Podatek od środków transportowych. 

W roku 2011 obowiązywały stawki podatku od środków transportowych określone przez 

Radę Gminy Liniewo uchwałą nr XLVII/250/2010 z dnia 4 listopada 2010r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Podatek od środków transportowych od osób prawnych. 

Obowiązkiem podatkowym w roku 2011 objęte były 2 osoby prawne, które posiadały  

4 pojazdy. 

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu tego podatku wyniosła kwotę 7.250,00 zł, co 

stanowiło 110,56% planu (6.557,00 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 

2011r. zgodny jest z dziennikiem obrotów. 

Kontrolą objęto wszystkich podatników. 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe 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 2011 objętych było 16 osób, które posiadały łącznie  

35 środków transportowych.  

Kontrolą objęto 10 pierwszych podatników ujętych w rejestrze wymiarowym. 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe wszystkie pojazdy będące w posiadaniu kontrolowanych 

podatników zostały opodatkowane zgodnie z wcześniej przywołaną uchwałą Rady Gminy. 

W przypadku nieterminowej wpłaty w Urzędzie naliczano odsetki za zwłokę. 
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W toku kontroli ustalono, Ŝe łączna wielkość dochodów z tytułu podatku od środków 

transportowych od osób fizycznych na 2011r. wyniosła kwotę 50.662,00 zł, co stanowiło 

104,59% planu (48.435,00 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 

2011r. zgodny jest z dziennikiem obrotów. 

2.4.2.7. Opłata za posiadanie psów. 

Rada Gminy Liniewo nie podjęła uchwały w sprawie opłat za posiadanie psów, w związku  

z czym dochody z tego tytułu w okresie kontrolowanym nie wystąpiły. 

2.4.2.8. Opłata miejscowa. 

Gmina Liniewo nie posiada uprawnień do pobierania opłaty miejscowej, w związku, z czym 

w okresie kontrolowanym dochody tego tytułu nie wystąpiły. 

2.4.2.9. Opłata targowa. 

W roku 2011 dochody z tytułu opłaty targowej w Gminie Liniewo wyniosły 3.384,00 zł. 

Wysokość opłaty targowej obowiązującej w roku 2011 określiła Rada Gminy Liniewo  

w uchwale nr XXII/116/2008z dnia 10 października 2008r.w sprawie określenia wysokości 

stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Liniewo. Uchwała została opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 122 z 17 listopada 2008r. poz. 2905. 

W przywołanej uchwale, jako inkasenta wyznaczono Referat Finansowy Urzędu Gminy.  

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe poboru opłaty targowej nie dokonywał pracownik Referatu 

Finansowego, tylko pracownik obsługi - konserwator wyznaczony przez Wójta Gminy. 

Pracownik pobierający opłatę targową podpisał w dniu 2 maja 2011r. oświadczenie  

o odpowiedzialności materialnej. Obowiązek pobierania opłaty targowej przez ww. 

pracownika ujęty został równieŜ w jego zakresie obowiązków. 

Nadmienić naleŜy, Ŝe jeszcze w czasie trwania kontroli, w dniu 10 lipca 2012r. Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XX/112/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Liniewo, w której określono, Ŝe opłatę targową 

pobierać będzie wyznaczony przez Wójta pracownik, w ramach zakresu swoich obowiązków, 

bez dodatkowego wynagrodzenia za inkaso. 

2.4.2.10. Pobór podatków i opłat, rozliczenie inkasentów. 

Uregulowania w sprawie inkasa podatków Rada Gminy Liniewo zawarła w nw. uchwałach: 
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• nr XX/107/2008 z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie zryczałtowanych diet 

miesięcznych dla sołtysów w Gminie Liniewo. 

• nr XXVI/144/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku 

leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów, 

• nr XXXIX/209/2010 z dnia 11 marca 2010r. w spawie zmiany uchwały  

nr XX/107/2008 z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie zryczałtowanych diet 

miesięcznych dla sołtysów w Gminie Liniewo. 

Zainkasowane podatki sołtysi zobowiązani są wpłacać w terminach określonych w przepisach 

ogólnych. Termin rozliczenia inkasentów z pobranych podatków reguluje przepis art. 47 § 4a 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, który stanowi, Ŝe terminem płatności 

dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami 

prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić. 

W uchwałach tych określono wysokość zryczałtowanej diety dla sołtysów poszczególnych 

sołectw.  

Kontrolą objęto prawidłowość rozliczenia inkasentów z Liniewa i Orla w roku 2011.  

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe inkasenci z zainkasowanych wpłat rozliczali się  

w prawidłowej wysokości, w dniu następnym, po upływie terminu płatności podatków. 

2.4.2.11. Powszechność opodatkowania. 

Powszechność opodatkowania w okresie kontrolowanym przedstawiono w poprzednich 

częściach niniejszego protokołu dotyczącej wymiaru podatków. 

2.4.2.12. Udzielanie ulg w zapłacie podatku i opłata prolongacyjna. 

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

prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 

Kontrolą objęto decyzje w sprawie ulg podatkowych wystawione w 2011r.. 

W kontrolowanym okresie wystawiono: 

o 34 decyzje w sprawie umorzenia podatków (w tym 5 odmownych), 

o 6 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku. 

Kontroli poddano wszystkie wystawione decyzje na umorzenie i odroczenie podatku. 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe: 

o ulgi w zapłacie podatku stosowano na wniosek podatnika, 
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o decyzje w sprawie zastosowania ulgi w zapłacie podatku spełniały wymogi formalne 

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

Wykaz zastosowanych ulg podano do publicznej wiadomości.  

2.4.2.13. Skutki finansowe z tytułu udzielonych ulg i umorzeń oraz obniŜenia górnych 

stawek podatkowych.. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

Kontrolą objęto wszystkie niŜej wymienione ulgi podatkowe: 

Ulgi ustawowe w podatku rolnym. 

W okresie kontrolowanym Wójt Gminy Liniewo udzielił jednej ulgi inwestycyjnej w podatku 

rolnym oraz wydał jedną decyzję odmowną na udzielenie ulgi z tytułu nowo nabytych 

gruntów. 

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Ulgi ustawowe w podatku leśnym. 

W okresie kontrolowanym Gmina Liniewo w roku 2011 utraciła dochody w kwocie  

29.520,83 zł, z powodu zastosowania nw. ulg ustawowych z tytułu posiadania lasów do 40 lat 

– 867,6728 x 34,023 zł/ha = 29.520,83 zł. 

Ulgi udzielone przez Radę Gminy. 

Rada Gminy Liniewo uchwała nr XL XLV/243/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia  

15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

obszarze gminy Liniewo określiła stawki podatku od nieruchomości na rok 2011.. 

Stawki te we większości były niŜsze od określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów  

z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych w 2011r. 

Skutki obniŜenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2011r. 

przedstawiono w poniŜszym zestawieniu: 

Łączna wysokość skutków z tytułu obniŜenia górnych stawek podatków stanowiła wartość 

233.517,11zł, w podziale na poszczególne przedmioty opodatkowania przedstawiona została 

w poniŜszym zestawieniu: 

Lp Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

w m2 

Stawka 
wg Min. 

Fin 
w zł/m2 

Stawka Rady 
Gminy 
w zł/m2 

Skutek w zł 
3 x (4-5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Budynki mieszkalne  112.477,93 0,67 0,63 4.492,31 
2. Budynki związane z działalnością 

gospodarczą 20.013,30 21,05 18,40 52.978,46 
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3. Budynki zajęte na prowadzenie 
działalności gospod. dot. obrotu 
kwalif. materiałem siewnym 

0,00 9,82 9,19 0,00 

4. Budynki zajęte na świadczenia 
zdrowotne  485,53 4,27 4,14 63,12 

5. Budynki letniskowe 11.549,90 7,06 7,06 0,00 
6. Budynki pozostałe  17.605,37 7,06 6,16 15.779,90 
7. Budynki związane z doprowadzaniem 

wody i odprowadzaniem ścieków 324,90 7,06 6,16 292,41 

8. Grunty związane z doprowadzaniem 
wody i odprowadzaniem ścieków 30.044 0,41 0,29 3.136,28 

9. Grunty zajęte na działalność 
gospodarczą  144.125,60 0,80 0,73 9.862,02 

10 Grunty zajęte na składowanie 
odpadów komunalnych 

Nie podlegają ujęciu w skutkach, gdyŜ grunt jest 
sklasyfikowany jako uŜytki rolne, a wysypisko śmieci jest 
prowadzone przez gminę, która nie prowadzi działalności 
gospodarczej 

11 Grunty pod jeziorami (w ha) 122,99 4,15 4,15 0,00 
12 Drogi                     51.498 0,41 0,15 13.994,59 
13 Grunty pozostałe        1.125.393 0,41 0,29 132.918,02 
                                                                                                       R a z e m 233.517,11 

Kwota udzielonych ulg była zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym Rb-PDP 

z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2011r. 

Poza obniŜeniem stawek podatkowych Rada Gminy Liniewo wprowadziła uchwałą 

XXXIII/180/2005 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

na obszarze gminy Liniewo, zwolnienia nw. nieruchomości: 

o budynki i grunty lub ich części: 

1. zajęte na potrzeby ogólnodostępnego (zbiorowego) zaopatrzenia mieszkańców  

w wodę, 

2. dopuszczone do uŜytku publicznego, słuŜące do odprowadzania i oczyszczania 

ścieków, 

3. zajęte na potrzeby działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury, sportu, 

rekreacji i opieki społecznej, w tym równieŜ świetlice wiejskie, 

4. grunty zajęte na cmentarze innych wyznań niŜ katolickie. 

o Zwolnienia powyŜsze nie obejmują nieruchomości oraz ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej innej niŜ działalność rolnicza lub leśna. 

Szczegółowe wyliczenie skutków finansowych ww. zwolnień przedstawiono w poniŜszym 

zestawieniu: 

L.p. Rodzaj nieruchomości Pow w m2 Stawka Skutek za 
rok 2011 

1 Świetlice wiejskie i remizy OSP 1387,9 6,16 8549,46 
2 Środowiskowy Dom Samopomocy 226,42 6,16 1394,75 
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3 GOKSiR - budynek 397,45 6,16 2448,29 
4 Biblioteka Liniewo 78,65 6,16 484,48 
5 Budynki hydroforni i przepompowni 263,7 6,16 1 624,39 

6 Budynki oczyszczalni 61,2 6,16 376,99 
7 Budynek warsztatu 316,8 6,16 1 951,49 

8 
Grunty pod świetl. rem. i zbiornikami 
p.poŜ 10128 0,29 2 937,12 

9 Cmentarze ewangelickie 5200 0,29 1 508,00 
10 Grunt GOKSiR 5100 0,29 1 479,00 
11 Boiska sportowe 30700 0,29 8 903,00 
12 Grunt oczyszczalni ścieków 1800 0,29 522,00 
13 Grunty hydroforni i przepompowni 21544 0,29 6 247,76 
14 Grunt pod ŚDS Lubieszyn 1300 0,29 377,00 

15 Grunty oczyszczalni ścieków VIII-XII 
2011 róŜnica powierzchni 6700 0,29 

809,58 
   R a z e m - mienie komunalne       39 613,32 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości Rada Gminy wprowadziła równieŜ uchwałą  

nr XLI/230/2006 z dnia 17 października 2006r. w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na terenie Gminy 

Liniewo. 

Zwolnienie dotyczyło nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Warunkiem uzyskania zwolnienia było utworzenie nowych miejsc pracy na 

okres co najmniej 5 lat. 

Skutki zwolnienia przedstawiono poniŜej: 

L.p. Rodzaj nieruchomości Pow. w m2 Stawka 
Skutek za 
rok 2011 

1 budynki zajęte na działalność 
gospodarczą 2131 18,00 31 965,00 

2 grunty zajęte na działalność gospodarczą 15500 0,69 8 912,50 
                Razem     40 877,50 

Skutki obniŜenia stawek podatku od środków transportowych.  

Szczegółowe wyliczenie skutków obniŜenia stawek podatku od środków transportowych 

przedstawiono poniŜej: 

 
Imię i nazwisko  

Gminna stawka 
podatku za 2011 

rok 

Max stawka za 
2011 r. 

Skutki 

 Sam. CięŜarowy – 18t, 2 osie 1 843,00  2 858,47  1 015,47  

 Sam. CięŜarowy – 7,4t. 1 028,00  1 248,28  220,28  

 Ciągnik siodłowy -  40 t, 3 osie 1 219,00  1 288,82  69,82  

 Autobus – 49 miejsc siedzących 2 116,00  2 209,40  93,40  

 Sam. CięŜarowy – 10,8 t 1 262,00  1 497,92  235,92  
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 Sam. CięŜarowy – 10,7 t 1 262,00  1 497,92  235,92  

 Sam. CięŜarowy – 25 t, 3 osie 1 843,00  2 858,47  1 015,47  

 Sam. CięŜarowy – 7,5 t 1 028,00  1 248,28 zł 220,28  

 Sam. CięŜarowy – 6,75 t 1 028,00  1 248,28  220,28  

 Sam. CięŜarowy – 12 t, 2 osie 1 473,00  2 858,47  1 385,47  

 Sam. CięŜarowy – 15,2 t, 2 osie 1 473,00  2 858,47  1 385,47  

 Sam. CięŜarowy – 25,5 t, 2 osie 1 964,00  2 858,47  894,47  

 Sam. CięŜarowy – 15,2 t, 2 osie 1 473,00  2 858,47  1 385,47  

 Ciągnik siodłowy 40 t, 2 osie 2 089,00  2 858,47  769,47  

 Ciągnik siodłowy 40 t, 3 osie 2 483,00  2 858,47  375,47  

 Ciągnik siodłowy  40 t, 2 osie 522,25  714,62  192,37  

 Naczepa, 44 t, 3 osie 1 592,00  2 209,40  617,40  

 Naczepa, 40 t, 3 osie 1 459,00  2 025,28  566,28  

 Ciągnik siodłowy 42 t, 2 osie 522,00  714,62  192,62  

 Naczepa, 42 t, 3 osie              663,00            920,58  257,58  

 Ciągnik siodłowy  40 t, 3 osie 2 483,00  2 858,47  375,47  

 Naczepa, 38 t, 3 osie 1 592,00  2 209,40  617,40  

 Ciągnik siodłowy 42 t, 2 osie 174,00  238,21  64,21  

 Sam. CięŜarowy – 26 t, 3 osie 1 800,00  2 620,26  820,26  

 Sam. CięŜarowy – 26 t, 2 osie 1 843,00  2 858,47  1 015,47  

 Przyczepa, 17,5 t, 2 osie 503,00  1 747,56  1 244,56  

 Przyczepa, 17,9 t, 2 osie 447,00  1 747,56  1 300,56  

 Przyczepa, 18 t, 2 osie 447,00  1 747,56  1 300,56  

 Naczepa, 40,2 t, 2 osie 1 297,00  2 209,40  912,40  

 Ciągnik siodłowy 42 t, 3 osie 2 483,00  2 858,47  375,47  

 Naczepa, 40 t, 3 osie 1 061,00  1 472,93  411,93  

 Naczepa, 36 t, 2 osie 1 297,00  1 747,56  450,56  

 Naczepa, 40 t, 3 osie 1 592,00  2 209,40  617,40  

 Naczepa, 40 t, 3 osie 1 194,00  1 657,05  463,05  

 Ciągnik siodłowy 40 t, 2 osie 2 089,00  2 858,47  769,47  

 Ciągnik siodłowy 40 t, 2 osie 2 089,00  2 858,47  769,47  

 Ciągnik siodłowy 40 t, 2 osie 2 089,00  2 858,47  769,47  

 Przyczepa, 11,9 t, 3 osie 26,33  124,82  98,49  

 Przyczepa, 11,2 t, 2 osie 26,33  124,82  98,49  

 Razem:  52.874,91 76.698,51 23.823,60 

2.4.2.14. Dochody z opłat adiacenckich. 

W okresie kontrolowanym dochody z tego tytułu nie wystąpiły. 

Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Zgodnie  
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z przedłoŜonymi dokumentami Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w sprawie opłaty 

adiacenckiej. 

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

tej uchwały.  

Nadmienić naleŜy, Ŝe dopiero w dniu 27 marca 2012r. Rada Gminy Liniewo podjęła uchwałę 

nr XVII/92/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

z tytułu podziału nieruchomości na terenie gminy Liniewo. 

2.4.2.15. Opłata planistyczna. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

W okresie kontrolowanym dochody z tytułu opłat planistycznych stanowiły kwotę  

27.393,95 zł i stanowiły 100% planu. 

W okresie kontrolowanym Rada Gminy Liniewo zmieniała plan zagospodarowania 

przestrzennego nw. uchwałami: 

• nr XVII/93/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych na północny - zachód od 

miejscowości Orle w gminie Liniewo. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego nr 75 z dnia 18 lipca 2008r., poz. 1981, 

• nr XXXIV/183/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr geod. 103/1, 

103/2, 90 i 94 i 108 połoŜonych w miejscowości Chrztowo. Opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 8 z dnia 19 stycznia 2010r., 

poz. 157, 

• nr XXXIV/182/2009 z dnia 28 października 2009r. Rady Gminy Liniewo w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 

nr geod. 9/15 i 9/16 połoŜonych w miejscowości Liniewo. Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 8 z dnia 19 stycznia 2010r., poz. 158, 

• nr XLIII/236/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. Rady Gminy Liniewo w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  

o nr geod. 137/2, 137/4, 162/1, 163/1, 164, 397 i 399 połoŜonych w miejscowości 

Chrztowo, w gminie Liniewo. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego nr 125 z dnia 13 października 2010r., poz.2398, 

• nr XLIII/235/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. Rady Gminy Liniewo w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 
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geod. 70/1, 128/17 i 133/3 połoŜonych w miejscowości Sobącz, w gminie Liniewo. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 125 z dnia 13 

października  2010r., poz.2399, 

• nr XLIII/234/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. Rady Gminy Liniewo w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 

geod. 10/8 połoŜonej w miejscowości Wysin, w gminie Liniewo. Opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 125 z dnia 13 października 

2010r., poz.2400, 

• nr VII/40/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. Rady Gminy Liniewo w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych  

w części zachodniej miejscowości Garczyn, w gminie Liniewo. Opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 86 z dnia 13 października 

2010r., poz.1786, 

Kontrolą objęto decyzje wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

dokonanych uchwałą  Rady Gminy nr XLIII/234/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 

geodezyjnych 70/1, 128/17 i 133/3 połoŜonych w miejscowości Sobącz w Gminie Liniewo 

wysokość opłaty planistycznej – 15% (opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego nr 125, poz. 239 z dnia 11 października 2010r.), 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe część działek objętych zmianą określoną w ww. uchwale 

została sprzedana.  

Obowiązek wniesienia opłat planistycznych określono w nw. decyzjach Wójta Gminy:  

• nr RRiGN.11.2011 z dnia 15 czerwca 2011r., 

• nr RRiGN.10.2011 z dnia 15 czerwca 2011r., 

• nr RRiGN.7324.09.2011 z dnia 1 czerwca 2011r. 

• nr RRiGN.7324.08.2011 z dnia 1 czerwca 2011r. 

• nr RRiGN.7324.07.2011 z dnia 1 czerwca 2011r. 

• nr RRiGN.7324.06.2011 z dnia 1 czerwca 2011r. 

• nr RRiGN.7324.05.2011 z dnia 1 czerwca 2011r. 

• nr RRiGN.7324.04.2011 z dnia 1 czerwca 2011r. 

• nr RRiGN.7324.03.2011 z dnia 1 czerwca 2011r. 

• nr RRiGN.7324.02.2011 z dnia 1 czerwca 2011r. 

• nr RRiGN.7324.01.2011 z dnia 1 czerwca 2011r. 
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Termin wniesienia opłaty ustalono w decyzji na 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji. 

Pozostałe sprzedane działki o nr 133/5, 133/6, 133/7, 133/11 oraz 70/3, 70/4,70/5, 70/6, 70/7, 

70/8, 70/9, 70/10 i 70/11 nie zostały objęte opłatą planistyczną. Nadmienić naleŜy, Ŝe obecnie 

prowadzone jest postępowanie w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości działek. 

2.4.2.16. Opłata eksploatacyjna. 

W roku 2011 Gmina Liniewo z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskała dochody  

w kwocie 14.520,00 zł. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe:  

� do wniesienia opłaty eksploatacyjnej w Gminie Liniewo w roku 2011 zobowiązane 

było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. 

� ww. podmiot w dniu 18 stycznia 2011r. złoŜył kserokopię koncesji nr 1/2011/p na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego z dnia 11 stycznia 

2011r.  

� opłata naleŜna Gminie za rok 2011 w wysokości 14.520,00 zł wpłynęła na rachunek 

dochodów Gminy w dniu 31 stycznia 2011r.  

2.4.2.17. Opłaty za zajmowanie pasa drogowego. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

PowyŜsze zagadnienie regulują nw. akty prawne: 

o ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. nr 204, poz. 2086  

z późn. zm.),  

o 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), 

o uchwała nr XLII/235/2006 Rady Gminy Liniewo z dnia 24 października 2006r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, 

o uchwała Rady Gminy Liniewo nr XIII/77/2011Rady Gminy Liniewo z dnia 21 grudnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 

gminnych. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w roku 2011 Wójt Gminy Liniewo wydał 14 decyzji  

w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

W okresie kontrolowanym dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 16.059,68 zł, co stanowiło 

107,1% planu (15.000,00 zł) i były zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27S 

sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011r. 
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Kontrolą objęto wszystkie wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe opłaty zostały naliczone i wniesione w prawidłowej 

wysokości. W przypadku wniesienia opłat po terminie wyznaczonym w decyzji, w Urzędzie 

naliczano odsetki za zwłokę. 

2.4.2.18. Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

Sprawdzono prawidłowość naliczania opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu. 

W 2011 roku z tytułu pobranych opłat za wszystkie wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych Gmina Liniewo osiągnęła dochody w kwocie 58.452,32 zł, co stanowiło 

108,24% planu (54.000,00 zł). 

Podstawę pobierania przez Gminę opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych stanowiły niŜej wymienione przepisy prawne: 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 70, poz. 473),  

o uchwała Rady Gminy Liniewo nr VII/50/2003 z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie 

ustalenia na terenie gminy punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5 % 

alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak i 

w miejscu sprzedaŜy. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego nr 134, poz. 2373 z dnia 3 listopada 2003r. 

o uchwała Rady Gminy Liniewo nr VIII/52/2003 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie gminy Liniewo miejsc sprzedaŜy i podawania napojów 

alkoholowych. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 

136, poz. 2415 z dnia 5 listopada 2003r. 

o uchwała Rady Gminy Liniewo nr XXVII/156/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie 

ustalenia liczby sprzedaŜy napojów alkoholowych na terenie Gminy Liniewo. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 80, poz. 1599 z 

dnia 19 czerwca 2009r. 

W roku 2011 wydano niŜej wymienione zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych: 

� 7 zezwoleń jednorazowych, 

� 4 zezwolenia przedłuŜające, 

� 18 nowych zezwoleń. 

Kontrolą objęto wszystkie opłaty wniesione na podstawie zezwoleń wydanych w roku 2011 

oraz opłaty wniesione na podstawie nw. zezwoleń wydanych w innym okresie, o numerach: 
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• 4/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., 

• 5/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., 

• 6/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., 

• 8/2008 z dnia 29 grudnia 2010r., 

• 9/2008 z dnia 29 grudnia 2010r., 

• 10/2008 z dnia 29 grudnia 2010r., 

• 2/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe we wszystkich przypadkach opłatę za zezwolenie na sprzedaŜ 

pobrano we właściwej wysokości, w terminie przed wydaniem zezwolenia. Wszystkie 

zobowiązane podmioty posiadające zezwolenia złoŜyli wymagane informacje do dnia 31 

stycznia. 

2.4.2.19. Windykacja naleŜności podatkowych i opłat. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe na dzień 31 grudnia 2011r. zaległości z tytułu niezapłaconych 

w terminie podatków wyniosły 496.021,76 zł. 

Do dnia 31 marca 2012r., w wyniku prowadzonych przez Urząd czynności windykacyjnych 

zaległości zmalały o kwotę 38.263,24 zł. 

W poszczególnych rodzajach podatków przedstawiały się one następująco: 

Wyszczególnienie Zaległość na 
31.12.2011r. (zł) Dokonane wpłaty Zaległość na 

31.03.2012r. (zł) 
Podatek rolny - osoby prawne 616,10 0,00 616,10 
Podatek od nieruchomości – osoby prawne 350 372,80 0,00 350 372,80 

Podatek leśny – osoby prawne 0,00 0,00 0,00 

Podatek od środków transportu – osoby prawne 0,00 0,00 0,00 

Podatek rolny – osoby fizyczne 33 144,30 5 966,20 27 178,10 
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 108 609,06 30 295,04 78 314,02 

Podatek leśny – osoby fizyczne 577,50 345,00 232,50 

Podatek od środków transportu – osoby fizyczne 2 702,00 1 657,00 1 045,00 

Razem: 496 021,76 38 263,24 457 758,52 

W 2011 roku do osób nie wywiązujących się z obowiązku terminowego regulowania 

naleŜności podatkowych wysłano łącznie 527 upomnień oraz wystawiono 78 tytułów 

wykonawczych. 

Działania Urzędu w zakresie windykacji zaległości podatkowych przedstawiono na podstawie 

losowo wybranych nw. podatników: 

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 
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Podatnik o numerze konta 07-00000691 (00) na dzień 31 grudnia 2011r. posiada zaległość 

w kwocie 43.522,41 zł, która dotyczy nie zapłaconego podatku za lata od I raty 2010 roku do 

IV raty 2011 roku. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 

Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

2010.03.15 
3.713,41 zł + 
806,00 zł ods. 

Nr 14 z dn. 10.06.2010 r. Nr 2010/80 z dn. 30.06.2010 r. 
2010.05.15 

5615,00 zł + 
1.125,00 zł ods. 

2010.09.15 
5.615,00 zł + 
936,00 zł ods. 

Nr 472 z dn. 27.12.2010 r. Nr 42 z dn. 21.04.2011 r. 
2010.11.15 

5.615,00 zł + 
840,00 zł ods. 

2011.03.15 
5.741,00 zł + 
628,00 zł ods. 

Nr 209 z dn. 20.07.2011 r. 

Nr 39 z dn. 13.03.2012 r. 
2011.05.15 

5.741,00 zł + 
502,00 zł ods. 

2011.09.15 
5.741,00 zł + 
236,00 zł ods. 

Nr 470 z dn. 30.12.2011 r. 
2011.11.15 

5.741,00 zł + 
101,00 zł ods. 

 
Część zaległości objęta tytułem wykonawczym nr 2010/80 z dn. 30.06.2010r. została  

w kwocie 1.902,59 zł pobrana przez Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu 

Gminy dnia 22.11.2011 roku.  

Pozostała część zaległości objęta tytułem wykonawczym nr 2010/80 z dn. 30.06.2010r. 

została w kwocie 3.713,41 zł pobrana przez Komornika Skarbowego i wpłacona na konto 

Urzędu Gminy dnia 04.01.2012 roku.  

Część zaległości objęta tytułem wykonawczym nr 42 z dn. 21.04.2011r. została w kwocie 

2.239,79 zł pobrana przez Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 

04.01.2012 roku.  

Część zaległości objęta tytułem wykonawczym nr 42 z dn. 21.04.2011r. została w kwocie 

2.918,50 zł pobrana przez Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 

06.02.2012 roku.  

Część zaległości objęta tytułem wykonawczym nr 42 z dn. 21.04.2011r. została w kwocie 

40,70 zł pobrana przez Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 

29.02.2012 roku.  

Część zaległości objęta tytułem wykonawczym nr 42 z dn. 21.04.2011r. została w kwocie 

5.661,60 zł pobrana przez Komornika Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 

08.06.2012 roku. 

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 
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Podatnik o numerze konta 07-00000193 (00) na dzień 31 grudnia 2011r. posiadał zaległość 

w kwocie 9.826,90 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za lata od I raty 2003 roku do 

IV raty 2011 roku. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 

Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

2003.03.15 
54,40 zł + 

60,00 zł ods. 
298 z dn. 17.06.2003 200/03 z dn. 06.08.2003 

2003.05.15 
54,40 zł + 

59,00 zł ods. 

2003.09.15 
54,40 zł + 

56,00 zł ods. 
811 z dn. 11.12.2003 5/04 z dn. 02.02.2004 

2003.11.15 
219,40 zł + 

222,00 zł ods. 

2004.03.15 
276,2 zł + 

266,00 zł ods. 
254 z dn. 30.06.2004 95/04 z dn. 23.08.2004  

2004.05.15 
276,10 zł + 

260,00 zł ods. 

2004.09.15 
276,10 zł + 

247,00 zł ods. 
667 z dn. 13.12.2004 6 z dn. 23.02.2005  

2004.11.15 
276,10 zł + 

240,00 zł ods. 

2005.09.15 
100,20 zł + 

75,00 zł ods. 
688 z dn. 14.12.2005 4 z dn. 10.01.2006 

2005.11.15 
276,60 zł + 

202,00 zł ods. 

2006.03.15 
278,00 zł + 

192,00 zł ods. 
235 z dn. 12.06.2006 91 z dn. 18.08.2006 

2006.05.15 
277,00 zł + 

187,00 zł ods. 

2006.09.15 
277,00 zł + 

176,00 zł ods. 
86 z dn. 19.02.2007 2 z dn. 08.03.2007  

2006.11.15 
277,00 zł + 

171,00 zł ods. 

2007.03.15 
322,00 zł + 

187,00 zł ods. 
451 z dn. 14.06.2007 85 z dn. 20.07.2007 

2007.05.15 
322,00 zł + 

182,00 zł ods. 

2007.09.15 
322,00 zł + 

169,00 zł ods. 
134 z dn. 17.01.2008 08 z dn. 03.04.2008  

2007.11.15 
322,00 zł + 

162,00 zł ods. 

2008.03.15 
334,00 zł + 

153,00 zł ods. 
508 z dn. 26.06.2008 054 z dn. 19.08.2008  

2008.05.15 
333,00 zł + 

145,00 zł ods. 

2008.09.15 
333,00 zł + 

128,00 zł ods. 
799 z dn. 30.12.2008 005 z dn. 14.04.2009 

2008.11.15 
333,00 zł + 

120,00 zł ods. 

2009.03.15 
356,00 zł + 

113,00 zł ods. 
183 z dn. 25.06.2009 0056 z dn. 05.08.2009  

2009.05.15 
356,00 zł + 

107,00 zł ods. 

2009.09.15 
356,00 zł + 

95,00 zł ods. 
498 z dn. 14.12.2009 2010/7 z dn. 23.02.2010  
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2009.11.15 
356,00 zł + 

89,00 zł ods. 

2010.03.15 
368,00 zł + 

80,00 zł ods. 
206 z dn. 21.06.2010 2010/85 z dn. 11.08.2010 

2010.05.15 
368,00 zł + 

74,00 zł ods. 

2010.09.15 
367,00 zł + 

61,00 zł ods. 
423 z dn. 27.12.2010 29 z dn. 20.04.2011 

2010.11.15 
367,00 zł + 

55,00 zł ods. 

2011.03.15 
335,00 zł + 

37,00 zł ods. 
160 z dn. 20.07.2011 

9 z dn. 09.03.2012 
2011.05.15 

334,00 zł + 
29,00 zł ods. 

2011.09.15 
335,00 zł + 

14,00 zł ods. 
417 z dn. 30.12.2011 

2011.11.15 
335,00 zł + 
0,00 zł ods. 

 

W związku z nieuregulowaniem zaległości podatnikowi utworzono hipotekę na 

nieruchomości: 

- Dz. Kw. Nr 973/04, KW Nr 17749 w dniu 02.04.2004 r. na kwotę 1.104,50 zł (dot. 

zaległości z 2004r.) 

- Dz. Kw. Nr 891/05, KW Nr 17749 w dniu 31.03.2005 r. na kwotę 1.106,40 zł (dot. 

zaległości z 2005r.) 

- Dz. Kw. Nr 805/06, KW Nr 17749 w dniu 20.04.2006r. na kwotę 1.109,00 zł (dot. 

zaległości z 2006r.) 

Dnia 29.09.2005r. za okres 2003.03.15 - 2003.11.15 zostało umorzone postępowanie 

egzekucyjne - Nr EG 7241/294/2005 

Dnia 01.12.2011r. za okres 2005.09.15 - 2010.11.15 zostało umorzone postępowanie 

egzekucyjne - Nr EA/724-1028/2011UB 

Podatek rolny – osoby fizyczne 

Podatnik o numerze konta 01-00000086 (00) na dzień 31 grudnia 2011r. posiadał zaległość 

w kwocie 4.114,20 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za lata od IV raty 2001 roku 

do III raty 2009 roku. 

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 + 

306,00 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 + 

295,00 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 + 

268,00 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 + 

261,00 zł ods. 
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2003.03.15 
202,20 zł + 

223,00 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 + 

218,00 zł ods.  

2003.09.15 
202,20 zł + 

209,00 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 + 

204,00 zł ods. 

2004.03.15 
208,90 zł + 

202,00 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 + 

197,00 zł ods. 

2004.09.15 
209,00 zł + 

187,00 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 + 

181,00 zł ods. 

2008.09.15 
284,00 zł + 

109,00 zł ods. 
Nr 970 z dn. 30.12.2008 r. Nr 007/09 z dn. 14.04.2009 r. 

2008.11.15 
283,00 zł+ 

102,00 zł ods. 

2009.03.15 
337,00 zł + 

107,00 zł ods. 
Nr 47 z dn. 25.06.2009 r. Nr 0059/09 z dn. 05.08.2009 r. 

2009.05.15 
337,00 zł + 

101,00 zł ods. 

2009.09.15 
338,00 zł + 

90,00 zł ods. 
Nr 386 z dn. 14.12.2009 r. Nr 2010/10 z dn. 23.02.2010 r. 

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 2006 r.) 

W dniu 01.09.2009r. podatnik zawarł umowę dzierŜawy na okres 10 lat, w związku z tym 

podatek rolny od 01.10.2010r.??? naliczany jest dzierŜawcy. 

Zaległość objęta tytułem wykonawczym Nr 53/02została pobrana przez Komornika 

Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy w dniach 20.02.2012 roku, 21.03.2012 roku 

oraz 17.04.2012 roku. 

Zaległość objęta tytułem wykonawczym 247/02została pobrana przez Komornika 

Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy w dniach 17.04.2012 roku, 31.05.2012 roku 

oraz 22.06.2012 roku. 

Zaległość objęta tytułem wykonawczym 37/03została w części pobrana przez Komornika 

Skarbowego i wpłacona na konto Urzędu Gminy dnia 22.06.2012 roku. 

Podatek rolny – osoby fizyczne 
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Podatnik o numerze konta 01-00000105 (00) na dzień 31 grudnia 2011r. posiadał zaległość 

w kwocie 10.817,30 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za lata od II raty 1998 roku 

do IV raty 2011 roku. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 

Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

15.05.1998 
151,20 zł + 

433,00 zł ods. 

626 108/00 z dn. 12.09.2000 r.  15.09.1998 
221,00 zł + 

595,00 zł ods. 

15.11.1998 
220,80 zł + 

577,00 zł ods. 

15.03.1999 
194,50 zł + 

484,00 zł ods. 

732 109/00 z dn. 12.09.2000 r. 
15.05.1999 

194,50 zł + 
473,00 zł ods. 

15.09.1999 
194,50 zł + 

451,00 zł ods. 

15.11.1999 
194,50 zł + 

440,00 zł ods. 

15.03.2000 
113,50 zł + 

241,00 zł ods. 
424 z dn. 10.08.2000 r. 110/00 z dn. 12.09.2000 r.  

15.05.2000 
170,90 zł + 

351,00 zł ods. 

15.09.2000 
170,90 zł + 

326,00 zł ods. 
520 z dn. 27.12.2000 r. 1/01 z dn. 19.03.2001 r. 

15.11.2000 
170,80 zł + 

312,00 zł ods. 

15.09.2001 
0,40 zł +  

0,00 zł ods. 
293 z dn. 10.08.2001 r. 077/02 z dn. 28.01.2002 r.  

15.03.2002 
178,10 zł + 

234,00 zł ods. 
280 z dn. 14.06.2002 r. 

285/02 z dn. 28.01.2002 r. 

15.05.2002 
218,20 zł+ 

277,00 zł ods. 
286/02 z dn. 26.07.2002 r. 

15.09.2002 
218,20 zł + 

260,00 zł ods. 
833 z dn. 11.12.2002 r. 39/03 z dn. 03.03.2003 r.  

15.11.2002 
218,30 zł + 

253,00 zł ods. 

15.03.2003 
196,30 zł + 

217,00 zł ods. 
197 z dn. 17.06.2003 r. 150/03 z dn. 28.07.2003 r.  

15.05.2003 
196,30 zł + 

212,00 zł ods. 

15.09.2003 
196,30 zł + 

203,00 zł ods. 
779 z dn. 11.12.2003 r. 60/04 z dn. 20.02.2004 r.  

15.11.2003 
196,30 zł + 

198,00 zł ods. 

15.03.2004 
202,90 zł + 

196,00 zł ods. 
221 z dn. 30.06.2004 r. 145/04 z dn. 27.08.2004 r. 

15.05.2004 
202,80 zł + 

191,00 zł ods. 

15.09.2004 
202,80 zł + 

181,00 zł ods. 
634 z dn. 13.12.2004 r. 55/05 z dn. 01.03.2005 r. 

15.11.2004 
203,00 zł + 

176,00 zł ods. 

15.03.2005 
221,00 zł + 

181,00 zł ods. 
201 z dn. 14.06.2005 r. 146/05 z dn. 29.08.2005 r. 
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15.05.2005 
221,10 zł + 

176,00 zł ods. 

15.09.2005 
221,10 zł + 

166,00 zł ods. 
663 z dn. 14.12.2005 r. 54/06 z dn. 20.01.2006 r. 

15.11.2005 
221,10 zł + 

162,00 zł ods. 

15.03.2006 
164,00 zł + 

114,00 zł ods. 
200 z dn. 12.06.2006 r. 149/06 z dn. 18.08.2006 r. 

15.05.2006 
163,00 zł + 

110,00 zł ods. 

15.09.2006 
163,00 zł + 

104,00 zł ods. 
35 z dn. 19.02.2007 r. 24/07 z dn. 08.03.2007 r. 

15.11.2006 
164,00 zł+ 

101,00 zł ods. 

15.03.2007 
207,00 zł + 

121,00 zł ods. 
328 z dn. 14.06.2007 r. 139/07 z dn. 23.07.2007 r. 

15.05.2007 
209,00 zł + 

118,00 zł ods. 

15.09.2007 
209,00 zł + 

109,00 zł ods. 
50 z dn. 17.01.2008 r. 033/08 z dn. 07.04.2008 r. 

15.11.2007 
209,00 zł + 

105,00 zł ods. 

15.03.2008 
276,00 zł + 

127,00 zł ods. 
366 z dn. 16.06.2008 r. 079/08 z dn. 20.08.2008 r. 

15.05.2008 
276,00 zł + 

120,00 zł ods. 

15.09.2008 
275,00 zł + 

106,00 zł ods. 
988 z dn. 30.12.2008 r. 0035/09 z dn. 16.04.2009 r. 

15.11.2008 
275,00 zł+ 

99,00 zł ods. 

15.03.2009 
249,00 zł + 

79,00 zł ods. 
75 z dn. 25.06.2009 r. 0092/09 z dn. 05.08.2009 r. 

15.05.2009 
328,00 zł + 

99,00 zł ods. 

15.09.2009 
327,00 zł + 

87,00 zł ods. 
472 z dn. 14.12.2009 r.  2010/49 z dn. 26.02.2010 r. 

15.11.2009 
327,00 zł + 

82,00 zł ods. 

15.03.2010 
201,00 zł + 

44,00 zł ods. 
186 z dn. 21.06.2010 r. 2010/145 z dn. 17.08.2010 r. 

15.05.2010 
200,00 zł + 

40,00 zł ods. 

15.09.2010 
200,00 zł + 

33,00 zł ods. 
314 z dn. 27.12.2010 r. 22/11 z dn. 07.04.2011 r. 

15.11.2010 
200,00 zł+ 

30,00 zł ods. 

15.03.2011 
221,00 zł + 

24,00 zł ods. 
140 z dn. 20.07.2011 r. 

33/12 z dn. 12.03.2012 r. 
 

15.05.2011 
221,00 zł + 

19,00 zł ods. 

15.09.2011 
221,00 zł + 
9,00 zł ods. 

393 z dn. 30.12.2011 r. 
15.11.2011 

221,00 zł + 
0,00 zł ods. 

 
W związku z nieuregulowaniem zaległości podatnikowi utworzono nw. hipotekę na 

nieruchomości: 
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- Dz. Kw. Nr 806/03 KW nr 8691 w dniu 28.03.2003r. na kwotę 852,50 zł, (dot. 

zaległości z 2003r.),  

- Dz. Kw. Nr 976/04 KW nr 8691 w dniu 02.04.2004r. na kwotę 880,10 zł (dot. 

zaległości z 2004r.),  

- Dz. Kw. Nr 872/05 KW nr 8691 w dniu 31.03.2005r. na kwotę 955,60 zł (dot. 

zaległości z 2005r.),  

- Dz. Kw. Nr 802/06 KW nr 8691 w dniu 20.04.2006r. na kwotę 725,00 zł (dot. 

zaległości z 2006r.). 

Dnia 29.05.2000r. za okres III/1998-IV/1998 zostało umorzone postępowanie egzekucyjne –

Nr USEg 902/100/00 

Dnia 09.03.2010r. za okres I/1998-II/1998 oraz I/1999-II/2009 zostało umorzone 

postępowanie egzekucyjne – Nr EG/7241-100/2010  

Podatek od środków transportu – osoby fizyczne 

Podatnik o numerze konta 04-00000050 na dzień 31 grudnia 2011r. posiadał zaległość  

w kwocie 1.044,00 zł, która dotyczyła nie zapłaconego podatku za II ratę 2011 roku. 

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz tytuły wykonawcze: 

Zaległość Kwota Nr i data upomnienia Nr i data tytułu wykonawczego 

2011.09.15 
1.044,00 zł 

+ 43,00 zł ods. 
237 z dn. 23.11.2011 1/2012 z dnia 2012.02.29 

 

Do dnia kontroli zaległości nie uregulowano. 

2.4.3. Dochody z majątku. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o nw. akty prawne: 

o ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 

z póź. zm.) 

o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261, 

poz. 2603 z póz. zm.) 

o 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 uchwałę nr XXXII/178/2009 Rady Gminy Liniewo z dnia 25 sierpnia 2009r.  

w sprawie przeznaczenia do dzierŜawy gruntów Gminy Liniewo, 
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o uchwałę nr IV/17/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 stycznia 2011r.  

w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do dzierŜawy gruntów stanowiących 

własność Gminy Liniewo,  

o uchwałę nr VI/32/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wyraŜenia 

zgody na zbycie nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Liniewo, 

o uchwałę nr VII/36/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na zbycie prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości połoŜonej na 

terenie gminy Liniewo, 

o uchwałę nr VII/37/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na zbycie prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości połoŜonej na 

terenie gminy Liniewo, 

o uchwałę nr VII/38/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na zbycie prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości połoŜonej na 

terenie gminy Liniewo, 

o uchwałę nr VIII/45/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 września 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na nabycie prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości gruntowej, 

o uchwałę nr VIII/48/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 września 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na dzierŜawę budynków komunalnych, 

o uchwałę nr X/52/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na dzierŜawę gruntów i budynków stanowiących własność gminy 

Liniewo w miejscowości Lubieszyn, 

o uchwałę nr XI/55/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości stanowiących własność gminy Liniewo  

w miejscowości Lubieszyn w trybie bezprzetargowym, 

o uchwałę nr XII/61/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Liniewo, 

o uchwałę nr XII/62/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości stanowiących własność gminy Liniewo  

w miejscowości Głodowo w trybie bezprzetargowym, 

o uchwałę nr XII/63/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości stanowiących własność gminy Liniewo  

w miejscowości Orle, w obrębie geodezyjnym Garczyn w trybie bezprzetargowym, 

2.4.3.1.Dochody z tytułu opłat uŜytkowanie wieczyste nieruchomości. 
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Kontrolą objęto rok 2011. 

W roku kontrolowanym nie oddano mienia komunalnego w uŜytkowanie wieczyste. 

W Gminie Liniewo mienie komunalne uŜytkuje 23 uŜytkowników wieczystych, w tym  

22 osoby fizyczne i 1 osoba prawna. 

Dochody z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości w okresie kontrolowanym 

stanowiły kwotę 1.914,04 zł. 

Szczegółowej kontroli poddano opłaty wniesione w roku 2011 przez wszystkich 

uŜytkowników.  

W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe: 

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

opóźnień w zapłacie naliczano odsetki za zwłokę,  

• ewidencja analityczna dochodów z tytułu uŜytkowania wieczystego była prowadzona  

w sposób prawidłowy. 

2.4.3.2.Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych. 

W kontrolowanym okresie dochody z ww. tytułu stanowiły kwotę 29.701,00 zł. Kontrolą 

objęto terminowość dokonywania wpłat przez wszystkich najemców. W wyniku kontroli 

ustalono, Ŝe w przypadkach nieterminowej wpłaty w Urzędzie naliczano odsetki za zwłokę. 

2.4.3.3.Dochody z tytułu dzierŜawy lokali uŜytkowych. 

W kontrolowanym okresie dochody z ww. tytułu stanowiły kwotę 53.100,42 zł i wynikały  

z czterech umów na dzierŜawę lokali uŜytkowych. 

Kontrolą objęto wszystkich dzierŜawców. Ustalono, Ŝe czynsze za dzierŜawione lokale  

w roku 2011 zostały wpłacone w wysokości wynikającej z zawartych umów. W przypadku 

opóźnienia w zapłacie naleŜności w Urzędzie naliczano odsetki za zwłokę. 

2.4.3.4. Dochody ze sprzedaŜy majątku. 

W 2011 roku Gmina Liniewo w wyniku sprzedaŜy mienia uzyskała dochód w wysokości 

6.675,34 zł, co stanowiło 1,33% planu (500.000,00 zł) i jest to 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 2011r.. 

Kwota ta stanowi: 

• 3.896,34 zł - równowartość spłaconych zaległości z tytułu niezapłaconych rat 

dotyczących mienia sprzedanego na podstawie umowy notarialnej Rep. A nr 

4078/2000 z dnia 14 października 2000r., 
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• 2.779,00 zł – równowartość ceny sprzedaŜy działki gruntu o numerze 50/14 dokonanej 

na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5870/2010 z dnia 19 listopada 2010r. 

PowyŜszą kwotę przyjęto w Gminie na rachunek depozytów, na rachunek dochodów 

przekazano ją (po wyjaśnieniu) dopiero w roku 2011r. 

2.4.3.4.1. Dochody ze sprzedaŜy mienia w drodze przetargu. 

W okresie kontrolowanym Gmina Liniewo nie dokonała sprzedaŜy mienia w drodze 

przetargu. 

2.4.3.4.2. SprzedaŜ nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

W okresie kontrolowanym Gmina Liniewo nie dokonała sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości.  

2.4.3.5.Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu nw. akty prawne: 

� ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261, poz. 

2603 z 2004r.) 

� ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości (Dz. U nr 175, pz.1459). 

Dochody z tytułu przekształcenia stanowiły kwotę 20.680,47 zł i były 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 2011r.  

W dochodach z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 

ujęto kwotę 16.078,87 zł, stanowiącą równowartość pierwszej raty za sprzedaŜ działki  

nr 518/7 zabudowanej garaŜem, połoŜonej w Liniewie dotychczasowemu uŜytkownikowi 

wieczystemu. SprzedaŜy dokonano na podstawie umowy notarialnej nr rep. A 1945/2011  

z dnia 18 kwietnia 2011r.. 

W związku z faktem, Ŝe nieruchomość uŜytkownika wieczystego stanowiła działkę 

zabudowaną garaŜem, zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości winna 

podlegać przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności. 

Ustalając niewłaściwą formę zbycia nieruchomości na rzecz jej uŜytkownika wieczystego 

Gmina zawyŜyła cenę zbywanej nieruchomości najmniej o kwotę 25.586,00 zł. Zgodnie  
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z wyceną rzeczoznawcy uŜytkownik wieczysty dokonujący przekształcenia 

prawauŜytkowania wieczystego w prawo własności, powinien zapłacić 14.602,00 zł (gdyby 

nie miał prawa do ulgi), natomiast zgodnie z aktem notarialnym, działka została sprzedana 

uŜytkownikowi po cenie rynkowej, stanowiącej wartość 40.188,00 zł netto.  

Komplet dokumentów w tej sprawie dołączono do akt kontroli, których wykaz stanowi 

załącznik nr 3 do protokółu. 

W trakcie kontroli ustalono, Ŝe w okresie kontrolowanym dokonano 11 przekształceń prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności. 

Kontrolą objęto wszystkie przekształcenia i ustalono, Ŝe: 

� podstawę dokonania przekształcenia stanowiły decyzje wystawione przez Wójta 

Gminy Liniewo 

� wobec wszystkich nabywców zastosowano ulgi wynikające z art. 4 ustawy z dnia  

29 lipca 2005r. w sprawie przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości, 

� cenę nieruchomości określono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę 

majątkowego, 

� we wszystkich przypadkach koszty wyceny nieruchomości poniosła Gmina. 

Zgodnie z przepisem art. 262 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks 

postępowania administracyjnego, poniesione koszty postępowania obciąŜają stronę w 

interesie lub na Ŝądanie której zostały poniesione, a nie wynikają z ustawowego obowiązku 

organów prowadzących postępowanie. W przypadku przekształcenia prawa uŜytkowania 

wieczystego w prawo własności powinna je ponieść strona wnosząca, czyli nabywca. 

W okresie kontrolowanym koszty wyceny przekształconych nieruchomości stanowiły wartość 

10.948,60 zł. Kserokopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wyceny 

załączono do materiałów kontroli, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do protokółu 

kontroli. 

2.4.3.6.Dochody z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

W roku 2011 Gmina Liniewo nie oddała swojego mienia komunalnego w trwały zarząd. 

Dochody z tego tytułu w okresie kontrolowanym nie wystąpiły. 

2.4.4.Inne dochody. 

2.4.4.1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych. 
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Kontrolą objęto rok 2011. 

Kwota z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Liniewo  

w wysokości 3.199,57 zł, została ujęta w rozdziale 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 2011r..  

2.5. Wydatki budŜetowe (bieŜące) z uwzględnieniem przepisów o 

zamówieniachpublicznych. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

2.5.1. Wydatki budżetowe. 

Z budŜetu Gminy Liniewo w 2011r. wydatkowano kwotę 15.954.794,51 złtj. 92,8% środków 

przeznaczonych na realizację zadań (17.188.846,87zł), co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb 

28S o wydatkach budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku 

do dnia 31 grudnia 2011r.. 

Kontrolą objęto przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowania 

środków, zgodnie z wielkościami zaplanowanymi, według stanu na dzień 24 lutego, 18 maja, 

4 sierpnia, 10 września i 27 października 2010r. oraz 1 lutego, 31 marca, 27 kwietnia, 9 maja, 

23 września i 14 listopada 2012r. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono  przypadków przekroczenia planu wydatków  w ww. 

dniach. 

 

2.5.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.  

Wymienione zagadnienia skontrolowano pod względem zgodności z następującymi aktami 

prawnymi: 

- ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, 

poz. 1458), 

- ustawą z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budŜetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.), 

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398), 

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 
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terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów budŜetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŜetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861) 

- zarządzeniem Wójta Gminy Liniewo nr 24/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie 

ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Liniewie, 

2.5.1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników. 

W trakcie kontroli sprawdzono: 

- prawidłowość zaszeregowania pracowników Urzędu Gminy i ich stawek płacowych, 

- prawidłowość naliczania i wypłat dodatków za wieloletnią pracę zawodową, 

- prawidłowość przyznawania i naliczania nagród jubileuszowych, 

- prawidłowość naliczania wynagrodzeń i prowadzenia ewidencji analitycznej 

wynagrodzeń. 

W badanym okresie na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu z rozdziału 75023 

§4010, wydatkowano ogółem kwotę 1.074.718,20 zł, co stanowiło 99,7% środków 

przeznaczonych na ten cel w budŜecie Gminy (1.078.432,00 zł).  

W odniesieniu do ogółu poniesionych wydatków (15.954.794,51 zł) stanowiło to 6,76%. 

Według stanu na 1 stycznia 2011 roku bezpośrednio w Urzędzie (rozdział 75023 i 75011) 

zatrudnionych było 24 pracowników administracji, łącznie na 22,25 etatach oraz  

2 pracowników obsługi zatrudnionych na 2 etatach 

Kontroli poddano wynagrodzenia 10 pracowników Urzędu Gminy (rozdział 75023) – Wójta 

Gminy, Sekretarza, naczelników Wydziałów, Skarbnika, pracowników Wydziału 

Finansowego.  

W zaszeregowaniu i stawkach płacowych nieprawidłowości nie stwierdzono.  

Miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy nie przekraczało siedmiokrotności kwoty określonej 

w ustawie z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budŜetowej. 

Szczegółowej kontroli poddano listy płac za I półrocze 2011r.  

Listy podpisywał pod względem merytorycznym Sekretarz Gminy, zatwierdzał do wypłaty 

Wójt Gminy – pod względem formalno – rachunkowym listy podpisywała główna księgowa 

Urzędu – pani Alicja Koprek. 

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

i wypłacone w prawidłowej wysokości. 
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W roku 2011 w Urzędzie z rozdziału 75023 wypłacono 2 nagrody jubileuszowe: 

- 1 za 30 lat pracy w wysokości 150% miesięcznego wynagrodzenia, 

- 1 za 25 lat pracy w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia. 

Nieprawidłowości w zakresie naliczania i wypłat nagród nie stwierdzono. 

2.5.1.2.Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników. 

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 2011, naleŜne za rok 

2010. Ustalono, Ŝe dodatkowe wynagrodzenia roczne, dotyczące rozdziału 75023 Urząd 

Gminy, wypłacone w roku 2011 stanowiły kwotę 79.328,91 zł i w takiej kwocie wykazano 

je w sprawozdaniu Rb 28S sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 

2011r. 

Kontrolę prawidłowości naliczania przeprowadzono w oparciu o karty wynagrodzeń  

i listy wypłat pracowników administracji (rozdz. 75023) wymienionych w punkcie 

2.5.1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników niniejszegoprotokołu. 

Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w prawidłowej wysokości. Wypłaty tych 

wynagrodzeń dokonano w miesiącu lutym 2011 roku, na podstawie list płac o numerach  

9,10,11,12,13,14 15 i 16. 

2.5.1.3.Nagrody. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

W kontrolowanym okresie nagrody pracownikom Urzędu przyznawał Wójt Gminy. 

Nagrody uznaniowe przyznawano i wypłacano wszystkim pracownikom w miesiącu 

grudniu w wysokości od 880,00 zł do 5.600,00 zł. 

Łącznie na nagrody w 2011 roku wydatkowano 62.338,76 zł, co stanowiło 5,8% ogółu 

wydatków poniesionych na wynagrodzenia (1.074.718,20 zł). 

2.5.1.4.Wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników (krajowe). 

W roku 2011 na pokrycie kosztów podróŜy słuŜbowychw dziale 750 Administracja 

publiczna w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatkowano środki w kwocie 34.981,08 zł.  
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W roku 2011 limit kilometrów w wysokości 300 km na jazdy lokalne przyznano trzem  

pracownikom Urzędu, limit 200 km – jednemu  pracownikowi, 150 km – jednemu  

pracownikowi oraz 100 km – jednemu  pracownikowi. 

Z pracownikami uŜywającymi samochodów prywatnych do celów słuŜbowych Wójt 

Gminy podpisał stosowne umowy.  Z Wójtem Gminy umowę podpisał Przewodniczący 

Rady Gminy.. 

Stwierdzono, Ŝe zwrot kosztów przysługujący za uŜywanie samochodów prywatnych 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 przypadku nieobecności potrącano pracownikom  

1/22 naleŜnego ryczałtu za kaŜdy dzień roboczy nieobecności pracownika w miejscu pracy. 

Szczegółową kontrolą objęto równieŜ  wszystkie polecenia wyjazdu słuŜbowego 

wystawione  w I półroczu 2011r.. 

Temat skontrolowano pod względem zgodności z nw. przepisami prawa: 

- rozporządzeniem 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 z późn. zm.), 

- rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 roku zmieniające 

rozporządzenie 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 201, poz. 1462). 

W trakcie kontroli prawidłowości rozliczania kosztów podróŜy słuŜbowych stwierdzono,  

Ŝe wszystkie polecenia wyjazdów rozliczano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

2.5.1.5. Wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników (zagraniczne). 

Kontrolą objęto rok 2011. 

W okresie kontrolowanym w Urzędzie Gminy Liniewo nie wydatkowano Ŝadnych 

środków na zagraniczne podróŜe słuŜbowe. 
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2.5.1.6. Wydatki na zakupy, dostawy i usługi (z uwzględnieniem przepisów o 

zamówieniach publicznych).  

Kontrolą objęto rok 2011. 

Sprawdzeniu poddano wydatki zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011r. 

(dow. ks. od numeru 1 do nr 602). 

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 dotyczących wysokości ustalonych opłat oraz 

terminów ich uiszczania, określonych w niŜej wymienionych umowach zawartych pomiędzy 

Gminą Liniewo, reprezentowaną przez Wójta Gminy a: 

- Gospodarstwem Rolnym Sławomira Szultka z miejscowości  Chrusty Wysińskie w dniu 

22 grudnia 2010r. na odśnieŜanie dróg w sołectwie Wysin i Chrósty Wysinskie. 

UmowanrRGKiR 22/12 została zawarta na czas od dnia podpisania do dnia 30 kwietnia 

2011r.; określono w niej wynagrodzenie w wysokości 115,00 zł brutto za godzinę, przy 

czym całkowita wartość zamówienia nie mogła przekroczyć kwoty 5.000,00 zł brutto. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania zadania miało zostać,  zgodnie z umową, przekazane 

na rachunek wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

Wykonawca rozliczył powierzone mu zadanie fakturą nr 01/01/10 z dnia 3 stycznia 2011r. 

na kwotę 4.973,75 zł (zapłacona przelewem w dniu 17 stycznia 2011r., WB nr 1/8), czyli 

w terminie zgodnym z umową.  

 

- Gospodarstwem Rolnym Sławomira Szultka z miejscowości  Chrusty Wysińskie w dniu 4 

stycznia 2011r. na odśnieŜanie dróg w sołectwie Wysin i Chrósty Wysinskie, umowa 

została zawarta na czas od dnia jej podpisania do dnia 30 kwietnia 2011r.; w umowie 

określono wynagrodzenie w wysokości 115,00 zł brutto za godzinę, przy czym całkowita 

wartość zamówienia nie mogła przekroczyć kwoty 5.175,00 zł brutto. Wynagrodzenie z 

tytułu wykonania zadania miało zostać,  zgodnie z umową, przekazane na rachunek 

wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 
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Wykonawca rozliczył zadanie  fakturą nr 02/03/11 z dnia 16 marca 2011r. na kwotę 

3.104,96 zł  brutto (zapłacona przelewem w dniu 31 marca 2011r.  WB 1/41), czyli w 

terminie zgodnym z umową. 

- -  GRAVIS Usługi Informatyczno – Księgowe z Gdańska z dnia 5 kwietnia 2011r. na 

pełnienie nadzoru informatycznego w okresie do 31 grudnia 2011r. 

w umowie określono wynagrodzenie miesięczne brutto w kwocie 1.660.60 zł plus 

ryczałtowy koszt dojazdu wysokości 60,00 zł netto za kaŜdy dojazd. Wynagrodzenie z 

tytułu wykonania zadania miało zostać,  zgodnie z umową, przekazane na rachunek 

wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

 

Wykonawca rozliczył zadanie  fakturą nr 00165/2011 z dnia 9 kwietnia 2011r. na kwotę 

1.660,50 zł  brutto (zapłacona przelewem w dniu 22 kwietnia 2011r.  WB 1/54), czyli w 

terminie zgodnym z umową. 

-    Spółką z o.o.  SITA z Kościerzyny z dnia 15 grudnia 2010r. na wywóz       nieczystości 

stałych. Termin obowiązywania umowy określono na czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. 

Wynagrodzenie miesięczne wykonawcy wynosić  miało 2.449,19 zł brutto, płatne w terminie 

14 dni od daty dostarczenia faktury. 

Kontrolą objęto rozliczenie wykonawcy w okresie pierwszego półrocza 2011r.. 

Nr faktury Data Kwota (zł) Data zapłaty nr WB 

13769/1/KOS/2011/738 31 styczeń 2011r. 1.641,31 9 luty 2011r. 

13770/1/KOS/2011/738 31 styczeń 2011r. 807,84 9 luty 2011r. 

311/2/KOS/2011/738 28 luty 2011r. 1.641,31 7 marzec 2011r. 

312/2/KOS/2011/738 28 luty 2011r. 807,84 7 marzec 2011r. 

275/3/KOS/2011/738 31 marzec 2011r. 1.641,31 7 kwiecień 2011r. 

276/3/KOS/2011/738 31 marzec 2011r. 807,84 7 kwiecień 2011r. 

302/4/KOS/2011/73 30 kwiecień 2011r. 1.641,31 11 maj 2011r. 

303/4/KOS/2011/738 30 kwiecień 2011r. 807,84 11 maj 2011r. 

429/5/KOS/2011/738 31 maj 2011r. 1.641,31 7 czerwiec 2011r. 

430/5/KOS/2011/738 31 maj 2011r. 807,84 7 czerwiec 2011r. 
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Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe w Urzędzie wypłaty wynagrodzenia wykonawcy 

dokonywano w terminie zgodnym z umową. 

Kontroli poddano takŜe sposób realizowania jednego z zadań własnych gminy, jakim jest 

opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Kontrolą 

objęto cały rok 2011r.. 

Rada Gminy Liniewo w dniu 27 sierpnia 2010r. podjęła uchwałę nr XLIII/233/2010 w 

sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Liniewo.  

 W § 2 ww. uchwały zapisano, Ŝe zwierzęta bezdomne będą wyłapywane, przeworzone i 

umieszczane w schronisku dla zwierząt, przez podmiot mający zezwolenie do prowadzenia 

tego typu usług, z którym Wójt Gminy zawrze stosowną umowę. 

W dniu 1 września 2010r. Wójt zawarł umowę ze Spółką z o.o. AZYL w Glinczu Filia w 

Kościerzynie. Umowa została zawarta na czas od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2011r. 

Gmina zobowiązała się do wynagrodzenia za kaŜdego psa w wysokości 600,00 zł oraz 

wniesienia opłaty rocznej w kwocie 2.000,00 zł brutto. 

Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 6.600,00 zł. 

Nadmienić naleŜy, Ŝe pomimo wygaśnięcia umowy, Gmina zrealizowała wydatek w kwocie 

1.800,00 zł za pobyt, schwytanie i transport psów wynikający z faktury nr 371/11 z dnia 25 

października 2011r. 

2.5.1.7. Wydatki na podróŜe słuŜbowe radnych (krajowe i zagraniczne). 

W roku 2011 na pokrycie kosztów podróŜy słuŜbowychw dziale 750 Administracja publiczna 

w rozdziale 75022 Rady Gmin§ 303 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano 

kwotę 93.081,93zł, z czego kwota 111,80 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów 

podróŜy krajowej radnego gminy . 

 W wyniku kontroli ustalono, Ŝe niewłaściwie naliczono wysokość przysługującej 

radnemu diety z tytułu odbycia podróŜy słuŜbowej, tj. w wysokości jak dla pracowników 

w kwocie 11,50 zł. 

 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów 

podróŜy słuŜbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800) radnemu przysługiwała ½ 

dietystanowiącej  ekwiwalent pienięŜny na pokrycie zwiększonych kosztów wyŜywienia 

w czasie podróŜy słuŜbowej wynoszącej 1% nieprzekraczalnej wysokości diety 
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przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu, o której mowa w art. 25 ust. 6 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Prawidłowo dietę naleŜało naliczyć; 

1.766,46 zł x 1,5 = 2649,69zł  

 (2649,69zł x 1%) x ½ = 13,25 zł. 

Z powyŜszego wyliczenia wynika, Ŝe  radnemu zaniŜono dietę o kwotę 1,75 zł (13,25-

11,50). 

2.5.1.8. Wypłaty diet radnym, członkom komisji rady oraz pozostałym. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

Temat skontrolowano w oparciu o nw. akty prawne: 

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. nr 13, poz. 74 

z późn. zm.), 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości 

diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710), 

- uchwałę Rady Gminy w Liniewie nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad 

przyznawania i wysokości diet radnych radnych  Gminy Liniewo,  

Wydatki zakwalifikowane do rozdziału 75022 Rady Gmin § 303 wyniosły w badanym okresie 

93.081,93 zł, co stanowiło 0,58% ogółu wydatków budŜetowych poniesionych w 2011 roku 

(15.954.794,51 zł). 

Z rozdziału tego wypłacono diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, 

Przewodniczącym i członkom Komisji stałych oraz radnym za udział w sesjach Rady  

i posiedzeniach Komisji a takŜe dokonano wypłaty zwrotu kosztów podróŜy radnych gminy  

w kwocie 111,80 zł.  

Podstawę naliczania i wypłacania diet stanowiły uregulowania zawarte we wcześniej 

przywołanej uchwale, w której określono zryczałtowaną miesięczną wysokość diet dla 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych radnych gminy.  

Kontrolą objęto wydatki dotyczące wypłaty diet radnym w I półroczu 2011r.. 

Stwierdzono, Ŝe diety wypłacono w prawidłowych wysokościach. 

2.5.1.9. Naliczanie i wykorzystanie środków ZFŚS. 

Zasady gospodarowania środkami Funduszu określono w Regulaminie gospodarowania 

środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Liniewo, 
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wprowadzonym w Ŝycie zarządzeniem nr 40/2009 Wójta Gminy Liniewo z dnia 12 

października 2009r.. 

W dniu 1 stycznia 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, 

8. Zespołem Kształcenia i Wychowana w Liniewie reprezentowanym przez Dyrektora 

Ryszarda Łuczkiewicza, 

9. Gimnazjum Publicznym w Liniewie reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa 

Werczyńskiego. 

W dniu 1 września 2011r. została zawarta kolejna 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, 

8. Zespołem Oświatowy w Liniewie reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa 

Werczyńskiego, 
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9. Samorządowy Zakład BudŜetowy reprezentowany przez Krystiana Breskiego. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe wspólną działalność opartą na wyŜej przywołanym 

regulaminie, opracowanym przez Wójta Gminy realizuje tylko pięć nw. jednostek 

organizacyjnych: 

1.  Urząd Gminy Liniewo, 

2. Publiczna Biblioteka w Liniewie z Filią w Wysinie  

3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie  

4. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej, 

5. Samorządowy Zakład BudŜetowy. 

Pozostałe jednostki organizacyjne (oświatowe) objęte porozumieniem prowadziły własną 

działalność socjalną opartą na własnych regulaminach i powołanych przez siebie Komisjach 

Socjalnych. Dla tych jednostek prowadzono równieŜ oddzielną ewidencję analityczną do kont 

135 Rachunek bankowy Funduszu Świadczeń Socjalnych i 851 ZakładowyFundusz Świadczeń 

Socjalnych. 

W przypadku wszystkich  jednostek objętych porozumieniem wspólny był tylko rachunek 

bankowy i wspólna ewidencja syntetyczna na ww. kontach.. 

Ustalono, Ŝe na dzień 1 stycznia 2011r. na rachunku bankowym Funduszu znajdowały się 

środki w wysokości 85.168,50zł, w tym Urzędu oraz jednostek prowadzących z nim wspólną 

działalność – 65.915,13 zł. 

W 2011 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono łącznie 

273.993,63 zł, w tym dla Urzędu Gminy Liniewo oraz czterech ww. jednostek prowadzących 

wspólną działalność, odprowadzono łącznie kwotę 57.142,63 zł. Odpis dla Urzędu i 

prowadzących z nim wspólną działalność jednostek, naliczony został prawidłowo.  

W roku kontrolowanym łącznie naliczono i odprowadzono odpis na 49 i 5/6 etatów łącznie 

pracowników Urzędu, Samorządowego Zakładu BudŜetowego, GOPS-u, Gminnej Biblioteki 

Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 14 emerytów. 

Odprowadzenie I raty - 75%, nastąpiło w dniu 23 i 31 maja 2011r. w łącznej kwocie 

43.993,24 zł (WB nr 40 i 45). Wpłaty II raty dokonano w dniu 22, 29 i 30 września 2011r. w 

łącznej kwocie 13.149,39zł (WB nr 77, 79 i 80). 

Na dochody ZFŚS zaliczono równieŜ naliczone przez Bank odsetki w kwocie 309,20 zł. 

Wydatki poniesione z ZFŚS w 2011 roku zamknęły się kwotą 278.502,72 zł, w tym Urzędu 

55.557,00 zł. 
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Kontroli poddano wydatki poniesione w trzecim kwartale 2011r.. Ustalono, Ŝe wszystkie 

świadczenia prawidłowo dokumentowano i były zgodne z regulaminem. 

2.5.1.10. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

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

alkoholowych Gmina Liniewo uzyskała dochód w wysokości 58.452,32 zł. 

Rada Gminy w dniu 4 listopada 2010r. podjęła uchwałę nr XLVII/247/2010 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2011. 

W powyŜszym programie Rada Gminy określiła zasady wynagradzania członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja została powołana w dniu  

8 czerwca 2007r. zarządzeniem nr 16/2007 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do 

realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto 

zarządzeniem nr 43/2007 z dnia 20 listopada 2007r. powołano Pełnomocnika Wójta ds. 

realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Ustalono, Ŝe wszyscy członkowie ww. komisji zostali przeszkoleni w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Kontrolą objęto wypłatę wynagrodzeń członkom komisji w 2011r..   

W roku 2011 na wynagrodzenia, o których mowa powyŜej Gmina poniosła wydatki  

w wysokości 9.988,94 zł w rozdz. 85154.  

Rada Gminy w dniu 4 listopada 2010r. podjęła uchwałę nr XLVII/494/2010 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liniewo na rok 

2011. 

Na podstawie kart wydatków ustalono, Ŝe na realizację zadań objętych ww. programami  

w roku 2011 Gmina wydatkowała łącznie kwotę 49.344,48 zł, z czego na: 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 44.717,22 zł, co stanowiło 91,3% zaplanowanych  

w budŜecie na ten cel środków (49.000,00zł), 

- przeciwdziałanie narkomanii – 4.627,26 zł, co stanowiło 92,5% zaplanowanych  

w budŜecie na ten cel środków (5.000,00 zł). 
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Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki poniesione w II kwartale 2011r. w 

rozdziałach 85153 i  85154. 

Wydatki dokonane były zgodnie z ww. programami.  

2.5.1.11. Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

Na terenie Gminy Liniewo w roku 2011 funkcjonowały cztery  jednostki Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej w miejscowościach Liniewo, Wysin, Lubieszyn i Głodowo. OSP Liniewo i Wysin są 

włączone go Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 

W kontrolowanym okresie wydatki na OSP ewidencjonowano w rozdziale 75412 stanowiły 

kwotę 357.775,11 zł, co stanowiło 98% planu (364.707,00 zł). 

Szczegółową kontrolą objęto wydatki poniesione w  roku 2011r., zaewidencjonowane  

w§ 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia oraz § 4300 zakup usług pozostałych. 

W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe w paragrafie 4210 tych zaklasyfikowano między innymi 

nw. wydatki:  

Nr faktury 
Data 

wystawienia 
Dostawca Nazwa towaru 

Kwota  
(w zł) 

Opis faktury 

432/11 10.02.2011r. 
VICTORIA – 
Sport Gdańsk 

Sprzęt 
turystyczny 

217,78 
Nagrody na turniej wiedzy 

poŜarniczej 

426/11 10.02.2011r. 
VICTORIA – 
Sport Gdańsk 

Sprzęt 
sportowy 

2.104,69 
Nagrody na turniej wiedzy 

poŜarniczej 

43/04/2011 19.04.2011 
Kiosk Art. RóŜne 

Liniewo 
Album do zdjęć 69,68 

Nagrody dla MłodzieŜowej 
DruŜyny PoŜarniczej 

46/11/PUCH 6.05.2011r. 
WIWALDI 24 

Liniewo 
Puchary, 
medale 

1.549,39 
Nagrody na zawody sportowo 

poŜarnicze 
FVS/0623/20

11 
19.05.2011r. 

Związek OSP 
Gdańsk 

Zaproszenia, 
koszty wysyłki 

34,44 Na zjazd Gminy ZOSP RP 

16/06/2011 20.06.2011r. 

Sklep 
SpoŜMonop. 
CENTRUM 

Liniewo 

czekolady 132,00 Na zawody MDP 

102/2011  29.06.2011r. 
Sklep 

Przemysłowy 
Liniewo 

róŜe 39,98 
Zakupiono dla p. posła 
Stanisława Lamczyka 

04/2011 20.06.2011r. 
Firma 

Handlowo-
UsługowaWysin 

cukierki 61,67 Na zawody MDP 

3/2011 13.07.2011r. 
Sklep SpoŜ 
Przemysł. 
Liniewo 

wazony 74,00 Nagrody na 25 lecie MDP 

4363/11 12.12.2011r. 
VICTORIA – 
Sport Gdańsk 

Sprzęt 
sportowy 

2.559,64 
Nagrody na zawody i turnieje 

poŜarnicze 
x x x Ogółem: 6.843,27 x 
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Wydatki te nie były związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej OSP, nie przewidziano 

ich w przepisie art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej  

(Dz. U. Nr 147, poz. 1229 t.j. z 2002r.). 

Kserokopia faktur znajduje się w aktach kontroli, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu kontroli. 

Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych stanowiła 

uchwała Rady Gminy Liniewo nr XXII/114/2008 z dnia 10 października 2008r.  

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków  OSP za udział  w 

działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym.  

Uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

W ww. uchwale określono wysokość ekwiwalentu za udział członków OSP, którzy 

uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym  w wysokości  10 zł na 

godzinę. StraŜakami OSP są rolnicy, w związku z czym nie składali oświadczeń o utraconym 

wynagrodzeniu. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe ekwiwalent naliczony w I półroczu 2011r. nie przekroczył  

ustalonej przez Radę Gminy stawki.  

2.5.1.12. Dotacje podmiotowe. 

Zagadnienie opisano w temacie4.4.1. Instytucje kultury. 

2.5.1.13. Dotacje przedmiotowe. 

Zagadnienie opisano w temacie 4.2. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budŜetowymi. 

2.5.1.14. Dotacje celowe. 

Kontrolą objęto rok 2011.  

Temat skontrolowano w oparciu o następujące akty prawne: 

- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003r., z późn. zm.), 

- ustawę z dnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  

z póź. zm.); 

- 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.). 

W 2011 roku z budŜetu Gminy Liniewo udzielono niŜej wymienionych dotacji celowych na 

finansowanie realizacji zadań własnych zleconych innym jednostkom: 
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Podziałka 
klasyfikacj

i 
Zadanie 

Środki 
przekazane(zł) 

Wykonanie (zł) 

92195 § 
2820 

OSP Lubieszyn – Gminne Obchody Dnia StraŜaka 3000,00 3000,00 

92195 § 
2820 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin – 
Aktywność drogą Rozwoju – budowa dwóch wiat 
rekreacyjnych w Wysinie 

4882,00 4882,00 

92195 § 
2820 

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 
Liniewo – Tradycja BoŜego Narodzenia w Gminie 
Liniewo 

3.000,00 3.000,00 

92195 § 
2820 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin – 
Zajęcia Plastyczne dla dzieci i mikołajki w Wysinie 

2.400,00 2.400,00 

92195 § 
2820 

OSP w Wysinie – 25 Lecie MDP i 15 Lecie 
śeńskiej DruŜyny  

2.200,00 2.200,00 

92695 § 
2820 

Gminne Towarzystwo Sportowe Kasztelania w 
Garczynie – Organizacja amatorskiej ligi piłki 
noŜnej na terenie Gminy Liniewo – 2011 r. 

2.100,00 2.100,00 
 

 
W dniu 4 listopada 2010r. Rada Gminy Liniewo podjęła uchwałę nr XLVII/252/2010 w 

sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011r. 

W okresie kontrolowanym Wójt Gminy Liniewo ogłosił dwa konkursy ofert dotyczących 

zlecenia realizacji zadań publicznych w 2011r, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 

publicznego i wolontariacie, nw. zarządzeniami: 

�  nr 9/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Liniewo na rok 2011, 

� Nr 10/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Gminy Liniewo na 2011r. 

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz 

w BIP Urzędu w dniu 28 stycznia  2011r.. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28 

lutego 2011r..  

� nr 13/2011 z dnia 8 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. 

oceny wniosków organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków 

budŜetu Gminy Liniewo w 2011r. 

� nr 17/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji 

pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2011r. 

Wyboru ofert dokonała Komisja powołana przez Wójta w dniach 14 i 30 marca 2011r.  

Ogłoszenia o wyniku konkursów zamieszczono w BIP urzędu w dniu 14 i 30 marca 

2011r.  
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Czynności kontrolne dotyczące wyłonienia najlepszej oferty w ww. konkursach nie 

wykazały nieprawidłowości. 

Kontrolą objęto wszystkie dotacje udzielone w roku 2011: 

� dotacja 3.000,00 zł – udzielona Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Lubieszynie, na realizację 

zadania pn. Gminne Obchody Dnia StraŜaka. 

Umowa nr 01/OP/2011 na realizację zadania została zawarta w dniu 12 maja 2011r..  

Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia 15 kwietnia do 30 maja 2011r., czyli na 

czas przed podpisaniem umowy.  

W umowie określono wartość zadania na kwotę 4.400,00 zł oraz wysokość dotacji w 

wysokości 68,18%, tj. w kwocie 3.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania 

zleceniobiorca był zobowiązany sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

zadania.  

 Dotację w kwocie 3.000,00 zł przekazano zgodnie z umową w dniu 12 maja 2011r..  

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zleceniobiorca złoŜył do Urzędu Gminy  

w dniu 28 czerwca 2011r. 

W rozliczeniu ujęto tylko koszty dotyczące udzielonej dotacji, natomiast nie ujęto całości 

kosztów zadania. 

Do rozliczenia dołączono kserokopie sześciu rachunków, z których trzech nie opisano z 

jakich środków zostały wydatkowane oraz  jakie było przeznaczenie zakupionych 

towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej naleŜności a takŜe nie zostały podpisane 

przez osobę odpowiedzialną za rozliczenie. Taki wymóg określony został w pouczeniu do 

druku Sprawozdania z wykonania zadania publicznego, na którym dotacja została 

rozliczona. W celu ustalenia, czy oryginały rachunków równieŜ nie są opisane, poproszono 

o przedstawienie ich do kontroli. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe Ŝadne oryginały 

rachunków nie zostały opisane ani podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenie.  

Z załączonych do rozliczenia rachunków wynika, Ŝe w rozliczeniu dotacji ujęto wykonanie 

ławek drewnianych o wartości 280,00 zł. Tego rodzaju świadczenie wolontariuszy nie było 

przewidziane w ofercie na realizację zadania. 

Kserokopie dokumentów znajdują się w aktach kontroli, których wykaz stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu kontroli. 
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� Dotacja 4.882,00 zł - udzielona Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Wsi Wysin na 

realizację zadania pn.  Aktywność drogą Rozwoju – budowa dwóch wiat rekreacyjnych w 

Wysinie. 

Umowa nr 06/OP/2011 na realizację zadania została zawarta w dniu 12 maja 2011r.. 

Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia 1 kwietnia do 30 października 2011r., 

czyli na czas przed podpisaniem umowy. 

 Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zleceniobiorca był zobowiązany sporządzić w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.  

Dotacja w kwocie 4.882,00 zł przekazana została w dniu 31 maja 2011r.  

W umowie określono wartość zadania na kwotę 21.626,65 zł oraz wysokość dotacji w 

wysokości 22,57%, tj. w kwocie 4.882,00 zł. 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zleceniobiorca złoŜył do Urzędu Gminy  

w dniu 24 listopada 2011r.  

Zgodnie z rozliczeniem koszt zadania wyniósł 21.334,99 zł z czego dotacja miała stanowić 

22,57%, czyli 4.815,30 zł. 

RóŜnica pomiędzy dotacją otrzymaną, a naleŜną stanowiła kwotę 66,70 zł. 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin w dniu 29 listopada 2011r. zwróciło na 

rachunek Gminy kwotę 88,95 zł, czyli o 22,25 zł wyŜszą. Bezpodstawnie pobranej róŜnicy 

nie zwrócono.  

Do rozliczenia dotacji nie sporządzono Ŝadnego wyliczenia kosztów administracyjnych na 

kwotę 1.754,65 zł, ujętych przez Stowarzyszenie w rozliczeniu dotacji (wkład własny, 

praca nieodpłatna). 

Kserokopie dokumentów znajdują się w aktach kontroli, których wykaz stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu kontroli. 

� Dotacja 3.000,00 zł - udzielona Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 

Liniewo na realizację zadania pn.  Tradycja BoŜego Narodzenia w Gminie Liniewo 

Umowa nr 02/OP/2011 na realizację zadania została zawarta w dniu 12 maja 2011r.. 

Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia 15 września do 15 grudnia 2011r.. 

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zleceniobiorca był zobowiązany sporządzić w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.  

Dotacja w kwocie 3.000,00 zł przekazana została w dniu 31 maja 2011r.  
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W umowie określono wartość zadania na kwot 4.200,00 zł oraz wysokość dotacji w 

wysokości 71,43%, tj. w kwocie 3.000,00zł. 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zleceniobiorca złoŜył do Urzędu Gminy  

w dniu 13 stycznia 2012r.  

Zgodnie z rozliczeniem koszt zadania wyniósł 3.596,03zł z czego dotacja miała stanowić 

71,43%, czyli 2568,64zł. 

RóŜnica pomiędzy dotacją otrzymaną, a naleŜną stanowi kwotę 431,36 zł (3.000,00 zł – 

2.568,64 zł). 

Stowarzyszenie w dniu 30 grudnia 2011r. zwróciło na rachunek Gminy kwotę 603,97zł, 

czyli o 172,61 zł wyŜszą. Bezpodstawnie przyjętej nadwyŜki nie zwrócono. 

Do rozliczenia dotacji nie sporządzono Ŝadnego wyliczenia kosztów administracyjnych w 

kwocie 1.200,00 zł wykazanych przez Stowarzyszenie w rozliczeniu (wkład własny, praca 

nieodpłatna). 

Kserokopie dokumentów znajdują się w aktach kontroli, których wykaz stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu kontroli. 

� Dotacja 2.400,00 zł – udzielona Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Wsi Wysin na 

realizację zadania pn.  Zajęcia Plastyczne dla dzieci i mikołajki w Wysinie. 

Umowa nr 03/OP/2011 na realizację zadania została zawarta w dniu 12 maja 2011r..  

 Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia 15 września do 15 grudnia 2011r.,  

W umowie określono wartość zadania na kwotę 3.300,00 zł oraz wysokość dotacji w     

wysokości 72,73%, tj. w kwocie 2.400,00 zł.  

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zleceniobiorca był zobowiązany sporządzić w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.  

Dotację w kwocie 2.400,00 zł przekazano w dniu 31 maja 2011r..  

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zleceniobiorca złoŜył do Urzędu Gminy  

w dniu 13 stycznia 2012r. 

Dotacja została wydatkowana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

� dotacja 2.200,00 zł – udzielona Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wysinie – na realizację 

zadania pn. 25 Lecie MDP i 15 Lecie śeńskiej DruŜyny 

Umowa nr 04/OP/2011 na realizację zadania została zawarta w dniu 12 maja 2011r..  

Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia 1 czerwca do 15 lipca 2011r. 
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W umowie określono wartość zadania na kwotę 3.600,00 zł oraz wysokość dotacji w 

wysokości 61,11%, tj. w kwocie 2.200,00 zł.  

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zleceniobiorca był zobowiązany sporządzić w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.  

 Dotację w kwocie 2.200,00 zł przekazano w dniu 31 maja 2011r..  

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zleceniobiorca złoŜył do Urzędu Gminy  

w dniu 20 lipca 2011r. 

W rozliczeniu ujęto tylko koszty dotyczące udzielonej dotacji, natomiast nie ujęto całości 

kosztów zadania. 

Do rozliczenia dotacji nie sporządzono Ŝadnego wyliczenia kosztów poczęstunku na 

wartość 1.000,00 zł, zaliczonego do wkładu własnego dotowanego podmiotu. 

Kserokopie dokumentów znajdują się w aktach kontroli, których wykaz stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu kontroli. 

� dotacja 2.100,00 zł – udzielona Gminnemu Towarzystwu  Sportowemu Kasztelania w 

Garczynie  na realizację zadania pn.  Organizacja amatorskiej ligi piłki noŜnej na terenie 

Gminy Liniewo – 2011r. 

Umowa nr 05/OP/2011 na realizację zadania została zawarta w dniu 12 maja 2011r.. 

Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia 1 kwietnia do 30 września 2011r., 

czyli na czas przed podpisaniem umowy. 

W umowie określono wartość zadania na kwotę 4.290,00 zł oraz wysokość dotacji w 

wysokości 48,90%, tj. w kwocie 2.100,00 zł.  

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zleceniobiorca był zobowiązany sporządzić w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.  

 Dotację w kwocie 2.100,00 zł przekazano w dniu 31 maja 2011r..  

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zleceniobiorca złoŜył do Urzędu Gminy  

w dniu 25 października 2011r. (brak daty wpływu do Urzędu). 

W rozliczeniu ujęto tylko koszty dotyczące udzielonej dotacji oraz koszty pokryte ze 

środków własnych Towarzystwa. 

Do rozliczenia dotacji nie sporządzono Ŝadnego wyliczenia kosztów wkładu osobowego, w 

tym prac społecznych członków i świadczeń wolontariuszy na wartość 2.071,75zł. 
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Kserokopie dokumentów oraz przytoczonej uchwały znajdują się w aktach kontroli, 

których wykaz stanowi załącznik nr 3do protokołu kontroli. 

 

2.5.1.15. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. 

W okresie kontrolowanym w Gminie Liniewo nie wystąpiły wydatki z tytułu poręczeń i 

gwarancji. 

2.5.1.16. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego. 

W roku 2011 na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 111.257,85 zł, co stanowi 

59,85% planowanych na ten cel wydatków (185.903,00zł). Spłata odsetek dotyczyła nw. 

pobranych poŜyczek i kredytów: 

L.p
. 

Wyszczególnienie Kwota 
kredytu/po
Ŝyczki (zł) 

Koszty 
obsługi 

w 2011r. (zł) 
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Liniewo 

1.944.000 502,57 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni na realizację zadania pn. 
Budowa dróg Tysiąclecia , Szkolna, Orle 

1.000.000 45.340,02 

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku na realizację zadania pn. Przebudowa oczyszczalni  
ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji w Głodowie 

1.430.000 42.370,69 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni na realizację zadania pn. 
Kształtowanie CentrumKulturalno–Społeczno- Rekreacyjnego w 
miejscowości Liniewo. 

235.669 1.244,57 

5. Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na sfinansowanie 
deficytu budŜetowego w 2011r. 

142.800 18.800,00 

6. Bank Spółdzielczy w Skarszewach - kredyt odnawialny 600.000 3.000,00 
   111.257,85 
 

2.5.2. Wydatki majątkowe. 

2.5.2.1. Planowanie nakładów inwestycyjnych (Wieloletnia Prognoza Finansowa) oraz ich 

realizacja. 

W roku 2008 w budŜecie gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Liniewie 

w dniu 28 grudnia 2007r. uchwałą nr XIV/74/2007, na realizację zadań inwestycyjnych 

przeznaczono środki w wysokości 1.331.800,00 zł. 

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan ten uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 

2008r. stanowił kwotę1.209.429,00 zł. 

W roku 2008 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 1.061.272,43zł. 
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W roku 2009 w budŜecie gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Liniewie 

w dniu 22 grudnia 2008r. uchwałą nr XXV/135/2008, na realizację zadań inwestycyjnych 

przeznaczono środki w wysokości 3.154.000,00 zł. 

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan ten uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 

2009r. stanowił kwotę1.540.261,00 zł. 

W roku 2009 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 1.190.106,96zł. 

W roku 2010 w budŜecie gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Liniewie w dniu 22 

grudnia 2009r. uchwałą nr XXXVI/192/2009, na realizację zadań inwestycyjnych 

przeznaczono środki w wysokości 4.118.658,00zł. 

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan ten uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 

2010r. stanowił kwotę 6.127.916,68,00 zł. 

W roku 2010 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę  5.950.612,36zł. 

W roku 2011 w budŜecie gminy uchwalonym na rok 2011 przez Radę Gminy w Liniewie w 

dniu 29 grudnia 2010r. uchwałą nr III/8/2010, na realizację zadań inwestycyjnych 

przeznaczono środki w wysokości 5.070.741,00 zł. 

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan ten uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 

2011r. stanowił kwotę 3.439.164,00 zł. 

W roku 2011 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 3.035.765,81zł. 

2.5.2.2. Wydatki na inwestycje i remonty (z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach 

publicznych). 

Kontrolą objęto niŜej wymienione zadania:  

I Modernizacja i remont nawierzchni drogi śródpolnej w Liniewie. 

Podstawę realizacji powyŜszej inwestycji stanowiła uchwała Rady Gminy Liniewo nr 

VII/42/2011 z dnia  21 czerwca 2011r. w sprawie zmian budŜetu Gminy Liniewo na 2011 rok. 

W celu realizacji zadania Gmina zgłosiła w dniu 10 września 2010r. do Wydziału 

Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Kościerzynie zamiar wykonania 

robót budowlanych w celu utwardzenia drogi warstwą bitumiczno-asfaltową na odcinku drogi 

210 mb przy szerokości 4,3 mb w granicach działek gminnych 243, 244 obręb Liniewo. 

W dniu 24 stycznia 2011r. pismem nr AB.7358.562.10.1.11 Starosta Kościerski nie wniósł 

sprzeciwu do wyŜej przywołanego zgłoszenia. 

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono w poniŜszym 

zestawieniu: 

Lp. Wyszczególnienie Opis postępowania 
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1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy Liniewo 

  2. Przedmiot zamówienia 
Modernizacja i remont nawierzchni 
drogi śródpolnej w Liniewie. 

3. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony 

4. 
Wartość zamówienia w zł  125.470,79 zł (netto) 

Równowartość w euro 32.863.20 € 

5. 

1) ogłoszenie o zamówieniu przekazane 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich 

nie dotyczy 

2) opublikowanie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  

nr 191605-2011 13 lipca 2011r. 

3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 13 lipca 2011r. 
4) strona internetowa (od dnia do dnia) 13 lipca 2011r. 
5) inne nie ogłoszono 

6.  Termin złoŜenia wniosku nie dotyczy 
7.  Ilość złoŜonych wniosków nie dotyczy 
8.  Ilość zaproszonych oferentów nie dotyczy 
9. Termin złoŜenia ofert (do dnia) 3 sierpnia 2011r. godz. 9,00 
10. Otwarcie ofert (data, godzina) 3 sierpnia 2011r. godz. 9,15 
11. Kryteria wyboru ofert 100% cena 
12. Sporządzona Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (art. 36, ust. 1 Prawa Zamówień 
Publicznych) 

13 lipca 2011r. 

13. Ilość ofert złoŜonych 1. Usługi Transportowe Adam 
Chlechowicz Somonino 
 83-307 Kiełpino 

2. Przedsiębiorstwo Usług 
Drogowo Mostowych 83-400 
Kościerzyna, 

14. Ilość ofert odrzuconych nie odrzucono 
15. 
 
 

Kwota, jaką zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na finansowanie zamówienia 
(brutto) 

154.329,07 (brutto) 

16.  Cena oferty najtańszej (brutto w tym VAT) 106.131,73 zł 
17. Cena oferty najwyŜszej (brutto w tym VAT) 181.174,94 zł 
18. Cena wybranej oferty (brutto w tym VAT) 106.131,73 zł 
19. Wymagana kwota wadium nie wymagano 

Termin wpłaty (do dnia)  nie dotyczy 

20. Wpłata wadium 
Kwota, forma, data 

.                  nie wymagano 

21. Komisja Przetargowa (z dnia i przez kogo 
powołana i liczba osób) 

Zarządzenie nr 33/2011z dnia 13 lipca 
2011r. w sprawie powołania 
komisjiprzetargowej do rozstrzygnięcia 
przetargu nr ZPGK/3/2011 na 
Modernizację i remont nawierzchni 
drogi śródpolnej w Liniewie. 

22. Oświadczenie Kierownika zamawiającego na 
załączonym druku ZP-1 (art. 17 ust.2 Prawa 
Zamówień Publicznych) 

13.07 2011r. 

23. Oświadczenia członków komisji przetargowej 3 oświadczenia 13 lipca 2011r. 
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na załączonych drukach ZP-1 (art. 17 ust.2 
Prawa Zamówień Publicznych) 

1 oświadczenie 20 lipca 2011r. 

24. Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu 

3 sierpnia 2011r. 

25. Data wszczęcia postępowania przetargowego 13 lipca 2011r. 
26.  Data podpisania umowy z wykonawcą (nazwa 

wykonawcy) 
16 sierpnia 2011r. 

27. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP 219.555-2011 z 16 sierpnia 2011r. 
28. Wartość umowy ogółem (w tym VAT) 106.131,73 zł 
29. Zmiany umowy Nie dokonano 
30.  Termin wykonania zadania 30 września 2011r. 
30. Okres gwarancji 36 miesięcy 
31. Protesty i odwołania nie wniesiono 
 
W dniu 16 sierpnia 2011r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Na dzień podpisania umowy Gmina posiadała zabezpieczone środki w wysokości 160.000 zł.   

W dniu 16 sierpnia 2011r. zawarto z Firmą Usługi  Transportowe Adam Chlechowicz 

Przedmiotem umowy było wykonanie zadania pn. Modernizacja i remont nawierzchni drogi 

śródpolnej w Liniewie. 

W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 106.131,73 zł brutto oraz termin 

wykonania zadania na dzień 30 września 2011r. Termin zapłaty wynagrodzenia określono w 

umowie na okres 30 dni od daty przedstawienia faktury. W przypadku nie otrzymania przez 

Gminę dotacji, 50% przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wypłacone zostanie po jej 

otrzymaniu.   

Wykonawca udzielił 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. 

W umowie przewidziano kary za niedotrzymanie jej warunków. 

W dniu 27 września 2011r. wykonawca zgłosił gotowość odbioru końcowego wykonanego 

zadania.  

W dniu 5 października 2011r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót. Wykonane 

prace odebrano bez zastrzeŜeń.  

Wykonane prace wykonawca rozliczył fakturą VAT nr 118/10/2011 z 5 października 2011r. na 

kwotę 106.131,73 zł. Kwota wynikająca z faktury została wypłacona wykonawcy w nw. 

dniach: 

• 53.065,86 zł - 4 listopada 2011r. (WB nr 160), 

• 53.065,86 zł – 9 listopada 2011r. (WB nr 165). 

W związku z faktem, Ŝe dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na ww. zadanie 

wpłynęła w dniu 9 listopada 2011r. (WB nr 218/2011), wynagrodzenie zostało wypłacone w 

terminie zgodnym z umową. 
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Wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadaniapn.Modernizacja i 

remont nawierzchni drogi śródpolnej w Liniewie dokonano w trybie zamówienia publicznego  

z wolnej ręki na podstawie przepisu art. 4 ust. 8 ustawy o zamówieniach publicznych. 

W dniu 16 sierpnia 2011r. Wójt Gminy Liniewo zawarł umowę nr 161.RbKiR z 

Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym KAK z Sierakowic na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym Modernizacja i remont nawierzchni drogi 

śródpolnej w Liniewie. 

W umowie określono wynagrodzenie w kwocie 3.075,00 zł brutto oraz termin realizacji 

zadania do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, tj. 30 września 2011r.. Uregulowanie 

naleŜności miało zgodnie z umową nastąpić jednorazowo po zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty przedstawienia faktury.  

Wykonane prace inspektor nadzoru rozliczył w dniu 10 października 2011r. fakturą nr 

32/2011 na kwotę 3.075,00 zł. Wynagrodzenie przesłano na rachunek Wykonawcy w dniu 20 

października 2011r, (WB nr 157), czyli w terminie zgodnym z umową. 

 

II Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni drogi na ul. Tysiąclecia 

w miejscowości Liniewo oraz wymiana nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej dz. 

291/4, 593, 472, 494, 291/5 w miejscowości Orle gm. Liniewo. 

Podstawę realizacji powyŜszej inwestycji stanowiła uchwała Rady Gminy Liniewo nr 

XXXVI/192/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Liniewo na 

2010 rok. 

W dniu 13 listopada 2008r. Starosta Kościerski decyzją nr AB.7351-740(1)/08 zatwierdził 

projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej wraz z 

wykonaniem nawierzchni dróg i chodników, naleŜących do XXVI i XXV kategorii obiektów 

projektowanych na terenie działek nr 456/2, 462/2, 698, 469/10, 464/9, 466/3,689, 452, 

453/25, 450/13, 437, 439/2, 830, 756, 703, 770, 821, 811, 759/4 w miejscowości Liniewo. 

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono w poniŜszym 

zestawieniu: 

Lp. Wyszczególnienie Opis postępowania 
1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy Liniewo 

2. Przedmiot zamówienia 

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z 
wykonaniem nawierzchni drogi na ul. 
Tysiąclecia w miejscowości Liniewo 

oraz wymiana nawierzchni 
utwardzonej na drodze gminnej dz. 

291/4, 593, 472, 494, 291/5 w 
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miejscowości Orle gm. Liniewo 

3. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony 

4. 
Wartość zamówienia w zł  859.538,17 zł 

Równowartość w euro 352.515,57€ 

5. 

1) ogłoszenie o zamówieniu przekazane 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich 

nie dotyczy 

2) opublikowanie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  

7 maja  2010r. 

3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 7 maja  2010r. 

4) strona internetowa (od dnia do dnia) 7 maja  2010r. 
5) inne nie ogłoszono 

6.  Termin złoŜenia wniosku nie dotyczy 
7.  Ilość złoŜonych wniosków nie dotyczy 
8.  Ilość zaproszonych oferentów nie dotyczy 
9. Termin złoŜenia ofert (do dnia) 24 maja 2010r. do godz. 12,00 
10. Otwarcie ofert (data, godzina) 24 maja 2010r. o godz. 12,15 
11. Kryteria wyboru ofert 100% cena 
12. Sporządzona Specyfikacja Istotnych 

Warunków zamówienia (art. 36, ust. 1 Prawa 
Zamówień Publicznych) 

6 maja 2010r. 

13. Ilość ofert złoŜonych Jedna -  Przedsiębiorstwo Usług 
Drogowo-Mostowych S.A.z Kościerzyny 

14. Ilość ofert odrzuconych Nie odrzucono 
15. 
 
 

Kwota, jaką zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na finansowanie zamówienia 
(brutto) 

 
744.533,00 zł 

16.  Cena oferty najtańszej (brutto w tym VAT) 857.961,19 zł 
17. Cena oferty najwyŜszej (brutto w tym VAT) 857.961,19 zł 
18. Cena wybranej oferty (brutto w tym VAT) 857.961,19 zł 
19. Wymagana kwota wadium 10.000,00 zł 

Termin wpłaty (do dnia)  przed upływem terminu składania ofert 

20. Wpłata wadium 
Kwota, forma, data 

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty 
wadium nr GWo/68d/10-031 z dnia 19 
maja 2010r. Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Warszawa  
Na wartość 10.000,00 zł z terminem 
obowiązywania od 24 maja 2010r. do 23 
czerwca 2010r. 

21. Komisja Przetargowa (z dnia i przez kogo 
powołana i liczba osób) 

Zarządzenie nr 12/2010 z dnia 6 maja 
2010r. w sprawie powołania Komisji 
przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu 
na Budowa kanalizacji deszczowej 
wraz z wykonaniem nawierzchni drogi 
na ul. Tysiąclecia w miejscowości 
Liniewo oraz wymiana nawierzchni 
utwardzonej na drodze gminnej dz. 
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291/4, 593, 472, 494, 291/5 w 
miejscowości Orle gm. Liniewo 

 22. Oświadczenie Kierownika zamawiającego 
na załączonym druku ZP-11 (art. 17 ust.2 
Prawa Zamówień Publicznych) 

6 maja 2010r. 

23. Oświadczenia członków komisji 
przetargowej na załączonych drukach ZP-11 
(art. 17 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych) 

cztery z dnia 6 maja 2010r. 

24. Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu  

8 czerwca 2010r. 

25. Data wszczęcia postępowania 
przetargowego 

7 maja 2010r. 

26.  Data podpisania umowy z wykonawcą 
(nazwa wykonawcy) 

16 czerwca 2010r. 

27. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP 16 czerwca 2010r. nr 170086 - 2010 
28. Wartość umowy ogółem (w tym VAT) 857.961,17 zł w tym VAT 154.714,31 zł 
29. Zmiany umowy  
30.  Termin wykonania zadania 29 października 2010r. 
30. Okres gwarancji 36 miesięcy 
31. Protesty i odwołania nie wniesiono 
 

Wybrana oferta spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W dniu 16 czerwca 2010r. podpisano umowę nr 16/06 z Przedsiębiorstwem Usług Drogowo-

Mostowych S.A. z Kościerzyny. 

W umowie określono termin realizacji całości zadania do dnia 29 października 2010r., 

natomiast wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej dz. 291/4, 593, 472, 494, 

291/5 Orle gm. Liniewo – do dnia 30 lipca 2010r.  oraz wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 

zgodnej z ofertą, tj.  857.961,17 zł brutto, w tym 22% podatku VAT w kwocie 154.714,31 zł. 

Termin zapłaty wynagrodzenia określono w umowie na okres 30 dni od daty przedstawienia 

faktury. 

Okres gwarancji określono w umowie zgodnie z ofertą, na 36 miesięcy od daty odbioru 

końcowego.  

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania robót stanowiło 5% ceny brutto, tj. kwotę  42.898,06 

zł.  

Zwrot zabezpieczenia miał nastąpić w następujących  terminach: 

� 70% w ciągu 30 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uŜytkowanie, 

� 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i okresu gwarancji jakości. 

Wykonawca wniósł powyŜsze zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej nr 

GKDo/68b/10-031z dnia 11 czerwca 2010r. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka 

Akcyjna w Warszawie z terminem obowiązywania: 

� kwoty 42.898,06 zł w czasie od podpisania umowy do 28 listopada 2010r. 
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� kwoty 12.869,42 zł w terminie od 29 listopada 2010r. do 14 grudnia 2013r. 

W umowie określono kary w razie niedotrzymania jej warunków. 

Zgłoszenia do odbioru robót częściowych i odbioru tych robót dokonywano zgodnie z 

poniŜszym zestawieniem: 

• 26 lipca 2010r. - budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni 

drogi na ulicy Tysiąclecia w miejscowości Liniewo – odbioru dokonano w dniu 28 

lipca 2010r. 

• 30 lipca 2010r. – wymiana nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej dz. 291/4, 

593, 472,, 494, 291/5 Orle gm. Liniewo- odbioru dokonano w dniu 23 sierpnia 2010r., 

Zgłoszenie do odbioru końcowego robót wykonawca dokonał w dniu 10 października 2010r. 

W dniu 20 października 2010r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót. 

Wykonane prace wykonawcarozliczył nw. fakturami: 

nr 
faktury 

data 
faktury 

kwota data 
zapłaty 

nr wyciągu 
bankowego 

Wykonane prace 

108/2010 28.07.2010 116.591,25 27.08.2010 WB 130 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z 
wykonaniem nawierzchni drogi na ulicy 
Tysiąclecia w miejscowości Liniewo 
oraz wymiana nawierzchni utwardzonej 
na drodze gminnej dz. 291/4, 593, 472, 
494, 291/5 Orle gm. Liniewo wg Umowy 
Nr 16/06 z dnia 16.06.2010 

129/2010 23.08.2010 193.614,84 21.09.2010 WB 143 Wymiana nawierzchni utwardzonej na 
drodze gminnej dz. 291/4, 593, 472, 494, 
291/5 Orle gm. Liniewo wg Umowy Nr 
16/06 z dnia 16.06.2010 

187/2010 20.10.2010 547.755,08 17.11.2010 WB 178 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z 
wykonaniem nawierzchni drogi na ulicy 
Tysiąclecia w miejscowości Liniewo 
oraz wymiana nawierzchni utwardzonej 
na drodze gminnej dz. 291/4, 593, 472, 
494, 291/5 Orle gm. Liniewo wg Umowy 
Nr 16/06 z dnia 16.06.2010 
 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane było w 

terminie zgodnym z umową. 

Zamówienie publiczne na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa 

kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni drogi na ul. Tysiąclecia w 

miejscowości Liniewo oraz wymiana nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej dz. 291/4, 

593, 472, 494, 291/5 w miejscowości Orle gm. Liniewo zostało zrealizowane w trybie z 

wolnej ręki na zasadach przewidzianych w przepisie art. 4 ust. 8 ustawy o zamówieniach 

publicznych. 
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Postępowanie o wybór wykonawcy dokonane zostało w oparciu o przepisy Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych 

równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Liniewo wprowadzonym w Ŝycie 

zarządzeniem nr 5/2009 Wójta Gminy Liniewo z dnia 9 lutego 2009r. 

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono w poniŜej. 

Na zapytanie ofertowe skierowane w dniu 16 kwietnia 2010r. odpowiedziało trzech nw.  

oferentów: 

1. Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów spółka z o.o. z Człuchowa za cenę 

21.106,00 zł, 

2. Biuro Obsługi Inwestycji de JANAUIS BP p. Ryszard JanauisŚwięćkowski z 

Kościerzyny, za cenę 10.000,00 zł, 

3. Pracownią Projektową  DECADA z Kościerzynyp. Jędrzeja Myszka za cenę 

9.638,00 zł. 

W dniu 16 czerwca 2010r. jako najkorzystniejszą Wójt Gminy Liniewo wybrał ofertę 

Pracowni Projektowej  DECADA z Kościerzyny p. Jędrzeja Myszka.  

Wyboru Wykonawcy dokonano z godnie z ww. regulaminem. 

W dniu 16 czerwca 2010r. zawarto z wybranym oferentem umowę na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego dla ww. zadania. 

W umowie określono wynagrodzenie w kwocie niezgodnej z ofertą, tj. 8.000,00 zł brutto, 

płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.  

Oświadczenie w tej sprawie złoŜone przez  Wójta Gminy załączono do akt kontroli, których 

wykaz stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli. Z oświadczenia wynika, Ŝe Wójt Gminy 

wynegocjował od wykonawcy niŜszą cenę za usługę. 

Termin realizacji zadania określono w umowie na czas do dnia zakończenia robót 

budowlanych. Uregulowanie naleŜności miało zgodnie z umową nastąpić jednorazowo po 

zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonane prace inspektor nadzoru rozliczył fakturą nr 59/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. na 

kwotę 8.000,00 zł (zapłacono w dniu 20 grudnia 2010r. WB nr 198), czyli w terminie 

zgodnym z umową. 

 

Zakup koparko-ładowarki marki CAT, typ. 428B, rok produkcji 1994. 
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Podstawę zakupu stanowiła uchwała Rady Gminy Liniewo nr III/15/2010 z dnia  29 grudnia 

2010r.  w sprawie zmian w budŜecie Gminy Liniewo na rok 2010/ 

W związku z faktem, ze wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 14.000 euro zamówienie 

zostało zrealizowane z wolnej ręki na zasadach przewidzianych w przepisie art. 4 ust. 8 

ustawy o zamówieniach publicznych. 

Postępowanie o wybór wykonawcy przeprowadzone zostało w oparciu o przepisy 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyraŜonej w 

złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Liniewo wprowadzonym w 

Ŝycie zarządzeniem nr 5/2009 Wójta Gminy Liniewo z dnia 9 lutego 2009r. 

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono  poniŜej. 

W celu wyłonienia dostawcy sprzętu Gmina zaprosiła do składania ofert właścicieli koparko-

ładowarki o określonych parametrach.  

Termin składna oferty wyznaczono na dzień 21 grudnia 2010r. do godziny 9,00. 

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 21 grudnia 2010r. na godz. 9,15. 

Kryterium wyboru oferty stanowiła w 100% cena. 

W ww. terminie wpłynęły dwie nw. oferty: 

• Zakład Ogólnobudowlany i Roboty Ziemne p. Krystian Toruńczak z Kościerzyny za 

cenę 63.440,00 zł, 

• Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i CO Usługi Sprzętem Budowlanym Stanisław 

Brylowski, ul. Węgrzyńska 3 z Ostrzyc za cenę 73.810,00 zł 

Jako korzystniejszą Komisja przetargowa wybrała ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego i 

Robot Ziemnych p. Krystiana Toruńczak z Kościerzyny. 

Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z ww. regulaminem. 

W dniu 28 grudnia 2010r. zawarto z dostawcą umowę nr 28/12/2010. Cenę sprzedaŜy sprzętu 

określono w umowie w wysokości zgodnej z ofertą, tj. 63.440,00 zł, płatnej w terminie 7 dni 

od daty otrzymania faktury. 

Termin dostawy określono w umowie na dzień 29 grudnia 2010r.. 

Na okoliczność przekazania sprzętu sporządzono protokół przekazania w dniu 29 grudnia 

2010r.. 

NaleŜność za  sprzęt dostawca rozliczył fakturą VAT nr 56/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. na 

kwotę 63.440,00 zł brutto. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 30 grudnia 2010r. (WB nr 

205), czyli w terminie zgodnym z umową. 
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Sprzęt przyjęto na stan środków trwałych Gminy dowodem OT nr 214 z dnia 31 grudnia 

2010r. na wartość 63.440,00 zł. 

Wartość ta była zgodna z wartością wynikającą z konta 080. 

2.5.2.3. Zakup i objęcie akcji. 

W okresie kontrolowanym nie wystąpiły wydatki z ww. tytułu. 

2.5.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

W okresie kontrolowanym Gmina Liniewo wykupiła udziały w Zakładzie Utylizacji 

Odpadów Komunalnych Stary Las W Starogardzie Gdański na podstawie nw. umów 

notarialnych: 

• Rep. A nr 3457/2009 z dnia 5 marca 2009 r. na wartość 2.500,00 zł, 

• Rep. A nr 9353/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. na wartość 48.000,00 zł. 

Zakupione akcje ujęto w ewidencji konta 030 Długoterminowe aktywa finansowe. 

2.5.2.5. Przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan (księgowy) środków 

trwałych. 

Kontrolą objęto przyjęcie na stan środków trwałych nw. zadań inwestycyjnych: 

Modernizacja i remont nawierzchni drogi śródpolnej w Liniewie. 

W dniu 5 października 2011r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót. Wykonane 

prace odebrano bez zastrzeŜeń.  

Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych Gminy w dniu 31 grudnia 2011r. dowodem OT 

nr 5/2011 na wartość 111.706.73 zł. Wartość ta była zgodna z wartością wynikającą z konta 

080 Koszty inwestycji.  

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni drogi na ul. Tysiąclecia w 

miejscowości Liniewo oraz wymiana nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej dz. 291/4, 

593, 472, 494, 291/5 w miejscowości Orle gm. Liniewo. 

W dniu 20 października 2010r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót.Wykonane 

prace odebrano bez zastrzeŜeń.  

Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych Gminy w dniu 31 grudnia 2011r. nw. 

dowodami OT: 

• nr 1/2010 na wartość 750.721,93 zł, 

• nr 3/2010 na wartość 207.784,84 zł. 

Wartość ta była zgodna z wartością wynikającą z konta 080 Koszty inwestycji. 
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2.5.2.6. Dotacje celowe z budŜetu gminy na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów 

inwestycji (lub zakupów inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki.   

Rozdział 
klasyfikacji 
budŜetowej 

Zadanie 
Środki 

przekazane(zł) 
Wykonanie (zł) 

§ 6297 
63095 Kształtowanie kulturalno- społeczno- rekreacyjnego 

w miejscowości Liniewo 
241.509,00 241.509,00 

92695 Integracyjne centrum kultury i rekreacji wsi 
Głodowo – budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty 
oraz elementów małej architektury 

98.000,00 98.000,00 

§ 6310 
85203 Wymiana drzwi i okien w Środowiskowym Domu 

Samopomocy 
6.080,00 6.080,00 

§ 6630 
01042 Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewie 60.000,00 53.065,87 

§ 6207 
01010 Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu 

wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie 
1.191.064 1.191.063,46 

x x   
 

Kontrolą objęto wszystkie otrzymane  dotacje na realizację wydatków majątkowych. 

• rozdz. 63095§ 6297 – dotacjaw kwocie241.509,00 zł przyznana została na realizację 

zadania pn. Kształtowanie kulturalno- społeczno- rekreacyjnego w miejscowości 

Liniewo na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00015-6922-UM1100081/09 

zawartej w dniu  14 sierpnia 2009r. pomiędzy Samorządem Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku a Gminą Liniewo. W umowie określono wysokość dotacji na 

kwotę  363.500,00 zł, jednak nie więcej niŜ 75% poniesionych kosztów 

kwalifikowanych. Dotacja, zgodnie z umową miała zostać przekazana po 

zrealizowaniu zadania przez Gminę i przedstawieniu pełnej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Województwo Samorządowe w Gdańsku. 

Termin rozliczenia zadania wyznaczono w umowie na czas od 15 do 25 grudnia 

2010r. 

Umowę zmieniano dwukrotnie nw. aneksami: 

� nr 1 z dnia 23 marca 2010r., 

� nr 2 z dnia 5 stycznia 2011r. 

W wyniku dokonanych zmian zmienił się między innymi termin rozliczenia zadania 

na czas od 15 stycznia do 25 stycznia 2011r., jednak nie wcześniej niŜ po weryfikacji 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których koszty wchodzą w zakres 

wniosku o płatność. 
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Realizacja zadania była przedmiotem kontroli Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku w okresie od 16 – 17 maja 2011r.  w zakresie zgodności 

realizacji inwestycji Kształtowanie centrum kulturalno – społeczno – rekreacyjnego w 

miejscowości Liniewo. 

Wyniki kontroli zawarto w raporcie z czynności kontrolnych nr 

11/313,322,323/0063/11 z dnia 17 maja 2011r. 

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniu 15 czerwca 2011r. (WB nr 

BGK/2011). 

• rozdz. 92695  § 6297– dotacja w kwocie 98.000,00 zł, przyznana została na realizację 

zadania pn. Integracyjne centrum kultury i rekreacji wsi Głodowo – budowa boiska 

wielofunkcyjnego, wiaty oraz elementów małej architektury na podstawie umowy o 

przyznanie pomocy nr 00020-6930-UM110036/10 zawartej w dniu  9 września 2010r. 

pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku a Gminą Liniewo. W 

umowie określono wysokość dotacji na kwotę  98.000,00 zł, jednak nie więcej niŜ 

75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dotacja zgodnie z umową miała zostać 

przekazana po zrealizowaniu zadania przez Gminę i przedstawieniu pełnej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Województwo Samorządowe w Gdańsku..  

Rozliczenia dotacji dokonano fakturą VAT nr 097/2010 z dnia 29 listopada 2010r. na 

kwotę brutto 184.796,36 zł, wystawioną przez Przedsiębiorstwo ogólnobudowlane 

Zygmunt Oerlrich ze Skarszew. 

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniu 12 maja 2011r. (nr WB 

92/2011). 

• rozdz. 01010 § 6630 - dotacja w kwocie 53.065,87 zł, przyznana została na realizację 

zadania pn. Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewie na podstawie umowy nr 

251/UM/DROŚ/2011 zawartej w dniu 17 czerwca 2011r. pomiędzy Województwem 

Pomorskim w Gdańsku  a Gminą Liniewo. W umowie określono wysokość dotacji na 

50% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niŜ 60.000,00 zł.  

Dofinansowanie miało być przekazywane po dostarczeniu przez Gminę kompletu 

dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

Dotacja w kwocie 53.065,87 zł, stanowiąca 50% poniesionych wydatków. 

Wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniu 4 listopada 2011r.(WB nr 162/2011). 

Wykorzystanie dotacji opisano w temacie 2.5.2.2. Wydatki na inwestycje i remonty (z 

uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych). 
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• Rozdz. 85203§ 6310 dotacja w kwocie 6.080,00 zł, przyznana została na realizację 

zadania pn. Wymiana drzwi i okien w Środowiskowym Domu Samopomocyw 

Lubieszynie na podstawie umowy nr 17/ŚDS/2011 zawartej w dniu 4 października 

2011r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Liniewo. W umowie określono 

wysokość dotacji w kwocie 6.080,00 zł oraz przeznaczenie na wymianę okien i drzwi 

zewnętrznych w Środowiskom Domu Samopomocy w Lubieszynie. Termin 

wykorzystania dotacji wyznaczono w umowie na dzień 31 grudnia 2011r. 

Rozliczenie dotacji stanowiła faktura VAT nr 27/2011 z dnia 31 października 2011r. 

na kwotę 6.080,00 zł.  

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w dniu 13 października 2011r.(WB 

nr 200/2011). 

• Rozdz. 01001 § 6207 dotacja w kwocie 1.191.063,46 zł przyznana została na 

realizację zadania pn. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z 

budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie,  na podstawie umowy nr UDA-

RPPM.08.0200-00-033/08-00 zawartej w dniu 21 sierpnia 2009r. pomiędzy 

Województwem  Pomorskim w Gdańsku  a Gminą Liniewo. W umowie określono 

wartość  projektu  na kwotę 4.630.157,06 zł,  wysokość dotacji w kwocie 3.193.214,17 

zł, stanowiącej nie więcej niŜ 69,39% całkowitych wydatków kwalifikowanych 

projektu. Termin zakończenia rzeczowego zadania wyznaczono w umowie na czas do 

21 grudnia 2010r., natomiast zakończenia finansowego realizacji do 28 lutego 2011r. 

Dofinansowanie miało być przekazywane Gminie w formie refundacji części 

poniesionych wydatków kwalifikowanych, w terminie do 2 miesięcy od dnia złoŜenia 

przez beneficjanta wniosku o płatność. 

W dniu 17 listopada 2009r. podpisano aneks do umowy, którym zmieniono terminy 

zakończenia zadania na: 

� zakończenia rzeczowego zadania do 30 czerwca 2011r. 

� zakończenia finansowego zadania do 25 sierpnia 2011r. 

W dniu 28 maja 2010r. strony umowy podpisały kolejny aneks,  którym zmieniono 

wartość  projektu na kwotę 6.120.090,13 zł, wysokość dotacji  na kwotę  3.189.817,60 

zł. 

W dniu 13 grudnia 2011r. podpisano ostatni aneks do umowy, którym zmieniono 

wartość projektu na kwotę  6.076.412,42 zł, wysokość dotacji - 4.143.951,14 zł oraz 

terminy na:   

� zakończenia rzeczowego zadania do 30 grudnia 2011r. 
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� zakończenia finansowego zadania do 31 stycznia 2012r. 

Dotacja została przekazana Gminie na podstawie nw. wniosków o płatność: 

 

Lp Okres rozliczenia  wniosku  Suma kontrolna 
wniosku  

Wartość 
wnioskowana  

W tym kwota 
dotacji 

1 21-08-2008 do 20-11-2009 2370244870 67520,90 46855,29 
2 21-11-2009 do 15-02-2010 3594383328 695,40 482,56 
3 16-02-2010 do 28-04-2010 737530924 3660,00 2539,81 
4 29-04-2010 do 20-07-2010 31257365 590174,80 328028,18 
5 21-07-2010 do 18-10-2010 2340514375 1879379,98 1011830,73 
6 19-10-2010 do 31-12-2010 4180316929 1127702,67 578471,87 
7 01-01-2011 do 30-03-2011 1259558363 0 0 
8 31-03-2011 do 17-05-2011 1545837894 1187904,66 612591,59 
9 18-05-2011 do 17-08-2011 1811793909 0 0 
10 18-08-2011 do 09-11-2011 3863089247 0 0 
11 21-09-2011 do 22-09-2011** 2571275322  1563151,11 
  suma  4143951,14 
 
** wniosek nie rozliczony 

Dotacja w roku 2011 wpłynęła na rachunek dochodów Gminy w nw. terminach: 

� 12 maja 2011r. – 578.471,87 (WB nr 92), 

� 29 lipca 2011r. – 612.591,59 zł (WB nr 147). 

Wykorzystanie dotacji było przedmiotem kontroli Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w 

dniach od 10 do 12 lipca 2012r. 

Ustalenia kontroli zawarte zostaną  w protokole , który zostanie przedstawiony Gminie.  Do 

dnia kontroli protokołu  Gminie nie przedstawiono. 

2.5.2.7. Dotacje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego. 

W okresie kontrolowanym Gmina Liniewo nie udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu 

terytorialnego  

2.6. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji. 

PowyŜsze zagadnienie opisano w temacie 2.5.2.6. Dotacje celowe z budŜetu gminy na 

finansowanie lub dofinansowywanie kosztów inwestycji (lub zakupów inwestycyjnych) 

realizowanych przez inne jednostki. 

2.7. Dług publiczny, przychody i rozchody budŜetu. 

Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 

sporządzonym za okres od początku roku do 31.12.2011r. przychody stanowiły kwotę 

1.000.000,00 zł.  

Realizację przychodów z ww. tytułu w Gminie Liniewo w okresie kontrolowanym 

przedstawiono w poniŜszym zestawieniu:  
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Lp. Numer umowy 
kredytowej 

Termin wpływu Data 
wpływu 

Nr wyciągu 
bankowego 

Nr dowodu 
księgowego 

 
Kwota 

1. BGK Nr.10/2121 
Nie później niŜ 
Do 29.12.2011 

roku 
29.12.2011 252/2011 252/2011 1.000.000,00 

 

Wykonane rozchody budŜetowe w roku 2011w Gminie Liniewo  zamknęły się kwotą 

641.929,00zł.  

Na powyŜszą kwotę rozchodów składały się nw. spłaty kredytów:  

 

L.p. Numer umowy 
kredytowej 

Termin spłaty Data spłaty Nr WB Nr dowodu 
księgowego 

kwota 

1. NFOŚiGW 

nr.831/2005/Wn11/

OW-KW-KP/P 

31.03.2011 23.03.2011 58/2011 58/2011 35.815,00 

  30.06.2011 24.06.2011 122/2011 122/2011 35.815,00 

  30.09.2011 28.09.2011 189/2011 189/2011 35.815,00 

  20.12.2011 19.12.2011 245/2011 245/2011 35.815,00 

2. BGK Nr.10/2121 25.03.2011 23.03.2011 58/2011 58/2011 31.250,00 

  25.06.2011 24.06.2011 122/2011 122/2011 31.250,00 

  25.09.2011 23.09.2011 186/2011 186/2011 31.250,00 

  25.12.2011 19.12.2011 245/2011 245/2011 31.250,00 

3. BGK umowa 

poŜyczki na 

prefinansowanie 

PROW 

24.05.2011 30.06.2011 WB.BGK WB.BGK 235.669,00 

4. WFOŚiGW/P/39/2

010 

30.09.2011 28.09.2011 189/2011 189/2011 70.000,00 

  31.12.2011 20.12.2011 246/2011 246/2011 68.000,00 

 Razem     641.929,00 

 

III. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM  

3.1. Gospodarka nieruchomościami. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

3.1.1. Unormowania wewnętrzne w zakresie obrotu nieruchomościami. 
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Zasady gospodarki nieruchomościami ustalone przez organ stanowiący gminy omówiono  

w punkcie 2.4.3.Dochody z majątku niniejszego protokołu. 

W urzędzie na bieŜąco uzgadnia się dane wykazane w ewidencji księgowej z ewidencją 

gminnego zasobu nieruchomości. 

3.1.2. Obrót nieruchomościami.  

Stan majątku Gminy w roku 2011 (ustalony na podstawie konta 011 i prowadzonej ewidencji 

środków trwałych) kształtował się następująco:  

 
Wartość inwentarzowa 

Na dzień 
01.01.2011r. Zwiększenia Zmniejszenia Na dzień 

31.12.2011r. 
00 - Grunty 1.119.397,74 20.000,00 4.947,22 1.134.450,52 
01 – Budynki i lokale 
spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego 

2.154.021,96 6.080,00 - 2.160.101,96 

02 – Obiekty inŜynierii lądowej 
i wodnej 

11.619.442,31 353.391,52 8.401.307,74 3.571.526,09 

03 – Kotły i maszyny 
energetyczne 

66.311,70 - 28.000,20 38.311,50 

04 - Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego zastosowania 

175.651,36 - - 175.615,36 

05 – Specjalistyczne maszyny, 
urządzenia i aparaty 

77.232,00 - 77.232,00 - 

06 – Urządzenia techniczne 225.942,59 - 221.754,33 4.188,26 
07 – Środki transportu 739.209,50 - 30.132,51 709.076,99 
08 – Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposaŜenie 

315.575,06 4.838,40 19.359,18 301.054,28 

Razem: 16.492.748,22 384.309,92 8.782.733,18 8.094.324,96 
 

W roku 2011 Gmina Liniewo nabyła 2 nieruchomości gruntowe („Wykaz działek nabytych  

w 2011r.” sporządzony przez Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami pana Piotra Piwowarczyka - dokumenty w oparciu, o które dokonano 

obrotu nieruchomościami przedstawiono w tabeli). 

Wykaz działek nabytych w 2011 r. przedstawiono poniŜej: 
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Lp 
Działka Dokument na podstawie, którego nastąpiło nabycie 

Numer 
Miejsce 

połoŜenia 
Powierzchnia 

/w ha/ 
Numeri data Dotyczy Przeznaczenie 

1 518/18 Liniewo 0,0417 Akt Notarialny  
Repetytorium 

5468/2011  
z 10-10-2011r. 

Rozwiązanie umowy 
uŜytkowania wieczystego 

pomiędzy Gminą Liniewo, a 
GS Samopomoc Chłopska 

w Kościerzynie 

Zasób gminny 
Droga 

wewnętrzna 

2 518/19 Liniewo 0,0419 Akt Notarialny  
Repetytorium 

5468/2011  
z 10-10-2011r. 

Rozwiązanie umowy 
uŜytkowania wieczystego 

pomiędzy Gminą Liniewo, a 
GS Samopomoc Chłopska 

w Kościerzynie 

Zasób gminny 
Plac przy garaŜu 

gminnym 

 
Ujęte w powyŜszej tabeli działki zostały nabyte przez Gminę ze względu na konieczność 

zapewnienia dostępu do drogi publicznej mocą aktu notarialnego Repertorium A numer 

5468/2011 z dnia 10 października 2011 roku. Nabycie gruntów nastąpiło poprzez rozwiązanie 

za wynagrodzeniem w kwocie 20.000,00 zł umowy uŜytkowania wieczystego i przeniesienia 

własności z dnia 26 czerwca 1996 roku, w części dotyczącej niezabudowanych działek  

nr 518/18 i 518/19. Kwotę nabycia strony ustaliły w protokole uzgodnień z dnia  

10 października 2011 roku. Termin zapłaty wyznaczono do dnia 31 października 2011r.   

Podstawę nabycia stanowiła uchwała Rady Gminy Liniewo Nr VIII/45/2011 z dnia  

14 września 2011 roku w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie prawa uŜytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej. 

3.1.3. Ewidencja nieruchomości. 

Ewidencja nieruchomości prowadzona jest w Urzędzie na koncie 011 oraz w ręcznie 

prowadzonej księdze inwentarzowej środków trwałych. Do kaŜdego środka trwałego 

prowadzi się szczegółową kartę ŚT. 

Kontroli poddano prawidłowość dokonywania zmian w stanie ewidencyjnym nieruchomości 

w związku z ich obrotem w roku 2011. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe: 

� nabycie nieruchomości gruntowych zostało zaksięgowane na koncie 011 „Środki trwałe”. 

Obie działki zostały ujęte w ewidencji księgowej w dniu 31 grudnia 2011r. na podstawie 

dowodu PK nr 225 (dow. księgowy nr 2214), 

� zdjęcie ze stanu konta 011 „Środki trwałe”, zbytych nieruchomości gruntowych ujętych  

w wykazach: 

- nieruchomości przekształconych z prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 

własności w 2011r. 
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- nieruchomości przekształconych z prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 

własności w 2011r. poprzez wykup nieruchomości. 

nastąpiło w dniu 31.12.2011r., na podstawie dowodu PK nr 227 (dowód księgowy nr 

2216) na łączną kwotę 4.947,22 zł. 

Procedura zbycia opisana została w punkcie 2.4.3.3 Dochody ze sprzedaŜy majątku. 

WyŜej wymienione wykazy ujęto pod poz. III/... akt kontroli, stanowiących załącznik nr 

3 do protokołu. 

3.1.3.1. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaŜy lokali z zasobu 

mieszkaniowego jednostek samorządu terytorialnego dokonanych w latach 2002 - 2011. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o nw. akty prawne: 

- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, 

poz. 2603 z późn. zm.), 

- uchwałę nr XIII/95/2003 Rady Gminy Liniewo z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie 

ustalenia kryteriów sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Liniewo oraz ustalenia bonifikaty przy sprzedaŜy tych lokali, 

- uchwałę nr XIV/100/2004 Rady Gminy Liniewo z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Liniewo, 

- uchwałę nr XVIII/117/2004 Rady Gminy Liniewo z dnia 5 sierpnia 2004r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej na terenie Gminy 

Liniewo. 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, Ŝe w Urzędzie Gminy Liniewo w okresie od  

1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2011r. wystąpiło 6 przypadków sprzedaŜy lokali 

mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego jednostki. Bonifikaty udzielono wszystkim 

nabywcom.  

Zestawienia dotyczące sprzedaŜy lokali i udzielonych bonifikat w kontrolowanym okresie, 

sporządzone przez Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami pana 

Piotra Piwowarczyka, zostało ujęte pod poz. III/... akt roboczych kontroli stanowiących 

załącznik nr 3 do protokołu.  

Wysokość dochodów uzyskanych ze sprzedaŜy lokali mieszkalnych w latach 2002 - 2011 

zamknęła się w kwocie 61.126,06 zł. Kwota udzielonych bonifikat w związku ze sprzedaŜą 

tych lokali wyniosła 140.151,94 zł.  

Czynności kontrolne wykazały, Ŝe wystąpił jeden przypadek, gdy pierwotny nabywca 

przeniósł prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz osoby bliskiej (15 luty 2006r.)  
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a następnie osoba bliska zbyła lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia 

pierwotnego nabycia (23 czerwiec 2006r.). Na gruncie przepisów obowiązujących do  

21 października 2007r.obowiązek zwrotu bonifikaty nie dotyczy osób bliskich na rzecz 

których została zbyta nieruchomość w sytuacji gdy te osoby zbyły ją następnie osobom innym 

niŜ bliskie w okresie 5 lat licząc od dnia pierwotnego nabycia lokalu, w związku z czym nie 

wystąpił obowiązek zwrotu udzielonej bonifikaty.  

3.2.Gospodarka pozostałymi składnikami majątku. 

Kontrolą objęto rok 2011. 

Badając ww. zakres działalności opierano się na uregulowaniach prawnych określonych w: 

- ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 

z póź. zm.) 

- ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowymod osóbprawnych (Dz.U 

z 2000r., Nr 54, poz. 654 z póź. zm.) 

- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 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 142, poz. 1020).  

- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, jednostek budŜetowych, 

samorządowych zakładów budŜetów, państwowych funduszy celowych, oraz 

państwowych jednostek budŜetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861). 

3.2.1. Środki trwałe. 

3.2.1.1. Zmiany wartości środków trwałych.  

Podstawowe środki trwałe – konto 011 

Według stanu na dzień l stycznia 2011 roku w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy 

znajdowały się środki trwałe o wartości ewidencyjnej 16.492.748,22 zł. 

Wartość taw trakcie rokuuległa zwiększeniu o kwotę 384.309,92 zł. 

Wzrost wartości nastąpił w wyniku: 

� nadwyŜki z inwentaryzacji – 4.838,40 zł 

� zakupów inwestycyjnych – 20.000,00 zł 

� przyjętych inwestycji – 359.471,52 zł 



108 
 

Wartość środków trwałych w ciągu 2011 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 8.782.733,18 zł na 

skutek: 

− przekazania – 8.777.785,96 zł 

− sprzedaŜy – 4.947,22 zł 

Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiła kwotę 8.094.324,96 zł.  

Ewidencję analityczną środków trwałych prowadzi się w Urzędzie w jednej księdze 

inwentarzowej Pu-K-207 oraz równolegle techniką komputerową. Księga inwentarzowa 

prowadzona jest w podziale na poszczególne grupy rodzajowe, w porządku chronologicznym. 

Pozostałe środki trwałe – konto 013.  

Według stanu na dzień l stycznia 2011 roku w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy 

znajdowały się pozostałe środki trwałe o wartości ewidencyjnej 729.621,72 zł. 

Wartość taw trakcie rokuuległa zwiększeniu o kwotę 76.270,88 zł. 

Wzrost wartości nastąpił w wyniku: 

� nadwyŜki z inwentaryzacji – 12.220,20 zł 

� nieodpłatnego otrzymania środków trwałych – 18.658,10 zł 

� zakupu – 45.392,58 zł 

Wartość środków trwałych w ciągu 2011 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 82.679,87 zł na 

skutek: 

− niedoboru z inwentaryzacji – 3.607,92 zł 

− likwidacji - 19.090,38 zł 

− przekazania – 59.981,57 zł 

Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiła kwotę 723.212,73 zł.  

Ewidencja analityczna prowadzona jest w siedmiu księgach inwentarzowych techniką ręczną 

oraz komputerową. Pozostałe środki trwałe o wartości do 200,00 zł ewidencjonowane są 

bezpośrednio w koszty, za wyjątkiem tych, które są wydawane imiennie pracownikom. Środki 

trwałe powyŜej 200,00 zł do 3.500,00 zł objęte są ewidencją ilościowo – wartościową.  

3.2.1.2. 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 do 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). 
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Kontroli poddano prawidłowość naliczania stawek amortyzacyjnych wszystkich środków 

trwałych zakupionych w I kwartale 2011 roku. Umorzenie tych środków zostało prawidłowo 

naliczone w tabelach amortyzacyjnych. 

Wartość umorzenia wszystkich środków trwałych została ujęta na kontach księgi głównej  

w ostatnim dniu grudnia 2011 roku w kwocie 215.857,70 zł na podstawie PK nr 230. 

Umorzenie pozostałych środków trwałych ewidencjonowano na koncie 072 – umorzenie 

pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

3.2.1.3. Oznaczanie majątku numerami identyfikacyjnymi i przypisanie odpowiedzialności 

pracownikom. 

Na podstawie próby obejmującej środki trwałe znajdujące się w pokoju nr 4 w budynku 

Urzędu ustalono, Ŝe wszystkie środki trwałe oznaczono numerami identyfikacyjnymi zgodnie 

z klasyfikacją środków trwałych wprowadzoną 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.).  

W Urzędzie nie przypisano pracownikom odpowiedzialność za mienie. 

3.2.2. Wartości niematerialne i prawne. 

3.2.2.1. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych. 

Na koncie 020 - Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowano licencje na programy 

komputerowe a takŜe autorskie prawa majątkowe. Konto 020 posiada dwa nw. subkonta: 

• 020/01 Pozostałe wartości niematerialne i prawne, na którym ewidencjonowano 

licencje na programy komputerowe o wartości poniŜej 3.500,00 zł, 

• 020/02 Podstawowe wartości niematerialne i prawne, na którym ewidencjonowano 

licencje na programy komputerowe o wartości powyŜej 3.500,00 zł. 

Nadmienić naleŜy, Ŝe podziału takiego nie uwzględniono w przyjętej przez jednostkę polityce 

rachunkowości obowiązującej w kontrolowanym okresie (zarządzenie Nr 60/2010 Wójta 

Gminy Liniewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz 

rachunkowości w Urzędzie Gminy Liniewo oraz w jednostkach organizacyjnych Szkół). 

Ewidencja analityczna wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest ręcznie  

w wydzielonej części księgi inwentarzowej środków trwałych. 

3.2.2.2. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych. 

Wartości niematerialne i prawne – konto 020 
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Według stanu na dzień l stycznia 2011 roku w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy 

znajdowały się wartości niematerialne i prawne o wartości ewidencyjnej 72.319,09 zł. 

Wartość taw trakcie rokuuległa zwiększeniu w wyniku zakupu nowego oprogramowania  

o kwotę 4.575,45 zł i na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiła kwotę 76.894,54 zł. 

3.2.2.3. Umorzenia i ewidencja umorzeń wartości niematerialnych i prawnych. 

W obowiązujących w kontrolowanym okresie uregulowaniach wewnętrznych Wójt Gminy 

nie określił wg jakich stawek dokonuje się odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych 

i prawnych. W zarządzeniu nr 60/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad prowadzenia 

gospodarki finansowej oraz rachunkowości Urzędu Gminy Liniewo oraz w jednostkach 

organizacyjnych Szkół, zapisano jedynie, Ŝe konto 071 słuŜy do ewidencji zmniejszeń 

wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które 

podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

Nadmienić naleŜy, Ŝe przepis art. 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) określa tylko 

minimalne okresy amortyzacyjne, które w przypadku licencji na programy komputerowe 

wynosi 50%. 

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości 

ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się jednorazowo, 

umorzenie ewidencjonuje się na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do 

uŜytkowania. 

3.2.3. Finansowy majątek trwały 

Gmina Liniewo na dzień 31 grudnia 2011r. posiadała finansowy majątek trwały  

o wartości 51.700,00 zł stanowiący równowartość udziałów w kapitale zakładowym 2 nw. 

spółek:  

1. Municipium Spółka prawa handlowego w Warszawie – 1.200,00 zł, 

2. Zakład Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o. – 50.500,00 zł (101 

udziałów po 500,00 zł kaŜdy). 

3.2.4. Materiały. 

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąŜano od razu właściwe koszty, 

rezygnując z ewidencji magazynowej. 
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3.2.4.1. Gospodarka magazynowa. 

Jednostka nie posiada wyodrębnionego magazynu. Nie zuŜyte na dzień 31 grudnia materiały 

ustalone w wyniku spisu z natury, ewidencjonuje się na koncie Wn 310 Materiały oraz stronie 

Ma konta 400 Koszty według rodzaju. 

3.2.5. Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku. 

Kontrolą objęto lata 2008 – 2011. 

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Gminie Liniewo w okresie kontrolowanym 

określone zostały w załączniku nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Liniewo nr 1/2002 z dnia  

2 stycznia 2002r. w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji oraz załączniku nr 5 do 

zarządzenia Wójta Gminy nr 60/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Urzędzie Gminy i jednostkach 

organizacyjnych /szkoły/. 

W okresie kontrolowanym pełną inwentaryzację przeprowadzono na podstawie zarządzenia 

Wójta Gminy nr 99/2008 z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy  

w Liniewie.  

Zgodnie z zarządzeniem inwentaryzację naleŜało przeprowadzić w okresie od 15 grudnia 

2008r. do 9 stycznia 2009r. Inwentaryzacją naleŜało objąć środki trwałe (konto 011), 

pozostałe środki trwałe w uŜytkowaniu (konto 013) oraz środki pienięŜne (konto 101). 

Inwentaryzację naleŜało rozliczyć na dzień przeprowadzenia spisu, a wynik końcowy 

przedłoŜyć Wójtowi i Skarbnikowi Gminy, nie później niŜ do dnia 15 stycznia 2009r. 

Ww. zarządzeniem powołano równieŜ Komisję Inwentaryzacyjną w czteroosobowym 

składzie. 

Po zakończeniu inwentaryzacji, nie później niŜ do dnia 15 stycznia 2009r. przewodniczący 

komisji inwentaryzacyjnej zobowiązany został do niezwłocznego złoŜenia jej wyniku 

Wójtowi.  

W powyŜszym zarządzeniu powołano komisję inwentaryzacyjną, która dokonywała równieŜ 

spisu z natury. Spisu z natury dokonano na arkuszach spisowych objętych ewidencją druków 

ścisłego zarachowania. 

Arkusze spisowe zawierały informację m.in. o czasie przeprowadzenia spisu, składzie komisji 

inwentaryzacyjnej wraz z podpisami jej członków, natomiast nie zawierały informacji 

o miejscu przeprowadzanego spisu. Na arkuszach spisowych oraz zestawieniach zbiorczych 

dokonywano licznych poprawek w sposób nie dopuszczalny dla dowodów księgowych 
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poprzez zamazywanie danych korektorem i nanoszenie w tym miejscu nowych danych. 

Przykładem tego są: 

� arkusze o numerach: 21, 26, 29, 31, 34, 50, 51, 52, 53,  

� zestawienie zbiorcze spisu z natury: biuro USC, pokój nr 11, pokój nr 10, pokój nr 9, 

pokój nr 8, pokój nr 7, pokój nr 6, pokój nr 5, pokój nr 3, sekretariat, pokój Referatu 

Komunlnego, pokój Biura Obsługi Rady, 

� zestawienie róŜnic inwentaryzacyjnych. 

Stwierdzono, Ŝe inwentaryzację wyposaŜenia Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Lubieszynie, oddanego przez Gminę w bezpłatne uŜyczenie na mocy umowy uŜyczenia z 

dnia 28 listopada 2000 roku, przeprowadziła Komisja Inwentaryzacyjna powołana ww. 

zarządzeniem Wójta Gminy, w obecności przedstawiciela SGOZ-u. Spisu dokonano w dniu  

2 stycznia 2009 roku na arkuszu spisowym nr 56. W zestawieniu zbiorczym nie stwierdzono 

róŜnic ilościowych ani wartościowych pomiędzy stanem faktycznym a stanem księgowym. 

Podczas inwentaryzacji oświadczenia o odpowiedzialności materialnej składali poszczególni 

pracownicy pomimo, Ŝe nie powierzono im na piśmie odpowiedzialności materialnej za 

znajdujące się w ich biurach mienie.  

Ostatnim dokumentem inwentaryzacyjnym było rozliczenie róŜnic inwentaryzacyjnych. 

RóŜnice inwentaryzacyjne (nadwyŜkę) w kwocie 1.802,88 zł zgodnie z decyzją Wójta 

przyjęto na stan środków trwałych Gminy dowodem PK 516 z dnia 31 grudnia 2008r. 

Ww. nadwyŜkę zaewidencjonowano: 

• ujawnione nadwyŜki - Wn 013, Ma 240,  

• rozliczenie nadwyŜek - Wn 240 Ma 760, 

• odpis umorzeniowy ujawnionych nadwyŜek - Wn 402 Ma 072. 

W latach 2009-2011 na dzień 31 grudnia, dokonywano spisu z natury nie zuŜytych 

materiałów oraz środków pienięŜnych w kasie i na rachunkach bankowych, a takŜe druków 

ścisłego zarachowania oraz mienia znajdującego się w jednostkach OSP. 

V ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ. 

5.1. Dotacje celowe na zadania zlecone.  

5.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami /§2010/. 
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Ww. dotacje opisano w temacie: 2.4.1.2. Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 

zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

/§2010/. 

5.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami /§6310/. 

W roku 2011 Gmina Liniewo otrzymała z budŜetu państwa jedną dotację na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. 

85203 § 6310 – 6.080,00 

Dotacja została przyznana na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gdańsku nr FB-I.311.229.2.2011.PE z dnia 17 sierpnia 2011r.. 

W dniu 4 października 2011r. Wójt Gminy, p. Mirosław Warczak podpisał umowę nr 

17/ŚDS/2011 z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku.  

Dotacja zgodnie z umową miała być przekazana Gminie do dnia 4 listopada 2011r.(wpłynęła 

na rachunek dochodów Gminy w dniu 13 października 2011r. WB nr 200/2011). 

W umowie określono termin wykonania zadania do dnia 31 grudnia 2011r. Kwota dotacji 

zgodnie z umową stanowiła wartość 6.080zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne drzwi 

i okien.  

Dotacja została wydatkowana na wymianę 1 drzwi zewnętrznych oraz 4 okien wraz z 

demontaŜem starych, montaŜem i obróbką w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Lubieszynie. 

Rozliczona fakturą nr 27/2011 z dnia 31 października 2011r. wystawioną przez Firmę JACEX 

p. Jacka Richerta z Liniewa na kwotę 6.080 zł. Fakturę zapłacono przelewem w dniu 15 

listopada 2011r.  

5.1.3. Plan finansowy zadań zleconych. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w okresie kontrolowanym jednostka opracowała plan 

finansowy zadań zleconych, zgodnie z przepisem art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240). 

Opracowany przez Wójta Gminy Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych gminie na rok 2011 stanowił załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy 
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Liniewo nr III/8/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 

2011. 

Plan finansowy obejmował kwoty: 

� 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. 

5.1.4. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Liniewo realizowane są przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 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 XL/212/210 z dnia 28 kwietnia 2010r. 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 prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  

wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, przeprowadzania wywiadów 

alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłuŜników 

alimentacyjnych, 

� ustanawiania rodziny wspierającej, 

� zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z 

udzielaniem pomocy w rodzinie przeŜywającej trudności w: 
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� opiece i wychowaniu dziecka, 

� prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

� Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania 

w tych sprawach decyzji. 

5.2. Dotacje celowe na realizację porozumień. 

5.2.1. Rodzaje dotacji celowych otrzymanych przez gminę na realizację porozumień.  

W roku 2011 Liniewo nie otrzymała dotacji na realizację porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego /§232/. 

Dotację na realizację porozumień z organami administracji rządowej (§202) opisano w 

temacie 2.4.1.4. Dotacje na realizację bieŜących zadań własnych otrzymane na realizację 

porozumień z organami administracji rządowej § 202 niniejszego protokołu kontroli. 

VI KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto rok 2011. 

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 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów budŜetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŜetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861) 

6.1. Stan i kompletność urządzeń ksiąg rachunkowych budŜetu i Urzędu. 

W powyŜszym zakresie sprawdzeniu poddano w szczególności: 

� zakładowy plan kont, 

� dokumentację systemu przetwarzania danych przy uŜyciu komputerów. 

W okresie kontrolowanym rachunkowość budŜetu gminy i jednostki budŜetowej prowadzona 

była komputerowo i ręcznie. Ręcznie prowadzono ewidencję analityczną pozostałych 

środków trwałych i tabele amortyzacyjne. 

W Urzędzie Gminy Liniewo dla Urzędu i budŜetu Gminy prowadzi się następujące księgi 

rachunkowe: 
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� 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). 

W okresie kontrolowanym prowadzono ewidencję kosztów na kontach: 

� 400 Amortyzacja,  

� 401 ZuŜycie materiałów i energii, 

� 402 Usługi obce, 

� 403 Podatki i opłaty, 

� 404 Wynagrodzenia, 

� 405 Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, 

� 409 Pozostałe koszty rodzajowe, 

� 490 Rozliczenie kosztów. 

Taki sposób ewidencji na kontach zespołu „4” umoŜliwiał sporządzenie rachunku zysków  

i strat.  

6.2. Sprawozdawczość budŜetowa, finansowa i inne. 
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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 2011r.. 

� Rb 27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych j.s.t. 

� Rb 27 ZZ z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej, 

� Rb 28 S z wykonania planu wydatków budŜetowych j.s.t. 

� Rb 50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 

rządowej, 

� 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., 

� Rachunek zysków i strat. 

Ponadto sprawdzono bilans jednostki budŜetowej sporządzony dla Urzędu Gminy  

Liniewo oraz rachunek zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2011r.. 

W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w Urzędzie nie jest prowadzona ewidencja pozabilansowa 

wartości wynikających z decyzji warunkowych, wystawionych w sprawie zezwolenia na 

wycięcie drzew. 

W przedmiotowej sprawie w okresie kontrolowanym wydano łącznie 101 decyzji 

udzielających zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w zamian  za nasadzenie nowych. 

W decyzjach nie określono wysokości opłaty za usunięcie drzew, które w przypadku nie 

wywiązania się z warunku nasadzenia nowych drzew lub krzewów ponosi zobowiązany.  

Terminu zapłaty nie odroczono na okres trzech lat, jak to wynika z przepisu art. 84 ust. 4 

ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.). 

W związku z faktem, Ŝe nie określono wysokości opłaty w decyzjach warunkowych oraz nie 

prowadzono ich ewidencji pozabilansowej nie wykazano ich wartości w danych 

uzupełniających do bilansu jednostki. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków niezgodności danych ujętych  

w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 

Ponadto ustalono, Ŝe: 
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• analizę średnich płac nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy 

Liniewo za 2011 rok przeprowadzili inspektor ds. księgowości oświaty pani Mirosława 

Brzeska w pierwszej dekadzie stycznia 2012 roku. Analiza wykazała, Ŝe w przypadku 

wszystkich nauczycieli wydatki poniesione na płace ukształtowały się korzystnie dla 

nauczycieli i nie wystąpiła potrzeba dokonywania wypłaty jednorazowych dodatków 

wyrównawczych, 

• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego – Gminę Liniewo przekazano w formie elektronicznej do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 13 lutego 2012 roku. 

• wersję papierową wyŜej wymienionego sprawozdania przekazano do: 

a) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – 1 egz.- w dniu 13 lutego 2012r. 

b) Przewodniczącego Rady– 1 egz. dla potrzeb Rady Gminy – w dniu 13 lutego 

2012r. 

c) Dyrektorom Szkół i Przedszkoli - 4 egz. - w dniu 13 lutego 2012r. 

d) do Przedstawicieli Związków Zawodowych– 2 egz. – w dniu 13 lutego 2012r. 
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Integralną część protokołu stanowią niŜej wymienione załączniki: 

1. Zestawienie zawierające ogólne informacje o władzach Gminy, dane dotyczące 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

2. Protokół kontroli kasy. 

3. Zestawienie akt kontroli. 

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 20 kwietnia 2012 roku. 

Powiadomiono jednocześnie Wójta Gminy 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 .... . 

Starogard Gdański, dnia 31 sierpnia 2012r. 

 

 

     P o d p i s y: 

 

 

 

Inspektorzy kontroli RIO:    Przedstawiciele Gminy: 

 

         

 

  (Magdalena Cholewa) 

         /-/ (Wójt Gminy)  

 

 

(Magdalena Brzezińska - Cholewa) 

 

 

                   (Skarbnik Gminy) 

(BoŜena Brzezińska-Dolacińska) 
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