
Protokół
z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy
Leoncin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 20L0 r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Partyzantow 3, 05-l55 Leoncin
w okresie od 17 częrwca2}I| r. do 09 sierpnia 20II r, (zprzerwarni).
Kontrolę przeprowadzili :
- Stanisław Spica - Inspektor, nr legitymacji służbowej _ 298,
- Elżbieta Biędniak _ Gł. inspektor, nr legitymacji służbowej _ I57 (przetwa 28.06.-

27.07.2011 r.),
- Joanna Durkiewicz _ Mł. inspektor, nr legitymacji służbowej - 333,
- Tomsz Sobczyński _ Mł. inspektor, nr legitymacji służbowej - 33l (od dnia 02.08.20l l r.)
zgodnie zupowaŻnieniami Prezesa RIo w Warszawie Nr 95/2011 z dnia 16,06.20II r.
i Nr 108/2011 z dnia 01.08.2011 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z za|<resem określonym w ,,Ramowym zakresie kontroli
kompleksowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego'', który jest
jednocześnie spisem treŚci protokołu i stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli. Zakres
kontroli obejmuje:

I. Ustalenia ogólno-organizacyjne,
II. Księgowość i sprawozdawczość,
III. Budżet jednostki samorządu terytorialnego,
IV. Gospodarka mieniem,
V. Rozliczenie jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi.

I. USTALENIA OGOLNOORGANIZACYJNE
1. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego

W okresie objętym kontroląfunkcję:
- Wójta Gminy pełnił Pan Józef Mosakowski wybrany w wyborach bezpośrednich, które

odbyły się w dniu 26.1I.2006 r.' co potwierdza zaświadczenie Przewodniczącej Gminnej
Komisji Wyborczej z dnia f6.IL2006r. orz ponownie wybrany w wyborach
bezpośrednich, które odbyły się w dniu 05.12.2010r., co potwierdza zaświadczenie
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 06.12.20|0 r.
Podczas kontroli funcję Wójta Gminy pełni Pan Adam Krawczak, wybrany w wyborach
bezpośrednich, które odbyły się w dniu 22.05.201l r. Przedwczesne wybory były skutkiem
wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Leoncin z dniem 08.02.2011 r. z powodu śmierci.

. Sekretarza Gminy pełniła Pani Anna Krzyczkowska, zatrudniona pIzez Wójta Gminy
Leoncin na podstawie umowy o pracę obowiązującej od 01 .0I.2009 r., z godnie z art.53
ustawy z dnia 2I.II.2008 r. o pracownikach samorządowych (wcześniej powołana na
funkcję Sekretarza Gminy na mocy Uchwały Nr XII/76/2001 Rady Gminy Leoncin zdnia
15.11.2001 r . ) .

. Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) pełniła Pani Matgorzata Kurek
powołana na stanowisko na podstawie uchwały Nr VIII/52/07 Rady Gminy Leoncin z dnia

\ 24.07.2007 r. oraz Pani Lidia Dobosz powołana na to stanowisko z dniem 13,07.2010 r, na
\ mocy Uchwały Nr vIIIlfslIO Rady Gminy Leoncin z dnia I3.0].2OIOI. W dniu
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27.06,2011 r. Rada Gminy Leoncin podjęła uchwałę Nr XII/46/11 w sprawie odwołania z
dniem 30.06.2011 r. z funkcji Skarbnika Pani Lidii Dobosz.
Podczas kontroli' tj. od dnia 01 .07.f0I1 r. funkcję Skarbnika Gminy Leoncin ptzejęła
ponownie Pani Małgorzata Kurek na mocy Uchwały Nr XII/47/11 Rady Gminy Leoncin
z dnia2l.06.20II r.

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno.prawne

2.|. Statut Gminy Leoncin zostaŁ uchwalony przez Radę Gminy Leoncin w dniu
03.12.2003 r. uchwałą Nr XII/70/03 i ogłoszony wDzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego Nr 316 z dnia20.12.2003 r. poz. 10059.
Statut za:wiera informacje m.in. o: ustroju Gminy Leoncin, jednostkach pomocniczych
Gminy' trybie pracy i orgarizacji wewnętrznej Rady Gminy, zasadach i trybie pracy Komisji
Rewizyjnej, trybie pracy Wójta Gminy Leoncin. Zgodnie z zapisarli zawartymi w Statucie:

Zgodt,ie z ,,Wykazem jednostek organizacyjnych Gminy Leoncin'' w skład struktury
or ganizacyjnej Gminy wchodzą
l 5 jednostek budżetowych:

, 3 Zespoły Szkół: w Leoncinie, Głusku i Górkach,
. ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie,
. Urząd Gminy w Leoncinie;

l 1 samorządowa instytucja kultury:
' Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin,

r l spółka:
. Przedsiębiorstwo Komunalne Leoncin Sp. z o.o.,

2.2. Regulamin organizacyjny Urzędu _ w okresie objętym kontrolą w IJrzędzie Gminy
obowiązywał Regulamin organizacyjny wprowadzony Uchwałą Nr XIV/73i99 Rady Gminy
Leoncin z dnia29'12.1999 r. Z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2000 r. Do chwili obecnej,
tj. do dnia 05.07.2011 r. do Regulaminu wprowadzano zmiany na podstawie:
- uchwały Nr XVII/22/00 Rady Gminy Leoncin z dnia26.04.2000 r',
- uchwały Nr VII/7/200l Rady Gminy Lęoncin z dnia27.02,200I r',
- uchwały Nr Xl47 1200 1 Rady Gminy Leoncin z dnta 27 .07 .2001 r .,
. zarządzenia Nr 61 Wójta Gminy Leoncin z dnia29.08.2003 r.,
- zarządzenia Nr 24 Wójta Gminy Leoncin z dnia 19.05.2004 r.,
- zaruądzeniaNr 59 Wójta Gminy Leoncin zdnia06.09.2007 r.,
- zarządzenia Nr 35/08 Wójta Gminy Leoncin z dnia 08.05.2008 r.,
- zarządzenia Nr 46108 Wójta Gminy Leoncin z dnia26.05,f008 r.,
- zaruądzenia Nr 47108 Wójta Gminy Leoncin z dnia29.05.2008 r.,
- zarządzenia Nr 78/08 Wójta Gminy Lęoncin z dnta 12.08.2008 r.,
- zarządzenia Nr 45109 Wójta Gminy Leoncin z dnia26.06.2009 r.

Regulamin określa m.in.:
- zakres dziłania, zadania, funkcjonowanię oraz organizację wewnętrznąUrzędu Gminy,
- podział zadanpomiędzy stanowiska pracy w Urzędzie,
- zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej.

Udzielono instruktażu Panu Adamowi Krawczakowi _ Wójtowi Gminy, by ujednolicić
Regulamin wewnętrzny i wprowadziÓ go zarządzeniem zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorządzie gminnym. *"k'fu
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2.3. Wewnętrzne regulacje prawne normujące zasady funkcjonowania rachunkowości

2.3.l. opracowanie, uchwalenie i zmiany budżetu j.s.t.

a) Uchwała w sprawie procedury uchwalania budż,etu - procedurę przygotowania
i uchwalenia budzetu Gminy Leoncin określiła Rada Gminy w Uchwale Nr XIIl62l03 z
dnia 03.If.2003 t. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budzetu.

b) Uchwała Składu orzekającego Kolegium RIo - projekt budżetu na rok 2010 Wójt
Gminy Leoncin przedłoŻył regionalnej izbie obrachunkowej w terminię określonym w art.
238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Skład orzekający
Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, w Uchwale Nr 3081C1f009 z
dnia 14.12.2009 r. przedstawił pozytywną opinię o projekcie budzetu Gminy Leoncin na
2010 r., przedłoŻonym WTaZ z objaŚnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
oraz o możliwości sfinansowania planowanego na 2010 r deficytu budzetu i prognozie
długu.

c) Uchwała budżetowa - w dniu 22J22009 r' Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLl60/09
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, ustalając:
o dochody w wysokości28.236.346 zł,
o wydatki w kwocie 32.265,652 zł.
Przychody budżetu zaplanowano w wysokoŚci 4.f46.l06 zt. (kredyty w wysokości
2.668,306zł, poŻyczki 1.361.000zł i wolne środki 216.800 zł), rozchody budzetu w
wysokości 216.800 zł. (spŁata kredytów). Planowany deficyt w wysokości 4'029.306 zŁ
pokryty ma zostać ze środków pochodzących z kredytów (2.668.306 zł) t poĘczek
(1.361.000zł), a wolne środki mają być przęZnaczone na rozchody (spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązan z tyt. kredytów w wysokości 216.800 zł). Zgodnie z zapisem
$12 ww. uchwały Wójt Gminy Leoncin został upoważniony m.in. do:
ł zacią8:ania kredytow i pozyczek oraz emisji papierów wartoŚciowych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budzetu do wysokości
1.000.000 zł,

ł zacitaniazobowiązan:
. na finansowanie wydatkóW na wieloletnie programy inwestycyjne' na programy

finansowane z udziałsm środków europejskich i innych środków pochodzących ze
źródęł' zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości okreŚlonych w
uchwale budżetowej'

, z tyt. umów, których realtzacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania Gminy i termin zapł'aty upływa w 2011r. na łączną kwotę
1.000.000 zł,

ł przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu
terytorialnego do zaciryania zobowtązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłoŚci działania jednostki i termin
zapŁaty upływa w 2011 r., w ramach kwoty 1.000.000 zł,

. udzielania w roku budzetowympoiyczek do łącznej kwoty 300.000 zt,
0 udzielania w roku budzetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł,
ł lokowania wolnych środków budzetowvch na rachuŃach bankowvch w innvch

bankach.

d) Zachowanie kompetencji do dokonywania zmian w budzecie w toku jego wykonywania -



wydatków w ramach działów klasyfikacji budzetowej. W okresie od 01 stycznia do 3l
grudnia 2010 r. budzet zmieniany był.przez Radę Gminy i Wojta.
W sprawie zmian wbudżecie Rada Gminy podjęła 10 uchwał, a Wojt Gminy wydał 18
zarządzen.

Na podstawie 15 wydanychzarządzehWójta(przyjętapróba do kontroli stanowi 83,33 %)
onw. numerach: 10/10 z dn ia 17.03.2010r. ,37110 z dn ia 10.06.2010 r . ,42110 z dn ia
17.06.2010r., 47110 z dnia 30.06.2010r., 50/10 z dnia 30.06.2010 r., 61110 z dnia
26.07.2010r., 67110 z dnia 05.08.2010r., 89/10 z dnia 17.09.2010r., I02lI0 z dnia
28.10.2010r. ,  110/10 z dn ia 15.11.2010 r . ,  1I7 l I0 z  dn ia 07.12.2010 r . ,  118/10 z dn ia
07.12.2010 r., 119/10 z dnia 07.12.2010r., I23lI0 z dnia 29.12.2010r., I32lI0 z dnia
3I.IZ.20I0 r. ustalono, ŻeWojt Gminy nie dokonywał' zmian pomiędzy dział'ami w planie
wydatków ustalonym przez Radę Gminy.

e) Terminowość przekazywania uchwaUzarządzeń do RIo sprawdzono na przykładzie:
r 5 uchwał Rady Gminy Leoncin dot. 2010 r., które stanowią 50 % podjętych uchwał

w sprawie zmianbudzetu Gminy:

Nr uchwałv Z dnia Wvsłano dnia Numer nadawczv Po terminie
XLIV/s/IO 24.03.200 r 30.03. 2010 r. I I 9989393
xLV/11/10 28.04.200 r 04 . 05 . 2010  r r19995941
xLvI/17t10 02.06.200 r 08.06. 2010 r. I  19983910
Lv27/10 30.08.200 r 01.09.  2010 r . transoort własnl

LIIII34IIO 06 . 10 . 200 r 13 . 10 . 2010  r . 1200820'l

| 15 zarządzen Wójta Gminy Leoncin, które stanowią 83,33 %o wydanychprzez Wójta
Gminy zar ządzen w sprawi e wpro wadze nia zmian budżetu Gmi ny :

Nr zarzadzenia Z dnia Wvsłano dnia Numer nadawczv Po terminie
10t 0 t7 .03 .20U T 26.03.200 r 119989126 2 dni
37t 0 l0 .06 .  20 0 r I 1 . 0 6 . 200 r 20003076
42t 0 t7  .06 .200 r 22.06.200 r 120003530
47t 0 30.06.200 r 01.07 .20 0 r r20004040
5010 30.06.200 r 06.07.200 r 20004208
6110 26 . 01  . 20 0 r 02.08.200 r t20005253
b t 0 0s.08.200 r 25.08.200 r 20006134 13 dni
89t 0 17.09f0 0 r 28.09.200 r 120007451 4 dni
r02/10 28 0 . 20 0 r 28 n r n 0 r r0s820318
I  l0 /10 15 r . 200 r 25 1 . 200 r l 0582 l 660 3 dni
117 lt0 07 f  . f 0 0 r a 1

J I 2 . 200 r transoort własnv 17 dn
l  l 8 / 10 07 2 . 20 0 r J I 2 . 200 r transpoń własny l / o n
I  t9110 07 2 . 20 0 r 3 l 2 . 2 00 r transDoft własnv 17 dn
t f3tr0 29 2 . 20 0 r 13.01.201 r 105824340 8 dni
t32n0 3 l 2 . 2 0 U T 20.01.20l r 10s824960 13 dni

Na podstawie danych v'rykazanych w powyzszych tabelach ustalono, Że zarządzenia Wójta
które były objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej w 9 przypadkach
przekazane zostały do organu nadzoru nieterminowo, tj. termin 7 dni od dnia podjęcia
zarządzeniazostał'przektoczony od 2 do 17 dni.

2.3.2. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości zostały określone przez
Wójta Gminy zaruądzeniem Nr 8312006 z dnia25.10.2006 r. w Sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budzetu gminy oraz |Jrzędu Gminy
w Leoncinie oraz zarządzeniem Nr 4Il07 Wójta Gminy Leoncin z dnia 30.05.2007 r. w
sprawie szczegółowych zasad rachuŃowoŚci oraz zakładowego planu kont dla budżetu
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gminy oruzurzędu Gminy w Leoncinie zmieniającym ww. zarządzenia.
a) Zakładowy plan kont - w kontrolowanej jednostce obowiązuje ,,Plan kont dla budzetu

Gminy w Leoncinie,, (załącznik nr l do ww. zarządzenia), ,,Plan kont dla jednostek
budzetowych l zakładów budżetolvych / gos. pom.'' (zał'ącznik nr 2 do ww. zarządzenia),
i ,,Wykaz kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego'' (załącznik
nr 3 do ww' zarządzenia),

b) Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych
Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest techniką przebitkową przy uzyciu
komputera. Programem stosowanym w Urzędzie Gminy Leoncin jest INFo-SYSTEM
Tadeusz i Roman Groszek.
Program obejmuje nw. zbiory, stanowiące księgi rachunkowe:
- paczka _ zbiór zawierający kompletny zapis operacji gospodarczych w podziale na

usystematyzowane grupy dokumentów,
- dziennik _ zbiór zawterujący usystematyzowany, chronologiczny, kompletny zapis

księgowych operacj i gospodarczych w układzie miesięcznym,
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald ksiąg

pomocniczych,
- kartoteki kont księgi głównej (ewidencja syntetyczna),
- kartoteki kont księgi pomocniczej (ewidencj a anal'ityczna).
Zgodnie z Wkazem prowadzonych ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Leoncin
w Urzędzie prowadzi się :
0 księgi rachunkowe:

. Księga rachunkowa główna _ budzet gminy,

. Księga rachunkowa główna _ jednostka Urząd Gminy: część I - Dochody,
część II _ Wydatki'

r księgi pomocnicze:
. inwentarzowa środków trwałych,
' podatkowa (rejestr podatkowy w formie elektronicznej),
. karty kontowe _ wierzyciele i dłuznicy,
. rejestr sprzedaŻy i zakupu VAT,
. rejestr podatników podatku transportowego.

W zaŁączniku Nr 7 do zaruądzenia Nr 83106 Wójta Gminy Leoncin z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budietu
gminy oraz Urzędu Gminy w Leoncinie pn. ,,ogólne zasady (polityka) rachunkowości''
w załącznlku nr 1 wskazano programy komputerowe stosowanę przy prowadzeniu ksiąg
rachunkowych w Urzędzie.
c) Zasady obiegu dokumentów księgowych zostały wprowadzone zil.ącznikiem Nr 4 do
zarządzenia Nr 83/06 Wójta Gminy Leoncin z dnia 25.10.2006r. w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy
orazUrzędu Gminy w Leoncinie pn. ,,Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych''.
Instrukcja ustala rodzaje dowodów księgowych i zasady: prawidłowego sporządzania,
obiegu i przechowywania dokumentów księgowych oraz formę i zadania kontroli
merytorycznej i rachunkowej.

d) Zasady prowadzenia i sposób udokumentowania inwentaryzacji określone zostały
w załączniku nr 9 do zarządzęnia Nr 83/06 Wójta Gminy Leoncin z dnia 25.10.2006r.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budzetu
gminy oruz Urzędu Gminy w Leoncinie pn' ,,Instrukcja w sprawie inwentaryzacji
aktywów i pasywów (metodami spisu z natury, uzgodnienia stanów oraz weryfikacji) w
U rzędzie Gminy Leoncin''.
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e) Zasady gospodarki kasowej określone zostały w załączniku nr 10 do zarządzeniaNr
83/06 Wojta Gminy Leoncin z dnia 25.10.2006I. W sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budzetu gminy oraz Urzędu Gminy
w Leoncinie pn. ,,Instrukcja gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Leoncinie''.
Pogotowie kasowe określonę zostało zarządzeniem Nr 68/06 Wójta Gminy Leoncin z dnia
15.09.2006 r. na kwotę 5.000,00 zł. Instrukcja określa m. in. Sprawy dotyczące:
. ochrony wartości pienięznych t zabezpieczenia pomieszczenia kasowego'
. obowiązków kasjera,
' dokumentowania obrotu kasowego,
' inwentaryzacji kasy,
. niedoborów i nadwyzek w kasie,
. wysokości gotowki pIzeznaazonej na wydatki

Zasady ewidencji druków ścisłego zarachowania określone zostały w załączniku nr 8
do zarządzenia Nr 83/06 Wójta Gminy Leoncin z dnia f5,I0.2006t. w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowoŚci oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy
oraz Urzędu Gminy w Leoncinie pn. ,,Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego
zarachowania. W v,,w. zat.ączniku wykazane zostały druki ścisłego zarachowania oraz
zasady postępowania z drukami ścisłego zarachowania.

Zasady ochrony danych uregulowane zostały w załączniku Nr 11 do zarządzenia Nr
83/06 Wójta Gminy Leoncin z dnia f5.10.f006 r. w Splawie szczegółowych zasad
rachunkowoŚci oraz zakładowego planu kont dla budzetu gminy oiaz Urzędu Gminy
w Leoncinie pn. ,,Zasady ochrony danych i ich zbiorów generowane Z komputerolvych
programów przetwarzania,, oTaz w załączn1ku Nr I2 do v,rw' zarządzenia pn. ,,System
ochrony danych i ich zbiorów''.

Funkcjonowanie kontroli zarządczej
W Urzędzie Gminy Leoncin brak jest wprowadzenia Procedur kontroli zarządczej.
organizacja dziat.alności kontrolnej odnosi się do wężej rozumianej kontroli wewnętrznej,
której zasady okreŚlone zostały w zaŁącznIku Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego pn.
''Kontrola wewnętrzna'' wprowadzonego uchwałą Nr XIV/73/99 Rady Gminy Leoncin z
dnia29.I2.I999 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Leoncin.
W ww. regulaminie określono m.in.:
- cele kontroli wewnętrznej,
- r o dzaj e przeprowa dzany ch kontroli,
- podmioty dokonujące kontroli:

' Komisja Rewizyjna,
. Skarbnik w odnięsieniu do pracowników Referatu Finansów,
. Sekretarz w odniesieniu do podporządkowanych mu pracowników;

- elementy jakie winien zawierać protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli
kompleksowej.

organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej opisana jest również w ..Instrukcji

kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy
Leoncin'' stanowiącej Zatącznik Nr 12 do zarządzenia Wójta Gminy Leoncin Nr 9i06 z
dnia 23.0I.2006r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
prowadzenia rachunkowości w Urzędzią która ponadto wskazuje:
. osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu

kontroli wewnętrznej w Urzędzie,Ę. Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy,
. postępowanie w przypadku ujawnienia w czasie wykonywania kontroli

nieprawidłowości lub czynu mającego cechy przestępstwa.
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D Audyt wewnętrzny - na podstawie budżetu gminy Leoncin na 2010 rok wprowadzonego
uchwałą Nr XL/60/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 22.12.2009 r. ustalono, ii w Gminie
Leoncin nie ma obowiazku prowadzenia audytu wewnętrznego.

3. Dane ogólne o jednostce samorządu terytorialnego

Gmina Leoncin położona jest w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim.
ogólna powierzchnia Gminy wynosi 159km2 ($5 Statutu Gminy Leoncin uchwalonego
Uchwałą Rady Gminy Leoncin Nr XII/70103 z dnia 03.I2.f003I. w Sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Leoncin). Jednostkami pomocniczymi Gminy są utworzone sołectwa (18
sołectw), którę stanowiązał'ącznik Nr 3 do ww. Statutu.
Zgodnie z informacją pn. ,,Dane ogólne Gminy i Urzędu'', sporządzonej przez Panią
Małgorzatę Kurek - Skarbnika Gminy według stanu na dzięń 3I.I2.20I0 r. w Gminie
Leoncin na pobyt stały zarneldowane były 5.036 osób. Gmina posiada nadany numer REGON
013210411, Numer Identyfikacji Podatkowej 531-16-66-399. Numer statystyczny jednostki
samorządu terytorialnego 14-14-03-2. Utząd Gminy posiada nadany numer identyfikacyjny
REGON 000538981 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 53|-13-59-622, w skład Rady
Gminy wchodzi 15 radnych ($1 ww. Statutu).

Materiały do kontroli ptzedŁoŻyły :
- Pani Lidia Dobosz - Skarbnik Gminy,
- Pani Małgorzata Kurek - Skarbnik Gminy,
- Pani Anna Krzyczkowska - Sekretarz Gminy.

II. KSIĘGowoŚc t SPRAwoZDAwCZosC BUDZEToWA
1'. Gospodarka pieniężna i kontrola kasy

Kontrola kasy - w Urzędzie Gminy Leoncin funkcjonuje kasa, w której dokonywane są
operacje gotówkowe Urzędu. W dniu 2|.06.2011r. w ramach kontroli kompleksowej
gospodarki finansowej Gminy Leoncin przeprowadzono kontrolę kasy, w tym prawidłowośó
przechowywanej w niej gotówki i innych walorów, a takŻe stanu druków ścisłego
zarachowania.
Stan gotówki w kasie o godzinie 08E wynosił 3.071,01 zł i wynikał z Raportu kasowego Nr
58l20II z dnia 20.06.2011 r. (wydatki) - wykazującego stan kasy 3.018,01 zł i Raportu
kasowego Nr 116/201I z20.06.2011 r. (dochody) wykazującego stan kasy 0,00 zł oraz wpłaty
Z tyl. podatku rolnego w wysokości 53,00 zł' dokonanej w dniu 2I.06.20II t. przed
r ozp o częciem kontroli kasy.
Stan gotówki był zgodny ze stanem wynikającym z ewidencji. Szczegóły znajdują się w
',Protokole kontroli kasy i druków Ścisłego zarachowania'' Stanowiącym załącznik Nr 2 do
protokołu kontroli.

Prawidłowość sporządzania raportów kasowych
Ustalono, ię w 2010 r, spotządzono ogółem 395 raportów kasowych, z czego w odniesieniu
do dochodów 145 i do wydatków 250 raportów kasowych.
Analiząobjęto 11 losowo wybranych raportów kasowych wraz z dowodami Źródłowymi dot.
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Lp. Nr Raportu Kasowego za okres Obroty Wn Obrotv Ma Stan gotówki /złl

Saldo początkowe 2.100.00
1 441f00 z dnia 06.05.200 r . 5.021.25 f .747.68 4.373.57
2. 45tfl 0  z  dn ia 10.05.200 r 0.00 817,5f 3.556,05
3 . 46tfu0 z dnia 12.05.f00 r 0,00 632,f5 f .923.80
4. 47tfj 0 z dnia 14.05.f00 r 0.00 199.60 2.7f4.20
5 . 481f00 z dn ia 19.05.200r 4.s00.00 f .f36.86 4.987,34
6. 49t200  z  dn ia  2L05 .200 r 0,00 442.17 4.545,17
7. s01200zdn a24.05. f00 r 0,00 608,7f 3.936.4s
8 . 511200 zdn a f5 .05 .200 r 0,00 286,38 3.650.07
9. * 5flf0I0 z dnia 26.05.2010 r. 6.149.63 4.799.70 5.000.00
10 . 53lf0l0 z dnia 28.05.2010 r. 0.00 f .560,25 f .439.75
11 541f010 z dnia 31.05.2010 r. 3.9r3.37 1.646,f9 4.706,83

Na podstawie ww. raportów kasowych objętych kontroląustalono:
- wydatki danego dnia ujmowane były w oddzielnym rapolcie kasowym,
- Zgodnie Z wewnętrznymi uregulowaniami raporty kasowe dot. wydatków sporządzanebyŁy

nie rzadziej nii 4 razy w ciągu miesiąca i w ostatnim dniu roboczym miesiąca,
- w kolejnych raportach kasowych została Zachowana ciągłość sald,
- raporty kasowe zawierają kolejny numer' określenie okresu jakiego dotyczą oraz podpis

osoby sporządzającej i sprawdzającej, poza jednym przypadkiem _ RK nr 52l20I0 z dnia
26'05.2010 r. nie zawterał' podpisu na dowód sprawdzenia raportu kasowego. Udzielono
instruktaiu Pani Małgorzacie Kurek - Skarbnikowi Gminy, by dopilnować by wszystkie
raporty kasowe były sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym przez
upoważnione osoby i by fakt ten udokumentowany został' poprzez zŁoienie podpisu osoby
sprawdzającej,

- pod raportami kasowymi znajdująsię dowody kasowe dotyczące przychodów i rozchodów.
- kwoty ujęte w raportach kasowych wynikająz dowodów Źródłowych,
- dowody Źródłowe (rozchody) zatączone do raportów zostały sprawdzone pod względem

formalno - rachunkowym' zatwięrdzone do wypłaty pTzez osoby upoważnione oraz
posiadajądekretację wskazującąujęcie opęracji gospodarczej w księgach rachunkowych,

- pobranie środków z banku do kasy następowało na podstawie czeku, a do kasy
przyjmowano na podstawie dowodu,,KP - Kasa przyjmie",

- wypłaty gotówki z kasy dokonywano osobom wskazanym na dokumencie Źródłowym (na
dowodach znajdują się podpisy osób kwitujących odbiór),

- stan gotowki w kasie według wyżej wymienionych raportów kasowych zgodny jest ze
stanem gotowki wynikającym z konta 101 ,,Kasa''.

Dokumenty w powyzszym zakresie przedłoŻyt.a Pani Wiesława Połeć _ Inspektor ds.
księgowości budzetowej .

Depozyty i inne walor)'przechowywane w kasie i ich ewidencja
Podczas kontroli kasy w dniu 21 .06.2011 r' ustalono, ie w kasie Urzędu przechowywano:
- gwarancję naleiytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek,.
- f gwarancje nalezytego wykonania umowy,.
- gwarancję usunięcia wad i ustęrek,
- poręczenie bankowe tyt. na|eŻfiego wykonania umowy,
- polisę,
- świadectwo udziałowe.
Ustalono, ze stan ww. walorów jest zgodny z ewidencją prowadzoną w ,,Rejestrze gwarancji
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Deklaracje o odpowiedzialności materialnej kasjera _ temat opisany w ,,Protokole kontroli
kasy i druków Ścisłego zatachowania,, stanowiącym załączniku nr 2 do niniejszego
protokołu kontroli.

operacje bankowe. obsługę bankową Gminy Leoncin w 2010 roku prowadził Bank
Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie umowy z drria 14.07 'f006 r.,
który został wybrany zgodnie z ustawą z dnia 29.0I.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Umowa zawarta zostaŁa na okres od dnia zawarcia do dnia 14.07 .20II r.
Zgo dnie Z umową warunki ko sztowo - cenowe przedstawiaj ą się następuj ąco :
- prowadzenie rachunku (miesięcznie) - 20,00 zł,
- przelew do innego banku (za prze|ew) - f ,50 zł',
- wpłata gotówkowa (od wartośct) - 0,5 %o,
- wypłata gotówkowa (od warlości) - 0,5 oń,
- otwarcie rachunku _ 0,00 zł,
- potwierdzenie stanu salda - 0,00 zł,
- przechowywanie depozytów - 0,00 zł,
- marza bankowa dot. kredytów w rachunku bieżącym _ 4 o/o,
- prowizja bankowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieiącym- 1,f oń,
- miesięczna wartoŚó konwoju z transpońem dla kasjera Urzędu Gminy - I.220,00 zł.
Zgodnie Z umową instalacji i eksploatacji systemu HomeNet z dnia 01.10.2009 r.
udostępniona został.a usługa bankowości elektronicznej _ w umowie okreŚlono opł'atę za
wykonanie przelewu do innego banku w wysokości f,00 zł. Zgodnie z warunkami
przetargowymi kosztów usługi nie okreŚlono.
Z uwagi na okres, w którym dokonano wyboru banku odstąpiono od badania zgodności
po stępowa nia ptzetargo we go z ustawą Prawo zamówrcfi publicznych.
W związku z upłytvem terminu, na który zawarto umowę na obsługę bankową w dniu
15.07,2017 r. zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim
o/Leoncin. Umowa zaulartazostat.a na okres od 16.07.f011 r. do 31.0I.2012 r. z pominięciem
ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust. 8) z uwagi na szacunkowe koszty obsługi
mniejsze od równowartości w złotych 14.000 euro.
Koszty obsługi baŃowej Gminy i jednostek organizacyjnych określono na kwotę ryczałtową
1.400,00 zł miesięcznie.
Materiały w zakresie obsługi bankowej przedłoŻyła Pani Małgorzata Kurek _ Skarbnik
Gminy.

PrawidłowoŚÓ i terminowość dokonvwania zapisów operacji bankow)'ch sprawdzono
naprzyL<ładzie 20 losowo wybranych wyci4gow bankowych, w tym 10 dla jednostki
wykonującej budzet (konto 130-2 - ,'Wydatki realizowane przez jednostkę budżetow{',
słuzące do ewidencji wydatków jednostki) i 10 dla olganu (konto 133 -,,Rachunek budzetu'',
służące m.in. do ewidencji dochodów i wydatków budzetu oraz dochodów jednostki
(księgowanych równolegle w jednostce na kocie 130-1 -,,Rachunek bieżący dochodów'').
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Lp. Konto łlycię bankowy Ewidencia Ułz.edu Ewidencia banku

Saldo Wn Ma Saklo Iłn Ma

t 30.2 88 z 06.05.2010 r 5.399.4 t 30.000.00 24.604.s9 5.399.41 30.000.00 f4.6rA;59
2. 30-z 89 ż 07.05.2010 r. . ]  a . ł )  ńq 0.00 f .93f.65 -2.932.6s 0.00 2932,65
3 30-f 90  z  10 .05 .2010  r 1.313.36 0.00 7.313,36 -7.313.36 0.00 7.313.36
A 91  211 . 05 . 2010 r -5 220.1'l 20.050.00 2s.270.77 5.220.77 20.050 00 25.270.77

5V-l 92 z 12.05.2010 r 2.324-81 0,00 2.324,81 2.324.81 0"00 2.324.8,1
6 30-f 238203.12.2010 r 't.582.f1 50.000.00 42.417.79 7.582.21 50.000.00 42.417.79



7 30-2 239 206 2.2410 r 129.749,64 0.00 129.749.64 -1f9.749.64 0.00 129,749-64

8 240 zO7 2.2010 r -5.689.1 2 0.00 5.689.12 s.689.|f 0.00 s.689.12
a )v-z 241 208 2.2O10 r 234.261.13 300.000.00 65.738.81 234.261.13 300.200.00 65.938.87

0. 30-2 242 209.12.2010 r -17 .741.2f 1.840.00 19.s81.22 -11 .741.2f 1.840.00 t9.581.22
I 33 89 z 0ó.05.20l0 l t3.690.67 46.690.67 33.000.00 1 3 690.67 46.690.67 33.000.00
) 33 90 z 07.05.2010 r 3 1 2 e89.70 312.989.70 0.00 312.989.70 312.989,70 0.00
5 . J J 91 z 10.05.2010 r 7.643.33 7.766,1,3 122.80 /  O + J . J J 7.766.t3 t22.80
ą JJ 92211.05.2410r 12  789 .10 32.789.t0 20.000.00 |  2  789 .10 32.789.1O 20.000.00
5 33 93 z 12.05.201O r t40.347.95 140.347.95 0.00 t40.347.95 t40.347.95 0.00
6. J J 240 203. 2.2010 r. l 4 5  l  1 2 . 1 8 17.887.82 163.000.00 - l 4 s . t  1 2 . t 8 I 7.887.82 I 63.000.00
7 33 24'.|z 0 6 2.2OIO t -9.556.46 20.443.54 30.000.00 -9.556.46 20.443.54 30.000,00
8 J J f42 zO7 2.20!O r 121  8 t0 .68 t4.981.32 136;t92.00 - 121  810 .68 t4.98t.32 t36.792-00
9 JJ 243 208 2.2010 r -48.934.43 339.430.57 388.36s.00 -48.934.43 339.430.57 388.365.00

f0. I J J 244 z09. l f  .2010 r 8 583 68 8.s83.68 0.00 8.583.68 8.s83.68 0.00

Na podstawie ana|tzy Zapisów ewidencji księgowej ww. kont i zapisów ujętych w wyciągach
bakowych Za okres 06.05. - 12.05.f010 r. i 03'12. - 09.|2.2010 r.' ustalono, iŻ obroty i salda
na koncie 130-2 i koncie 133 są Zgodne z Zapisam| wyciągu bankowego, poza jednym
przypadkiem - w wyciągu bankowym Nr 24l z08.12.20|0 r. dotyczącym wydatkow Urzędu
Gminy wystąpiła rozbieinoŚÓ obrotów między ewidencjąbanku a ewidencjąUrzędu Wn i Ma
w wysokości 200'00 zł (pomniej szająca obroty). Kwota ta dotyczyła zwrotu wydatków za
szkolenie, która została wyksięgowana ,'dekretem azyszazącym'' 

.Wn 
,,130-2,, Ma ,'130-2''

kwotą 200'00 zł zę Znakiem ujemnym, w celu Zachowania zasady czystości obrotów.
Udzielono instruktażu Pani Małgorzacię Kurek - Skarbnikowi Gminy, by powyżSzą opelację
księgować bezpośrednio w koszty jednym Zapisem, t1. ze znaktem ujemnym Wn ,,130-2,, Ma
',400'', dzięki czemu obroty Ma konta ,,130-2,, nie zostają naruszone.

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
W Urzędzie Gminy ewidencja i gospodarka druków ścisłego Zarachowania prowadzona jest
przez Panią Anetę Kowalską-Szpalerską - Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat. W dniu
2I.06.f0I1 r. przeprowadzono kontrolę drukow ścisłego Zarachowania' Ustalono, Ze w kasie
Urzędu Gminy przechowywano czeki gotówkowe, kwitariusze przychodowe K-103' bilety
opłaty targowej oraz dowody KP - ''Kasa przyjmie'' i ich ewidencja prowadzona jest w
księgach druków ścisłego zarachowania zgodna jest ze Stanem rzeczywistym. Szczegóły
znajdują się w ',Protokole kontroli kasy i druków Ścisłego Zatachowania,,, będącego
załącznikiem Nr 2 do niniejszego protokołu kontroli.
Ustalono, iz druki ścisłego zarachowania w postaci drukow kasowych KP _ ',Kasaptzyjmie,,,
podlegają ewidencji w księdze druków ścisłego zarachowania tylko ilościowo, nie posiadają
nadanych indywidualnych numerów. Zgodnie z zapisamt załącznika nr 8 do zarządzenia Nr
83/06 Wójta Gminy Leoncin zdnia 25.10.2006t. w sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości oraz Zakł.adowego planu kont dla budzetu gminy oraz Urzędu Gminy
w Lęoncinie pn.: ,,Instrukcja ewidencji i kontroli druków Ścisłego zarachowania,, oznaczenie
druków ścisłego ZaTachowania, które nie posiadają numerów nadanych przez drukarnię serii i
numerów dokonuje się w sposób niżej wymieniony:
a) kaŻdy e gzemp|arz na|eŻy oznaczy c numerem ewidencyj nym,
b) obok numeru ewidencyjnego odpowiedzialny pracownik za ewidencję druków stawia

swój podpis.
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Rozrachunki i roszczenia
Zasady funkcj onowania kont rozrachunkowych
Przestrzeganie zasad funkcjonowania kont rozrachunkowych sprawdzono na przyHadzie
ewidencji analitycznej Urzędu Gminy (wydruki komputerowe pn. ',Zestawienie obrotów
i sald _ konta księgowe' dla niżej wymienionych kont:
o 20I - ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
o 225 _ ,,Rozrachunki zbldŻetami,,,
o 229 _ ,,Pozostałe rozrachunki pub1icznoprawne'',
o 231 _,'Rozrachunki ztyĄllły wynagrodzeń''
o 234 -,,Rozrachunki z pracownikami",
o 240 _,,Pozostałe rozrachunki''.
Ustalono, ii na ww. kontach ewidencjonowane są prawidłowe zdarzenia gospodarcze,
jednakze na kontach 225, 229, f3I i 240 od kwietnia do końca roku 2010 znaczna część
zapisów księgowych nie zawierazrozumiałego tekstu, skrótu lub kodu opisu operacji.

Zgodność sald pomiędzy ewidencją syntetyczną i analityczną rozrachunków sprawdzono
naprzykładzie ww. kont wg stanu na dzięilf5,II,f0|0 r. i ustalono, ze salda kont wynikające
z ewidencii syntetycznei i anal ne I wvnosl{v (w zD:.

Nr konta w księgach
rachunkowych Urzedu

Ewidencia syntetvczna Ewidencia anal itvczna
Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma

f0l 660,00 0,00 óó0'00 0,00
225 82.1 0 0.00 82.1 0 0,00
229 0.00 243.05 0.00 243.05
234 0,00 0,00 0.00 0,00
240 0.00 0.00 0.00 0.00

Dokumenty w powyzszym zahesie przedłożzyła Pani Wiesława Połeć - Inspektor ds.
księgowości budzetowej.

Terminowość regulowania zobowiązań - sprawdzono na ptzy|<ładzie nw. 15 losowo
wybranych faktur zapłaconych w 2010r. Badana próba stanowi 2,79%0 ogółu wydatków

20r0

zgodnie Z umową o dzieło termin płatności 7 dni od dnia wykonania umowy na podstawie rachunku
wystaw ioneg o przez wykonawcę.
('') tęrmin platności został przedtuzony do dnia 31.O7.20|0r.
24.06.2010 r. (wpĘw do Urzędu 05.07.20l0 r.),(.' ') termin płatnoŚci został przedłużony do dnia 3l.07.2010 r.
24'06.20|0 r' (wpĘw do Urzędu 05.07.20l0 r.).

zgodnie z pismem wystawcy faktury z dńa

zgodnie z pismem wystawcy faktury z dnia

Lr: v4.
t "11

l Y w

Lp. Nr faktury data faktury nr dow.
księg' data wpływu termin zaplaty zaplata kwota

i|ośó dni
po

terminie

I I 088/t 0 f2.01.200 r 16t06 brak f9.01.f0 0 r 25.01.2010 r r.400.00
2. 9t20t0 04.02.f00 r 3f/14 04.02.2010 r 06.03.200 r t6.02.200 r 10.2t7.22
J . 7/2010 04.0f .200 r 26/12 04.02.f010 t 18.02.200 r 08.02.200 r 46.309.07

4. 8/0s/2010 20.05.2010 r 9916 brak f6.0s.f00 r 21.05.200 r 9.5 l6-00

5 DH/FS/z01 0/r s28 3.05.2010 r 99il1 18.05.2010 r 01.06.200 r ft.0s.200 r . f .273.4'l

6. 7 t05tf010 .05.2010 r 9UZs I 1 . 0 5 . 2010  r l  7 .05 .2010 r I L05.200 r . 9.5 16.00
'7. 1t0'7n0 6.07.200 r 168t7 13.08.2010 r 23.07.2010 r 26.08.200 t 1.900.006 dni

8 . 0038/1o/FVS 9.08.200 r t67 ts 20.08.2010 r 02.09.f010 r 25.08.2010 r 4.880.00
9. FS-l 6óll0/07/w f7.07.200 r 7 6'7 02.08.200 r 10.08.2010 r 10.08.2010 r 23.775.40

10 . Ftfot0/04/002372 30.04.200 r 15U4 10.05.200 r f9.06.200 r. ("') 03.08.2010 r 5s7.003 dni

F/20t0t04t002373 30.04.200 r t5v6 10.0s.200 r 29.06.f0 0 r 03.08.2010 r 1.099,003 dni

f . 00417lte 07.09.200 r I 88/7 21.09.200 r 2 I . 10.200 r 23.09.200 r 182.268.00
3 . 03/09/f}r0 t6.09.200 r t87 l19 f0.09.200 r 23.09.200 r f2.09.200 r 3.416.00
+- 68/09/10 10.09.2010 r 182t2 brak 24.09.200 r t4.09.200 r . 55.5 10.00

5 . 48t20t0 06.12.2010 r f43/20 08.12.2010 r 05.01.20l r t0.tf .20 U T 59.719.00



Na podstawie ww. losowo wybranych faktur ustalono:
zobowiązania Gminy Leoncin w 3 przypadkach (poz. 7, 10 i l l tabeli) regulowane były
nieterminowo przekroczenia wynosiły od 3 do 6 dni, pozostałe zobowiązaria
regulowane były terminowo,
faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz
zatwierdzone do wypłaty przez upowaznione osoby,
na fakturach znajduje się opis zdanenia gospodarczego osoby mer1torycznie
odpowiedzialnej, wskazanie podstawy dokonania wydatku oraz potwierdzenie dokonania
tego zdarzenta,
na fakturach znajduje się wskazanie klasyfikacji budzetowej wydatku, wydatku
strukturalnego oraz wskazanie ujęcia operacji gospodarczej w ewidencji księgowej,
płatnikiem wskazanym na fakturach jest Gmina Leoncin.

Dochodzenie odszkodowania od pracowników odpowiedzialnych za dopuszczenie do zwłoki
skutkującej płaceniem odsetek - w 2010 roku budżet Gminy nie poniósł wydatków z tyfiilu
o dsetek od nieterminowe go re gulowan ia zobow tązan,

Ewidencja i terminowość udzielania zaliczek - w 2010 roku w Urzędzie Gminy udzielono
pracownikom 6 zd'iczek jednorazowych, stałych za|tczek nie udzielano. Do kontroli przyjęto
I00 % udzielonych za|iczęk. Po zapoznaniu się z wnioskami o za|iczkę' roz|iczeniami ww.
za|iczek i ich ewidencjąustalono:
- wszystkie wypłacone za|iczki udokumęntowane są wnioskamt o za|iczkę, które zostały

sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym otaz zatwierdzone do
wypłaty przęZ upoważnione osoby,

- roz|iczenia za|iczek, które zostały wydatkowane, udokumentowane są dowodem
,,Rozliczenia zaliczk|'', w którym wskazano załączone dowody do rozliczenia, w dwóch
przypadkach za|iczka nie została wykorzystana i została zwrócona do kasy bez dowodu
',Rozliczenia za|tczkt,', do wptaty sporządzono dowód KP-,,Kasa ptzyjmie',,

- w jednym przypadku za|iczki pobranej w dniu 08.11.2010r. z okreŚlonym terminem
roz|iczeniana dzień 15.11.2010 r. roz|tczęnia dokonano w dniu 16.11.2010 f., tj. 1 dzień po
terminie określonym przez zaliczkobiorcę, jednakŻę w wewnętrznych uregulowaniach
określono termin rozJ'iczenia na 14 dni od dnia pobrania zaliczki - termin ten we wszystkich
przypadkach został' zachowany. Udzielono instruktazu Pani Małgorzacie Kurek
Skarbnikowi Gminy, by zobowtązać pracowników do wywiązywania się z terminów
roz|iczaniazaliczekprzęz nich okreŚlonych' aw przypadkach braku mozliwościrozJriczenia
wystąpić o zgodę do Wójta Gminy jako pracodawcy i zał'ączyć jąpod roz|iczeniemzal^iczki,

- ustalono, iż dokumenty księgowe związane z za|tczkami nie były wypełniane kompletnie,
tj .:
- na ,'Wniosku o zaliczkę,, z dnia 14.09.2010 r. brak jest dekretacji wskazującej ujęcie

operacj i gospodarczej w księgach rachunkowych,
- w przypadku za|iczki pobranej w dniu 19'08'2010 r. na ,,Wniosku o za|iczkę,, brak jest

daty dowodu księgowego,
- na,,Wniosku o za\iczkę,, z dnia 27.08.2010 r. i 08.l1 .2010 r. brak jest terminuroz|iczenia

zaliczki,
- na ,,Rozliczeniu zaliczki,, związanych z za|iczkami pobranymi w dniach: f7.08.2010r.,

19.08.2010 r., 14.09.2010r. i f2.I2,2010 r. brak jest daty i podpisu osoby roz|iczającej
za]'tczkę.

Ewidęncja i terminowośÓ rozliczeń zaliczek udzielanvch dostawcom towarów i usług
Temat nie występuje w kontrolowanej jednostce.
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2. Księgi rachunkowe budżetu i urzędu

2.1. Stan i kompletność urządzeń księgowych

2.I.l.otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych, ciągłość sald - zachowanie ciągłości
bilansowej sprawdzono na podstawie losowo wybranych kartotek obrotów i sald dla
wybranych kont organu (133, I34, I40) i Urzędu jako jednostki budzetowej (01I,0I3,020,
030' 201 i234) sporządzonychza okresy:
- 01.01 .f009 r. - 31.12.2009t,
-  01.01.2010 r .  -  31 . I f  . f010 r . ,
-  01 .01 .2011 r .  -  01 .01 .2011 r .
ustalono, że:

a) w przypadku kont rozrachunkowych jednostki (przyjęta próba do kontroli 6. kont
syntetycznych stanowi 21.42 % wszystkich kont bilansowych syntetycznych funkcjonujących
w 2010 r. w jednostce - 28. kont bilansowych):
- konto Oll,,Srodki trwałe'' - na dzien 31 grudnia f009r. (BZ) saldo wynosiło

16.206.329,35 zł po stronie Wn, które zostało naniesione w tej samej wysokości jako
bilans otwarcia (Bo) 20I0r. Na dziefi 31 grudnia 2010r. (BZ) saldo wynosiło
16.779.00I,45 zł' po stronie Wn, które zostało naniesione w tej samej wysokości na dzien
01 stycznia 20II r.jako bilans otwarcia (BO),

- konto 013 ,'Pozostałe Środki trwałe w używaniu'' - na dzien 31 grudnia 2009 r. (BZ) saldo
wynosiło 43] '637 ,94 zł po stronie Wn, które zostało naniesione w tej samej wysokości
jako bilans otwarcia (Bo) 2010r. Na dzięi 31 grudnia 2010r. (BZ) saldo wynosiło
47l.565,70 zł po stronie Wn, które zostało naniesione w tej samej wysokości na dzień 01
stycznia 20II r.jako bilans otwarcia (BO),

- konto 020,'Wańości niematerialne i prawne'' - nadzięń 31 grudnia 2009r. (BZ) saldo
wynosiło 45.I4I,27 zł po stronie Wn, które zostało naniesione w tej samej wysokości jako
bilans otwarcia (Bo) 20I0r. Na dzięil 31 grudnia 2010r. (BZ) saldo wynosiło
58.915,21zł po stronie Wn, które zostało naniesione w tej samej wysokości na dzień 01
stycznia 20lI r.jako bilans otwarcia (BO),

- konto 030 ,,Długoterminowe aktywa finansowe', - na dzien 31 grudnia 2009 r. (BZ) saldo
wynosiło 23.I01',72 zł po stronie Wn, które zostało naniesione w tej samej wysokości jako
bilans otwarcia (Bo) 2010 r. Na dzięil 31 grudnia 2010 r. (BZ) saldo wynosiło
23.10l,72zł' po stronie Wn, które zostało naniesione w tej samej wysokości na dzień 01
stycznia 20II r.jako bilans otwarcia (BO),

- konto 201 ',Rozrachunki odbiorcami i dostawcami'' - nadzień 31 grudnia 2009r. (BZ)
saldo wynosiło 25.676,86 zł, po stronie Ma, które zostały naniesione w tej samej
wysokości jako bilans otwarcia (Bo) 2010r. Na dzień 31 grudnia 2010r. (BZ) saldo
wynosiło 696,00 zł po stronie Wn i 33'591,35 zł po stronie Ma, które zostały naniesione w
tej samej wysokości na dzień 01 stycznia 20II r.jako bilans otwarcia (Bo),

- konto 234 ,,Pozostałe rozrachunki z pracownikami'' - na dzięil3l grudnia 2009t. (BZ)
saldo wynosiło 0,00 zŁ po stronie Wn i Ma' które zostało naniesione w tej samej
wysokości jako bilans otwarcia (Bo) 2010r. Na dzięil31 grudnia 2010r. (BZ) saldo
wynosiło 0,00zł. po stronie Wn i Ma, które zostało naniesione w tej samej wysokości na
dzień 01 stycznia 20|I r.jako bilans otwarcia (Bo).

b) w przypadku kont oreanu (przyjęta próba do kontroli 3. kont syntet}'czn}'ch stanowi
14.28 % wszystkich kont bilansowych syntetycznych funkcjonujac)'ch w 2010 r. w organie -
21 kont bilansowych):

1ł1..
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- 133 ,,Rachunek budżetu'' - na dzień 31 grudnia 2009r, (BZ) saldo wynosiło
I.]85 '209,30 zł' po stronie Wn, które zostało naniesione w tej samej wysokości jako bilans
otwarcia (Bo) 2010r. Natomiast na dzień 3| grudnia 20I0t. (BZ) saldo wynosiło
I.055.481,|7 zł po stronie Wn, które na dzien 01 stycznia 20|Ir. jako bilans otwarcia
(Bo) zostało naniesione w innej wysokości, tj. w kwocie 710.443,28 zŁ _ róznica
345 .043 ,89 zł - temat opisano szerzej w dalszej części niniej szego rozdziału, tj . w punkcie
4. ,,Inwentaryzacja,,, w podpuŃcie 4.2. ,,Inwentaryzacja środków pienięznych w banku''
niniej szego protokołu,

- konto 134 _,,Kredyty bankowe'' - na dzief. 31 grudnia f009r. (BZ) saldo wynosiło
844.000 zł po stronie Ma, które zostało naniesione w tej samej wysokości jako bilans
otwarcia (Bo) 2010 r. Na dzień 31 grudnia 2010 r. (BZ) saldo wynosiło 2.043.224 zł, po
stronię Ma, które zostało naniesione wtej samej wysokości nadzien 01 stycznia 20IIr.
jako bilans otwarcia (BO),

- konto I40 _,,Srodki pienięzne w drodze'' - na dzięn 3l,I2.f009 r. (BZ) saldo wynosiło
1.866,06 zł po stronie Wn'' (persaldo), które zostało naniesione jako bilans otwarcia (Bo)
2010 r. po stronie Wn w wys. 2.504,20 zł, i po stronie Ma 638,16 zł). Na dzieil
3I.I2.20I0 r. (BZ) saldo wynosiło 0'00 zł po stronie Wn i Ma, które zostało naniesione w
tej samej wysokości nadzień 0l stycznia 20II r,jako bilans otwarcia (Bo).

Ustalono, ze:
a) salda końcowe dla Urzędu _ jednostki wg stanu:

- na dzien3l.12.2009 r., zostały naniesione jako bilans otwarcia 2010 r.,
- na dzień 3I.If ,2010 r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 20II r.,

b) salda końcowe dla organu wg stanu:
- na dziefi3l.If ,2009 r., zostały naniesione jako bilans otwarcia 2010 r.,
- na dzien 3I.I2.20I0 r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 20|I r., za wyjątkiem

konta 133 ,,Rachunek budzetu'', ponieważ bilans zamknięcia na dzien 3|,I2.20I0r.
(BZ) konta I33 wynosił 1.055.487,17 zł, natomiast na dzień 01.01.2011r. bilans
otwarcia (Bo) został wprowadzony w wys. 110.443,28 zł, zaś pozostałą róznicę' tj.
kwotę 345.043,89 zł wprowadzono jako bilans otwarcia (Bo) konta 135 ,,Rachunek
środków na niewygasające wydatki''.

2.1.2.Kompletność ksiąg rachunkowycł - księgi rachunkowe powadzone Są komputerowo
i obejmują zbtory zapisów księgowych, obrotów i sald, które zostały opisane szerzej
w rozdzia|e I. ,,Ustalenia ogólno-organizacyjne'' w punkcie 2.3. ,,Wewnętrzne regulacje
prawne normujące zasady funkcjonowania rachunkowości'' niniejszego protokołu.
Zasady prowadzenia ksiąg stosowanych w Urzędzie Gminy Leoncin ustalono w Zarządzenill
Nr 41107 Wójta Gminy Leoncin z dnta 30 maja f007 r, w sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy oraz Urzędu Gminy
w Leoncinie (ze zm.). Zgodnie z Wykazem prowadzonych ksiąg rachunkowych w Urzędzie
Gminy Lęoncin w 2010 r. prowadzono m.in. następujące elementy ksiąg rachunkowych:
- księga rachunkowa główna _ budzet gminy,
- księga rachunkowa główna - jednostka Urząd Gminy: część I dochody i część II wydatki,
- księgi pomocnicze: inwentarzowa środków trwałych, podatkowa (rejestr podatkowy

w formie elektronicznej), karty kontowe wierzyciele i dłuznicy, rejestry sprzedazy i
zakupu VAT ora rejestr podatnikow podatku transportowego.

2.l.3. Zgodność ewidencji syntetycznej z analityczł'Q - polvyŻszy temat sprawdzono na
przy|<ładzie losowo wybranych nw. kont dla Urzędu jako jednostki budzetowej:
- 01l '.Srodki trwałe''.
- 013 ,,Pozostałe środki trwałe'',
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- 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"o
- 225 ,,kozrachunki zbudietami",
- 229,,P ozo stałe rozrachunki publ iczno-prawne'',
- 234 ,,Pozostałe rozrachunki z pracownikami'',
. 240,,P ozostałe rozrachunki''.

Funkcjonowanie ww. kont oraz zgodność ewidencji syntetycznej i analitycznej szczegółowo
opisano w rozdziale:
- II ,,Księgowośó i sprawozdawczośi,,, w punkcie 2 ,,Gospodarka pienięŻna i kontrola

kasy'' (konta 20 |, 2f5, 2f9, 23 4 i 240) niniej szego protokołu,
- II ,,Księgowośó i sprawozdawczość,,, w punkcie 2,,Księgi rachunkowe budzetu i urzędu''

(konta 01 1, 01 3, 020, 030, 201 i 240),
- IV ,,Gospodarka mieniem'', w punkcie 1 ,,Gospodarka pozostałymi składnikami majątku''

(konta 01 1, 013, 020, 030),
- II ,,Księgowośó i sprawozdawczość,,, w punkcie 2 ,,Gospodarka pieniężzna i kontrola

kasy'' (konta f}I, f25, 229, 234 i 240) niniej szego protokołu.

2.2.Prawidłowość i terminowoŚć zapisów w ewidencji księgowej

Ustalenia w powyższym zakresie zostały szerzej opisane i ujęte w niniejszym rozdzia|e
wpunktach:1. ,,Gospodarka pieniężna i kontrola Kasy'' (przy kontroli gospodarki pieniężnej
irozrachunków) i 2.1. ,,Stan i kompletność urządzeń księgowych,, otaz przy rea|izacji
dochodów i wydatków budzetowych w rozdzial'e III ''Budżet jednostki samorządu
terytorialnego'' niniej szego protokołu.

3. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna

3.1. Sprawozdawczość budżetowa - zgodnie z zapisami zawartymi w $ 36 załącznika do
uchwały Nr XIV/73/99 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 1999 r. zę zmianami
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Leoncin do zadń Referatu Finansów
naleiy m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdan jednostkowych
i zbiorczych z dziaŁa|ności finansowej i budzetowej Gminy.

3.1.1.Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze - na podstawie przedłoŻonych do kontroli
sprawozdań budzetowych sporządzonych za okres od 01.0l. do 3I.|2,20I0r. ustalono, że
Gmina na dzień kontroli, tj.20 czerwca2}Il r. sporządziłanw. sprawozdaniazbiorcze (I3):
- Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych j.s.t. w dniu 22.02.20II r.,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych j.s.t. w dniu 22,02.f0I1 r. - Korekta

Nr 1 z dnia 11.04.2011 r.,
- Rb-L7ZZ z vtykonania planu dochodów związarrych z rea|izacją zadafi z zak'resu

administracji rządowej oraz innych zadń zleconych j.s.t. ustawami w dniu 08.02.2011 r.,
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. w dniu 22.02.20II r.,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych w dniu22.0f.20II r.,
- Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w dniu 22.02.20II r. -

KorektaNr 1 w dniu 06.04.2011 r. oraz KorektaNr 2 w dniu II.04.2011r.,
- Rb-UN uzupełniające o stanie należnoŚci z tyttttu papierów wartościowych według

wartości księgowej w dniu 22.02.201I r.,
- Rb-Z o stanie zobowiązan według ty.tułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w dniu

03.02.2010 r . ,
- Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań wg Ęrtułów dłużnych w dniu 03.02.20ll r. -

KorektaNr 1 w dniu 06.04.2011 r.,
- Rb-ST o stanię środkow na rachunkach bankowych j.s.t. w dniu 03,0f .20II r.,(-[., fr15
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- Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadait zleconych j.s.t. ustawami w dniu 07.02.20II r.,

- Rb-50 o wydatkach zwtęanych z wykonywaniem zadan z zakcesu administracji rządowej
oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami w dniu 07.02.20II r.,

- Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionychprzez j.s.t. w dniu 28.04.20II r.
Ustalono, Że ww. sprawozdania zostały sporządzone w terminach przewidzianych
w przepisach prawa.

3. 1. 2. Terminowość sporzqdzania sprawozdań i przesvłania ich do RIo - na podstawie
przedstawionych do kontroli nw (6) sprawozdań zbiorczychw zakresie budżetu, tj.:
- Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych j.s.t.,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych j.s't.,
- Rb-ST o stanie środkow na rachunkach bankowych j.s.t.,
- Rb-PDP z wykonania dochodow podatkowych,
- Rb-N o stanie naleznoŚci oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-Z o stanie zobowiązan według ty.tułów dłużnych orazporęczeń i gwarancji ustalono, że
Gmina Leoncin terminowo, tj. w dniu 23.02.20I| r. przesł'ał'a Ww. sprawozdaria do RIo
(próba przyjęta do kontroli stanowi 46,15 oń sprawozdań sporządzonych w 2010 r.).

3. l. 3. Zgodność kwot wvkazanvch w sprawozdaniach z ewidenciq księgowa - sprawdzono
na przykładzie nw. (7) sprawozdń zbiorczych' sporządzonych za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia 2010 r. (próba przyjęta do kontroli na dzieh, tj. 20 czerwca 20II r. stanowi
53,84 oń sprawozdań sporządzonych w 2010 r.):

a) Sprawozdanie Rb-27S - z wykonania planu dochodów budżetowycł - w ww. sprawozdaniu
za 2010 r, vtykazano dochody wykonane ogółem w wys. I3.438.I22,I4 zł (na plan po
zmianach 14.20] .016 zt), co jest niezgodne z ewidencją księgową prowadzoną do konta
901 ,'Dochody budżetu,, (74.579.561,90 zł).
Z przedstavtionego do kontroli wydruku komputerowego pn. ,'Zestawienie obrotów i sald
za 2010 r." prowadzonego do konta 901 ,,Dochody budzetu" wynika kwota w wys.
14.579,56I,90 zł'. Na ww. kwotę składająsię wielkości:
o I.092.335,80 zł zaewidencjonowane na koncie 901-1,
o 13.487.226,10 zŁ zaewidencjonowane na koncie 90l-2.
Ustalono, Że pomiędzy ww. zbiorczym sprawozdaniem a ewidencjąksięgowąprowadzoną
do konta 901 ,,Dochody budżetu'' jest niezgodność o kwotę I.14I.439,76zł' jednakze
dochody wynikające z ewidencji prowadzonej wg klasyfikacji budżetowej znajdują
odzwierciedlenie w sprawozdaniu zbiotczym RB-27S. Zgodnie z informacją Pani
Małgorzaty Kurek _ Skarbnika Gminy niezgodność faktycznie wykonanych dochodów z
ewidencjąkonta 901 wynika z błędnych przeksięgowań.

b) Sprawozdanie Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowycł - w ww. sprawozdaniu
(korekta Nr 1 z dnia 11.04.2011 r.) wykazano wydatki wykonane w kwocie
14.789.368,02 zł (na plan po zmianach 16.113.136 zł).Dane wykazane w sprawozdaniu są
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej do konta:
- 902 ,,Wydatki budzetu'' - kwota 14,443.f44,94 zł,
- 903 ',Niewykonane wydatki'' - kwota 346.1f3,08 zł.
Ponadto w sprawozdaniu wykazano:
- zobowiązania ogółem w kwocie 450.563,17 zt''

wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych) w wysokości346.|23,08 zł (ewidencja księgowa konto - 903
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c)

,'Niewykonane wydatki,, oraz uchwała Nr III/9/I0 Rady Gminy Leoncin z dnia 28
grudnia 2010 r. zprzęznaczeniem na wydatki inwestycyjne).

Sprawozdanie roczne Rb-ST- o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki
samorządu terytorialnego na koniec 2010 r - zpovtyŻszego splawozdaria wynika, że stan
środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 20|0 r.
wynosił I.056.567,31 zł. Ustalono' Ze ww. kwota Wkazana w Sprawozdaniu Rb-ST
wynika zpotwierdzenia sald według stanu na dziefi3|.I2.f0|0 r. Banku Spółdzielczego
Nowy Dwór o/Leoncin (NRB:47 kwota 710.443,f8 zł' orazNRB:59 kwota 346.124,03 zł).
Natomiast z ewidencji księgowej (konto 133 _ wydruk komputerolvy pn. ,,Zestawienie
obrotów i sald _ roboczy,' według stanu na dziefi 31.If.20I0 r' _ 1 .055.487,17 zł (saldo
Wn) - róŻnica 1.080,14 zł.
Ponadto w sprawozdaniu wykazano kwoty:
- środków na rachunku wydatkow niewygasających - 346.124,03 zł (w sprawozdaniu

Rb-28S wykazano kwotę 346.123,08 zł - róŻnica0'95 zł. - temat zostat. opisany szerzej
w dalszej części niniejszego rozdziatu, w punkcie 4,2. ,,Inwentaryzacja środków
pieniężnych w banku''),

- niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym- |7.3f0,30 zł,
- dotacji i subwencji przekazanych w grudniu 2010 r. na styczen}}ll r. -264.759 zł.
W pozycji Uwagi do pozycji ,,Stan środków na rachunku budżętu jednostki samorządu
terytorialnego'' -bank na dzięn 3I.|2.20I0r. na|iczył odsetki od rachunku wydatków
niewygasających w wys. 0,95 Zł' - temat został opisany szerzej w dalszej części
niniejszego rozdziału, w punkcie 4.2. ,,Inwentaryzacja środków pieniężnych w banku''.
Ustalono, ze kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-ST w:
- pozycji I są zgodne z danymi wynikającymi z wyciągu bankowego na dziefl

31.12.2010 r..
- pozycji I, w wierszu 1 są niezgodne z ewidencją księgową do konta o symbolu 903

,,Niewykonane wydatkl,, (346.123,08 zł' ) _ różnica 0,95 zł' - temat został' opisany
szerzej w dalszej części niniejszego rozdziału, w punkcie 4.2. ''Inwentaryzacja
środków pienięznych w banku'',

- pozycji I, w wierszu 3 są zgodne z ewidencją księgową do konta o symbolu 909
',Rozliczenia międzyokresowe'' (kwota subwencji oŚwiatowej przekazana w grudniu
2010 r. na styczeń 201l r.).

Sprawozdanie Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie j's.t, - w sprawozdaniu Rb-NDS wykazano
dochody i wydatki w wysokościach wynikających ze sprawozdańzbiotczych:
- Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych w wysokości - 13.438,07f,I4 Zł,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych _ w wysokości 14.789.368,0f zł,

sporządzonychza okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r.
Ponadto w sprawozdaniu wykazano:
- przychody w wysokościf.I22.5I0 zł (w tym: zaciągnięte poŻyczki i kredyty _

I.408.024 zł' oraztnne źLrodła_714.486 zł (naplan po zmianach 714.486 zł _ wolne
środki).

- rozchody w wysokości 208.800 zł (w tym: spłata kredytów ipoiyczek).
Kwoty przychodów oraz rczchodów dotyczących poiyczek i kredytów wynikają z
ewidencji księgowej prowadzonej na kontach olganu finansowego: I34 ,,Kredyty
bankowe'' (wydruk komputerowy pn. ',Zestawienia obrotów i sald'' ww. konta za okres
od 01 stycznia 2010 roku do 3l grudnia 2010 roku - wydruk komputerowy z dnia
f2.06.2011 r.).).

Sprawozdanie Rb-Z - o stanie zobowiązań wg tytutów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(korekta Nr I z dnia 06.04.2011r.) - na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniu

tb.. r"^/
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jednostkowym Urzędu Rb-Z ustalono, ie ogólna kwota zadłuŻęnia Urzędu na dzieit
3|.12,20|0 r. wynosiła 2.043.224 zł,w tymzobowiązania z tytułu kredytów ipoŻyczek.
Ustalono' że kwota zobowiryań według tytułów dłużnych _ długoterminowych kredytów
i poŻyczek wykazana w sprawozdaniu, jest zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej do kont o symbolu 134 _ ',Kredyty bankowe',.

g) Sprawozdanie Rb-N - o stanie należności . na podstawie korekty Nr 2 sprawozdania
jednostkowego Urzędu Gminy Leoncin Rb-N ustalono, że ogólna kwota należności
Urzędu wynosiła 4.895.005,61 zł i stanowiły ją należności wymagalne w wysokości
150.628,25zł, wtym m.in.: z tyt.dostaw towarów i usług w wys. 33.287,04zł.
Wymagalne nalezności wykazane w Sprawozdaniu Rb-N są zgodne z Sumą zaległości
podatkowych oraz wpływy zróżznych dochodów ujętych według wartości nominalnej we
wszystkich działachwykazanych w sprawozdaniu Rb-27S zwyłączeniem odsetek od tych
zaległości ($03 10' 0320' 0330, 0340, 0470,0750, 0970).

h) Sprawozdanie Rb-PDP - z wykonania dochodów podatkowych (IJrząd Gminy) na koniec
2010 r.- dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu wynosiły 4.496.530,27 zł, ztego:
_ udziaŁy w podatku dochodowym od osób ftzycznych ($0010) _ 3.080.206,00 zł',

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ($002)
- podatek od nieruchomości ($03l0)
- podatek rolny ($0320)
- podatek leśny ($0330)

podatek od środków transportowych ($03a0)
- podatek od osób ftzycznych z tytułu karty podatkowej ($0350)

wpływy zopłaty skarbowej (s0410)
- podatek od czynności cywilno - prawnych ($0500)
Ponadto w ww. sprawozdaniu Rb-PDP wykazano:
- skutki obnizenia górnych stawek podatkowych w wysokości 255.936,20 zt (dotyczy
podatku: rolnego 9.589 zł; od nieruchomości f22.598 zł; od środków transportowych
23.749,f0 zł.;),
- skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 r. w wysokości 32.448,76 ń (dotyczy

podatku od nieruchomoŚci),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dot. umorzenia zaległości

podatkowych w wysokości 13.013 zł (dotyczy podatku rolnego 2.558 zł, podatku od
nieruchomości 10.405 zł oraz podatku leśnego 50 zł).

Ustalono, Że wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP:
- kwoty poszczególnych dochodów zaklasyfikowanych wg paragrafow ($0010, OO2O,

031, 032, 033, 034, 035, 041 i 0500) we wszystkich rozdziałach (7560I, 75615,
75616, ]5618 i7562|) są zgodne z sumami odpowiadających tym dochodom
vtykazanych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
j .s . t .

- kwoty obniżenia górnych stawek podatków, kwoty udzielonych ulg i zwolnień oraz
kwoty wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy _
ordynacja podatkowa są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z
wykonania planu dochodów j.s.t.

Prawidłowość wykazania skutków w sprawozdaniu Rb- 27S i Rb-PDP - dokonano
sprawdzenia prawidłowości wykazania w sprawozdaniu Rb- PDP z wykonania dochodów

1 podatkolvych gminy za okręs od 01.01.10 roku - 3I.I2.|0 roku oraz sprawozdania Rb-27S

|\ 
z wvkonania planów dochodów budzetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2010

l \
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25.093,15 zł,
868.080,50 zł,
II4.I76,72 zł.,
I04.300,If zł,
97.397,60 zł,
1|.144,28 zł,
2I,942,40 zł,
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roku, skutków umorzenia za|egł'ości podatkowych oraz skutków obnizenia górnych stawek
podatków obliczone za okresy sprawozdawcze.
W sprawozdaniu wykazano skutki w kwotach:
1. skutki obnizenia górnych stawek podatkowych w zakresie:

- podatku od nieruchomoŚci w kwocie 222.598 zł.:
a) 94.25f zł - dotyczy osób prawnych (rozdz.756|5),
b) If8.346 zł - dotyczy osób ftzycznych (rozdz,75616),

- podatku od środków transportowych w kwocie 23,749,20 zł', ktory dotyczy osób
ftzy czny ch (r ozdz. 7 5 6 I 6),

- podatku rolnego w wys. 9.589 zŁi dotyczy osob fizycznych (rozdz.75616),

2. rubryce umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy ordynacja podatkowa
wykazano w zakresie:
o podatku od nieruchomości - 10.405 Zł,
o podatku rolnego - 2.558 zł',
o podatku leśnego - 50 zt.

Sprawdzenia prawidłowoŚci sporządzenia sprawozdania, jego zgodności z ewidencją
księgową oraz vlykazania w sprawozdaniu skutków obniżenia górnych stawęk podatkowych
orazudzielonych ulg i zwolnień w zakresie ww. podatków opisano w dalszej części protokołu
w rozdziale III ,,Budzet j.S.t.'', w puŃcie 1. ,,Dochody budzetu'' w podpunkcie pn.
,,PrawidłowośÓ udzielania ulg i umorzeń'' pn. ,,Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
i rozłoŻen na raty''.

Natomiast ustalenia inspektorów RIo w zakresie sprawozdań rocznych:
- Rb-50 - o dotacjach i wydatkach zwiryanych zwykonywaniem zadń zza|<tesu

administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego,

- Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zwięanych z rea|izacją zadafi z zahesu
administracji oraz innych zadń zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

zawarte zostały w rozdzia|e III ',Budżet jednostki samorządu terytorialnego'', w puŃtach 1.1.
,,Subwencje i dotacje" i 2.3. ,,Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji" niniejszego
protokołu.

3.1.4. Zgodność kwot Wkazgnvch w sprawozdaniach zbiorczvch z kwotami wvnikaiacvmi
ze sprawozdań iednostkowvch - sprawdzenia dokonano na przykładzie danych wykazanych
w sprawozdaniach zbiorczych sporządzonychza 2010 r., tj.:
- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych (t:.ł:s.o72,|4 zł),
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych (tł.zse.:68,02 zł),
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczei i gwatancji. Próba

przyjęta do kontroli stanowi 23,07 oń sprawozdań sporządzonych w 2010 r.
Ustalono w zakresie:
- sprawozdania zbiorczego Rb-27S - jednostki organizacyjne Gminy Leoncin nie

sporządziły sprawozdań jednostkowych - temat został opisany szeruej w zakresie
sprawozdania Rb-27S w rozdziale V. ,,Rozliczenia j.s.t. z jednostkami organizacyjnymi"
niniejszego protokołu,

- sprawozdania zbiorczego Rb-28S _ splawozdanie zostało sporządzone na podstawie
sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez jednostki organizacyjne, tj.
sporządzonychptzez jednostki budżetowe, w tym przez:
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- Zespoły Szkół (3.) z siedzibą w Leoncinie (z dnia 10.01. 2010 r. kwota 2.648,304,04 zł)'
w Głusku (korekta Nr l z dnia 10.01 '2010 r. kwota I.f92.189,52 zł), w Górkach (z dnia
l0.01.20l0 r. kwota 963.968,27 zł),

- Urząd Gminy Leoncin_ jako jednostki (z dnia l0.01.20l0 r. kwota 7.503.|2I,40 zł),tj. na
łączną kwotę 14.443.244,94zł oraz wynikają z ewidencji księgowej konta 903
,,Niewykonane wydatki'' 3 46.I23,08 zł,

- sprawozdania zbiorczego Rb-Z o stanie zobowtązań według tytułów dłuŻnych oraz
poręczeń i gwarancji - Inspektorom RIo w Warszawie nie przedstawiono Sprawozdan Rb-
Z sporządzonych na dzień 3|.I2.20I0r. przez jednostki organizacyjne (ednostki
budżetowe), tj.: oPS, trzy (3,) Zespoły Szkół (3.) z siedzibami: w Leoncinie, w Głusku, w
Górkach.

3. 2. Sp rawozdawczoś ć ftnans owa

Bilans Urzędu Gminy Leoncin. jako jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2010 r.
Bilans Urzędu Gminy Leoncin, jako jednostki budzetowej sporządzony został' w dniu
03.02.2011 roku i podpisany przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
Stan aktywów i pasywow zafll} r. na początek roku wynosił 13.184.817,93 zł, natomiast na
koniec roku 15.750.935,42 zł. Dokonano sprawdzenia zgodności stanów wykazarrych w ww.
bilansie z saldami końcowymi Wkazanymi w bilansie za 2009 r. Ustalono, Żę dane
początkowe wykazane w bilansie za 2010 rok są zgodne z danymi końcowymi wykazanymi
w bilansie za2009 r. _ zachowano ciągłość bilansową.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Leoncin na dzień 31 grudnia 2010 r. - Bilans budżetu
Gminy Leoncin (korekta Nr 1 sporządzona w dniu 20.06.2010 roku ipodpisana przezPana
Adama Mirosława Krawczak - Wójta Gminy oraz Panią Lidię Dobosz . Skarbnika Gminy).
Stan aktywów i pasywów na początek 2010 roku wynosił I.90I,909,72zł, natomiast na
koniec 2010 roku I,f22.I39,20 zł. Dokonano sprawdzenia zgodności stanów wykazanych w
ww. bilansie z saldami końcowymi wykazanymi w bilansie za 2009 r. (sporządzony z datą
23.06'2010 r. - Korekta Nr 1). Ustalono, ze dane początkowe wykazane w bilansię za2010
rok sązgodne z danymi końcowymi wykazanymi w bilansie za 2009 r. _ zachowano ciągłośÓ
bilansową.

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Skonsolidowany bilans Gminy
Leoncin za 2010 rok sporządzony został' w dniu 18.07.2011 r. (wersja robocza sporządzona
wdniu 03.0f.20|Ir. przez Skarbnika Gminy) i podpisany przęz Pana Adama Mirosława
Krawczak - Wójta Gminy i Panią Małgorzatę Kurek - Skarbnika Gminy. Stan aktywów
i pasywów na początek roku 2010 wynosił27.]87.925,05 zł',na koniec roklf7.]87,925,05 zł'.
Dokonano sprawdzenia zgodności stanów wykazanych w ww. bilansie z saldami końcowymi
wykazanymi w bilansie za2009 r. (sporządzony W dniu 27.08.2010 r.). Ustalono, Że dane
początkowe wykazane w bilansię za 2010 rok są zgodne z danymi końcowymi wykazanymi
w bilansie za2009 r. _ zachowano ciągłość bilansową.
Dokumenty w powyższym zakresie przedł.oiyły:
- Pani Lidia Dobosz - Skarbnik Gminy,
- Pani Mał.gorzata Kurek - Skarbnik Gminy.

3.3. Sprawozdawczość inna

3.3.1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznvch w roku 2010 (GK-



3.3.2 Sprawozdanie z wvsokości Średnich wynagrodzeń nauczvcieli na poszczególnvch
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonvch przez iednostke samorzadu
terytorialnego. Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu |7 stycznia 20II r. i przekazane
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 20.01 .2011r. (nr nadawczy 105824956), tj.
zgodnie zart.3}a ust5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U
z2006 r. Nr 97, poz,674 ze zm'). Z ptzedłoŻonego do wglądu sprawozdania wynika, że w
2010 r. kwota różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia dla nauczycieli
według poszczególnych stopni awansu zawodowego' a sumą iloczynów średniorocznej liczby
etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela,
ustalonych dla okresów obowiązywania poszczegó|nych kwot bazowych, byta dodatnia.
Powyższe sprawozdanie jest informacją o nie występowaniu zobowiązan z tytułu
wynagrodzeń wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
Dokumenty udostępniła w powyzszym zakresie Pani Magdalena Piasecka _ Inspektor ds.
Płac.

4. Inwentaryzacja

wójt Gminy Leoncin instrukcję inwentaryzacyjną wprowadził' załącznikiem Nr 9 do
zarządzenia Nr 83/06 z dnia 25.10.2006I. w sprawte szczegot'owych zasad rachunkowości
oraz zakJadowego planu kont dla budżetu gminy oraz Urzędu Gminy w Leoncinie pn.:
,,Instrukcja w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów (metodami spisu z natury,
uzgodnienia stanów oraz weryfikacj i)''.
W ww. instrukcji określone zostały przepisy wewnętrzne regulujące m.in.:
- cele, terminy, sposoby i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
- wzory dokumentów oraz zasady prowadzenia i sposób udokumentowania inwentaryzacji,
- zasady i formę rozliczania inwentaryzacji Q. w formie sprawozdania opisowego z

przebiegu spisu z natury, protokołu roz|tczen wyników inwentaryzacji i dochodzeń w
sprawie róŻnic inwentaryzacyjnych oraz protokotów weryfikacji aktywów i pasywów,
arkuszy spisu z natury, protokołów weryfikacji i protokołu kontroli kasy).

4.1. Inwentarvzacia gotówki w kasie - Inwentaryzację środków pienięinych znajdujących się
w kasach Urzędu Gminy Leoncin przeprowadziła komisja w składzie Pani Wiesławy Połeó,
Pani Teresy Dembskiej i Pani Teresy Szafraniec w dniu 3|.12.2010 r. przy obecności osoby
materialnie odpowiedzialnej Pani Barbary Bogdańskiej _ Inspektora ds. kasy. Podczas ww'
kontroli nie stwierdzono roŻnic stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym gotówki i druków
ścisłego zarachowania. Na koniec roku pogotowie kasowe zostało odprowadzone na rachunek
bankowy i stan gotówki wynosił 0,00 zt.
Kontrola został.a zakończona protokołem podpisanymprzez komisję inwentaryzacyjną osobę
materialnie odpowiedzialną i Skarbnika Gminy.

4.2. Inwentarvzacia środków pienież,nvch w banku - zostata przeprowadzona na dzieil
3I.12.2010 r. Zgodnie z potwierdzeniami sald na dzień3I.I2.20I0 r. otrzymanymi od Banku
Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim oddział w Leoncinie salda rachunków
bankowych przedstawiały się nast

Lp. Nazwa rachunku
Konto

w księga
ch

Sa|do na dzień
31.12.2010 r .

wg ewidencji
księgowej
Urzędu

Sa|do na dzień
31.12.2010 r .

wg ewidencji
banków

Różnica

Dochody budżetu gminy I J J - I 709.364,09 't10.443,f8 (*) 0,00
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Inne rachunki bankowe (depozyty) 139 1.079,19

2.

Wydatki jednostki _ Urząd Gminy

Wydatki projektu,,Anulka"

Budowa kanalizacji Nowy Wilków

t30-f

f .319,91

8,32

0 , 13

2.319,91

8,32

0 , 13

0,00

Dochody jednostki _ Urząd Gminy 130-1 0,00 0,00 0,00

4. Wydatki niewygasające t33-3 346.123,08 346.124,03 (**) 0,95

5 . Kształcenie młodocianych
pracowników

t30-f

(pozabu-
dżetowo)

0 , r9 0 , 19 0,00

6. Program ,,Zagrajmy o sukces" 137-2 0,10 0 , l 0 0,00
,7 UdziĄ w Banku Spółdzielczym 030 23.101,72 23.101,72 0,00

8. Zakładowy Fundusz Swiadczeń
Socjalnych

135 5.696,54 5.696,54 0,00

ogólem 1.087.693,21 r.087.694.22 0,95

(*) Srodki z tytułu depozytu nie były przechowywane na wyodrębnionym rachunku
bankowym - Znajdowały się one na rachunku bankowym budżetu, a ich ewidencja
prowadzonabyła na koncie 139-,,Inne rachunki bankowe''.

(**) W przypadku środków niewygasających wystąpiła niezgodnośó pomiędzy ewidencją
księgową a potwierdzeniami otrzymanymi z banku, róŻnica w wysokości 0,95 zł
wynikała z na|iczenia na koncie bankowym odsetek, które nie zostały ujęte w ewidencji
księgowej Urzędu.

Pozostałe salda bankowe Zgodne są z ewidencją księgowąUrzędu.

Materiały w powyższym zakresie przedt'oŻyła Pani MaŁgorzata Kurek - Skarbnik Gminy.

4.3. Inwentarvzacia należności - na podstawie Rb-N - Kwartalnego sprawozdania o stanie
nalezności j.s.t. wg stanu na dzięil31 grudnia 2010r. (korekta Nr 2 z dnia 11.04.2011r.)
Urząd Gminy posiadał nalezności w wysokości l50'628,25 zł'' w tym zna|einości wymagalne
od przedsiębiorstw niefi nansowy ch 20 .9 5 4,00 zł.
Zapoznano się z należnościami wynikającymi z ęwidencji konta 20| _ ,,Rozrachunki z
odbiorcami i dostawcami''. Ustalono, izna dzięft3|.|2.20|0 r. Gmina posiadała należnośó od
Infor SA Warszawa (20Il773) w wysokości 696,00 zł. Potwierdzenie tego stanu na dzieit
3l.I2.f0I0 r. nie zostało potwierdzone zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami ujętymi w
Instrukcji w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów (metodami spisu z natuly,
uzgodnienia stanów oraz weryfikacji) wUrzędzie Gminy Leoncin, stanowiącej załączniknr 9
do zarządzenia Wójta Gminy Lęoncin Nr 83/06 z dnia25,I0'2006 r., zgodnie z którąustalenie
rzeczywistego stanu należności dokonuje się w drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego
potwierdzenia stanów na dzień inwentaryzacji.

Dokumenty w powyższym Zaklesie przedłoŻyła Pani MałgorzataKurek - Skarbnik Gminy.

4.4. Inwentarvzacia materiałów_ temat nie występuje w kontrolowanej jednostce.

4.5. Inwentarvzacia druków ścisłego zarachowania
w,,Protokole kontroli kasy i druków ścisłego zarachowania,,

|, protokołu kontroli.
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4.6. Inwentarvzacia nełna (aktvwów i pasvwów)

Przestrzeganie terminów przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacj i
Poprzednia inwentaryzacja aktywów i pasywów w Gminie Leoncin zostałaprzeprowadzona
zgodnie z zarządzeniem Nr 95105 Wójta Gminy Leoncin z dnia l4 grudnia 2005 r., w formie
spisu z natury według stanu na dzięń 31 grudnia 2005 roku.
Następnie Wójt Gminy Leoncin w dniu l8 grudnia 2009 r. wydał Zarządzenie Nr 12412009
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy za
rok 2009, którym ustalono termin przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 3I
grudnia 2009 r. oraz powołano Komisję Inwentaryzacyjną.
Z powyższego wynika, Że w aktywów i pasywów terminowoŚó i częstotliwość
przeprowadzania inwentaryzacj i zostały dotrzymane.

Rozliczenie inwentaryzacji. ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych oraz
ich rozliczenie - do kontroli przedłożono teczkę z dokumentacją Źródłową dotyczącą
przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Inwentaryzację w formie spisu z natury Komisja Inwentaryzacyjna w zakresie majątku
Urzędu Gminy dokonała na arkuszach spisu znatury o numerach od 01 do 41 oraz 5I do 55,
natomiast inwentaryzacja metodą weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach
rachunkowych i księgach inwentarzolvych wykazana został,a na arkuszach spisu natury
o numerach od 34 do 37.
Analiząobjęto 10 (dziesięÓ) losowo wybranych arkuszy spisu z natury o Nr: 1, 2,3, 4, 5, 6,,7
i 8 oraz 36 i 37. PowyŻsza próba stanowi 2I'73 oń wszystkich arkuszy wykorzystanych przy
spisie w formie spisu z natury (46).
Na podstawie analizowanej próby ustalono, ie arkusze spisu z natury zavtierają.
- nazwę i adres jednostki inwentaryzacyjnej' datę rozpoczęciai zakonczenia spisu,
- podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej, wyceniających i sprawdzających.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji w dniu 15 stycznia 2010 roku został' sporządzony pIzez
Komisję Inwentaryzacyjną ,,Protokół'', który został. podpisany przez Pana Józefa
Mosakowskiego _ Wójta Gminy. Komisja inwentaryzacyjna nie stwierdziła niedoborów
i nadwyżek składników maj ątkowych.

Na podstawie przedłożonych do kontroli arkuszy spisu z natury oraz ,,Rozliczenia
inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Leoncin'' ustalono, że wartość według spisu:
- środków trwałych łącznie z gruntami wynosiła |6.206.329,35 zł, w tym środki do

likwidacji 5.6677,99 zł,
- wartości niematerialnych i prawnych wynosiła 45.14|,,27 z|,
- wyposażenia wynos1Ła 437.637,94 zł, w tym do likwidacji 18.545,57 zł.

Na podstawie przedstawionego do kontroli wydruku komputerowego pn. ''Zęstawienia
obrotów i sald na dzien 31 grudnia 2009 r.,, ustalono, Ze ww. wartości:
- Środków trwałych były zgodne z ewidencją księgową tj. saldem konta 011 ,,Środki

trwałe'' (I 6.206.329,3 5 zł),
- pozostałych środkow trwałych były zgodne z ewidencją księgową tj. saldem konta 013

,,Pozostałe środki trwałe'' (437.637 '94 zł),
- nięmaterialnych i prawnych (licencji) były zgodne z ewidencjąksięgową tj. saldem konta 020

,,Wartości niematerialne i prawne,, (45.I4I,27 zł).
Ponadto Inspektorom RIo w Warszawie przedstawiono ,'Protokoły weryfikacji sald na dzieil
31 .12 .2009  r . "  w  zak res i e  kon t :011 ,013 ,020 ,030 ,  07 I ,072 ,080 ,  130 ,  140 , f } I ,221 ,222 ,
223, 225, 229, 231, 3 10, 800 oraz 860.
Analizując wyniki inwentaryzacji na koniec roku obrotowego ustalono' ie sąone powią7ane
i uzgodnione z zapisami księgowymi środków trwałych, pozostałych środków trwałych
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i licencji. Ze sporządzonego sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, Że nie
ustalono róŻnic inwentaryzacyjnych w zakresie środków trwałych, pozostałych środków
trwałych i licencji.
Dokumenty w powyższym zakresie przedŁoŻyŁa Pani Mał.gorzata Kurek - Skarbnik Gminy.

III. BUDŻnr JEDNOSTKI SAMoRZĄDu
TERYTORIALNEGO GMINY LEONCIN
opracowanie układu wykonawczego budŻetu _ w załącznikach do uchwały Nr XLl60/09
Rady Gminy Leoncin z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2010 dochody i wydatki zostały zaklasyfikowane W podziale na działy,rozdziały i paragrafy.

opracowanie harmonoqramu realizacji dochodów i Wydatków - wójt Gminy Leoncin dnia I7
lutego 2010 r. wydał zarządzenie nr 6/2010 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów
i wydatków realizowanychptzezUrząd Gminy na rok 20l0.
Dokumenty w powyższym zakresie udostępniła Pani Lidia Dobosz _ Skarbnik Gminy.

1.. Dochody budżetowe
Według podjętej w dniu 2f .If .2009 r. pTzęz Radę Gminy Leoncin uchwały Nr XLl60/09 w
sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2010 plan dochodów budzetu gminy wynosił
28.236.346,00 zł'. Natomiast po dokonanych w ciągu roku zmianach plan dochodów na dzieft
3|.I2.20I0 r. wynosił 22.592,202,00 zł..
Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3I.12.201.0 r. ustalono, że
w2010r. Gmina Leoncin zrea|lzowała dochody w kwocie I3.438.07f,I4zł, tj. 59,48yo
planu.

1.1. Subwencje i dotacje
l.1.1. Subwencje - na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
3I.I2,}0I0t. oraz ewidencji analitycznej dochodów budzetowych ($2920) ustalono, Że na
rachunek budżetu gminy wpłynęła łącznakwota subwencji w wysokości3.864,648,00 zł.
Subwencje wpłynęły na podstawie pism Ministra Finansów:

L.p. Nr i data pisma
Łączna kwota

subwencji
/zł|

Subwencja ogólnao w tym część:

wyrównawcza
lzll

oświatowa
lzłl

równoważąca
lzłl

I
sT3/4820n9t2009
08.10.2009 r. 4.541.574,00 1.467 .696,00 3.073.878,00

2. sr3t4820t2/10
09.02.2010 r. 123.885,00 123.885,00

5T514822/14glBKU/10
20.08.2010 r. 89.200,00 89.200,00

+.
STSl4822/lsglBKU/10
20.08.2010 r. r 1 l .943,00 I r 1.943.00

5 . ST5l4822l39glBKU/10
26.10.2010 r . 95.000,00 95.000,00

6. sT5/4822t50gBKUlr0
02.11.2010 r . 30.000,00 30.000,00

ST5/48ZZl72glBKU/10
f6.11.2010 r. 133.800,00 133.800,00

8. sTst4822t73gBKUl10
26.11.2010 r. 206.942,00 206.942,00

Razem s.332.344.00 1.467.696.00 3.864.ó48.00
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ar'.lu
24



Na podstawie zbiorczego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych
jednostki samorządu terytorialnego (korekta nr I z dnia l I.04.20|| t.) za okres od początku
roku do dnia 3I.|2,20I0 r. ustalono, Że wydatki Gminy Leoncin w dz.801 _ oświata i
wychowanie wynosiły 5.679.4|3,58 zł, co wskazuje, ze subwencja oświatowa została
wykorzystana w całości.

1.1.2. Dotacje - Gmina Leoncin otrzymała dotacje na podstawie pism z:
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego narea|izacjęzadanzleconych i własnych,
- Starostwa Powiatu Nowodworskiego na zadania biezące,
- Głównego Urzędu Statystycznego,
- Krajowego Biura Wyborczego.
w kwocie ogółem 2.|78.549,00 zł, w tym na:
- zadaria zlecone ($ 2010) _ |.673,|f6,00 zł,
- zadania własne ($ 2030) _ 338.285,00 zł,
- podstawie porozumień i umów_ 167.138,00 zł,w tym w $2320 - 46.400,00zł, $6260 i

$6330 (zadania inwestycyjne) - 120.738,00 zł.
Dotacje na zadania zlecone wydatkowano w kwocie I.637.595,24zł. Niewykorzystane
dotacje w kwocie 35.530'70 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego w dniach: 30.03.20l0 r.,
21.12.2010 r.,15.12.2010 r., 10.08.2010 r., 14.01. 2011 r.
Dotacje na zadania własne wydatkowano w kwocie 338.285,00 zł. Niewykorzystane dotacje
w kwocie ogółem |0.922,33 zł' zwrocono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia:
31.1f.2010 r. ,  14.01 .2011r.
Dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów w:
- s2320 wykorzystano w całości,
- $6260 i $6330 wydatkowano w kwocie 56.888,00 zł. Niewykorzystane dotacje na zadania

inwestycyjne w kwocie 63.850,00 zł zwrócono dnia: 17.I2.20I0 r.

Wykorzystanie dotacji opisano w podrozdziale 2.3. niniejszego protokołu - ,,Rozliczenie
otrzymanych i udzielonych dotacji".
Dokumenty do kontroli w powyŻszym zakresie udostępniła Pani Małgorzata Kurek _
Skarbnik Gminy.

1.2. Dochody z tytułu podatków i opłat
Stan zaległoŚci, nadpłat oraz wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od
Środków transportowych, za okres od 1 stycznia do 3l grudnia 2010r. przedstawiał się
następująco:
a) wpłaty z tytułu nw. podatków wynosiły:

- 868.766,50 zł - podatek od nieruchomości (w tym: osoby prawne * 536.273,00 zł.,
osoby ftzyczne _ 332.493,50 zł),

- II4.I76,J2 zł _ podatek rolny (w tym: osoby prawne _ 2.0I|,00 ń, osoby fizyczne _
II2.165,72 zł),

- 104.300,\f zł _ podatek leśny (w tym: osoby plawne _ 98.24I,00 zł, osoby ftzyczne _
6.059,I2 zł),

- 97 .685,60 zł _ podatek od środków transportowych (w tym: osoby prawne _
5.076,00 zł, osoby ftzyczne _ 92.609,60 zł).

b) zaległości z tytułu nw. podatków wynosiły:
- 68.828,8] zł * podatek od nieruchomości (w tym: osoby prawne - 2O,952,O0 zł; osoby

ftzyczne _ 47.876,87 zł),
\ - 29.592,35 zł _ podatek rolny (w tym: osoby prawne - brak zaległości; osoby ftzyczne
\\ 29.592,35 zł),

N\\NCI" / 1\tr t\\\,./.9Ąr 25 fl" ///ł, {'*uu.



- l.198,19zł - podatek leśny (w tym: osoby prawne - 2,00zł; osoby ftzyczne _
I,196,19 zł),

- 17.627,80zł _ podatek od środków transportowych (w tym: osoby prawne _ brak
zaległości; osoby ftzyczne _ T].621,80 zł).

c) nadpłaty z tytułu nw. podatków wynosiły:
- 5.923,f6 _ podatek od nieruchomości (w tym: osoby prawne _ 1'00 zł; osoby ftzyczne

- 5.9f2,26 zŁ),
- 5.537,9I zł - podatek rolny (w tym: osoby prawne _ brak nadpłaty, osoby ftzyczne _

5.537,9I z,t),
- 389,95 zł - podatek leśny (w tym: osoby prawne - 4,00 zł, osoby ftzyczne _

385,95 zł)'
- 94,00 zł' _ podatek od środków transportowych (w tym: osoby prawne _ brak nadpłat,

osoby ftzyczne - 94,00 zł).
Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie podatków: od nieruchomości,
rolnego' leśnego i od środkow transportowych Zapoznano się z następującymi dokumentami:
- deklaracj ami i informacj ami podatkowy mt złoŻonymi przez podatników,
- decyzjami w sprawie wymiaru podatku oraz potwierdzeniami ich doręczenia,
- wypisami z rejestru gruntów,
- informacjami z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze

Mazowieckim o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach w 2010 r.,
- wydrukami komputerowymi kart kontowych podatników,
- dowodami wpłat.
Przedłożone dokumenty sprawdzono pod względem:
- prawidłowości zastosowania stawek podatkowych zgodnie z przepisarli prawa oruz

uchwałami podjętymi przez Radę Gminy w zakresie poszczególnych podatków,
- terminowości złoŻenia deklaracji przęz podatników,
- zgodności danych wykazanych w deklaracjach i informacj ach, z danymi wynikającymi z

rejestru gruntów lub informacji o zarejestrowanych/wyrejestrowanych pojazdach,
- dokonania czynnoŚci sprawdzających oIaz stwięrdzenia formalnej poprawności

dokumentów przez organ podatkowy,
- prawidłowości dokonanych księgowań na indywidualnych kontach podatników,
- na|iczania i pobierania odsetek od zaległości podatkowych, gdy wysokośó odsetek

prze|<racza trzykrotnoŚó wańości opłaty dodatkowej pobieranej przęZ ''Pocztę Polską'' za
polecenie przesyłki listowej.

a/ Podatek od nieruchomości
Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3I.I2.20I0I. ustalono
następuj ącą r ea|tzacj ę podatku od nieruchomo ści :

Podatek od
rieruchomośc

klasyfikacja budżetowa
plan
lw zll

wykonanie
lw złl

.h

wykonania
olanu

za|egłości
lw zll

nadpłaty
lw złl

)soby prawne
)2.7 56,Rozdz.1 5615
i  0 3 1 0

524.936,00536.273,00 85,8 | 20.952,00 r ,00

)soby fizycznt
)2.756, Rozdz.756l6 $
)3  l 0 333.600,00331.807,50 99,46 4"t.876,87 5.922,f6

ilazem 958.536,00868.080,50 90,s6 ó8.828'87 5.923,26

W 2010 r. obowiązywała uchwała Rady Gminy Leoncin Nr XXXDV56109 z dnta 2 grudnia
nieruchomości. Zgodnte z art. 5
lokalnych (. t. Dz. U. z 2006 r.
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Nr 121, poz.844 ze zm.) stawki określone w uchwale nie przekraczająmaksymalnych stawek
podatku określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. z2009 r., Nr
52 poz.742).

Na dzień 3I.If .2010 r. było 488 podatników podatku od nieruchomości w tym:
- osoby prawne -24,
- osoby ftzyczne - 464.

osoby prawne - przeprowadzono analizę dokumentów Źródłowych na przykJadzie 7
podatników o nr kont: 30007, 50003, 30017, 50004, 30001, f7000I,70005. Badana próba
stanowi 29,I7 % populacji. Ustalono:
- wy|iczając podatek zastosowano stawki wynikające z uchwały Rady Gminy Leoncin Nr

XXXD056l09 zdnia 2 grudnia 2009 r.,
- przypisu podatku na indywidualnych kontach podatników, dokonano zgodnie z deklaracją

lub korektą deklaracji,
- w plzypadku nieterminowych wpłat odsetki były naliczane wyłącznie wtedy, gdy ich

wysokość przekraczaŁa trzykrotność wartości opłaty dodatkowej pobieranej przęz,,Pocztę
Polską'' za polecenie przesyłki listowej,

- podatnicy o nr kont: 50003, 30001, deklaracje na podatek od nieruchomości złoiy|i po
terminie. odpowiednio 319' 3 dni. organ podatkowy wzywał. do złoŻenia deklaracji,

- zaległoŚci na dzień 3|.12.2010 r. posiadał podatnik o nr konta 50003 (kwota 408,00zł).
Do dnia kontroli podatnik nie wpłacił za|egłego podatku,

- powierzchnie gruntów i budynkow wskazane w deklaracjach podatkowych oraz przyjęte
do opodatkowania przez organ podatkowy były zgodne z powierzchniami wynikającymi z
ewidencji gruntów, z wyjątkiem podatnika o nr kont 50004. W przypadku ww. podatnika
organ podatkowy przyjiljako podstawę opodatkowania powierzchnię gruntów związarrych
z prowadzeniem działalności gospodarczej _ I,4124 ha, a z informacji z rejestru gruntów
wynika, ze powierzchnia gruntu wynosi 1,4300 ha. W związku z pov,ryiszym naliczony
przy zastosowaniu stawki 0,76 zł. podatek od nieruchomości, został zaniŻony o 133,76 zł.

Prawidłowość w)lmiaru podatku od nieruchomości dla osób .fi4lczrylch z uwzględnieniem
opodatkowania nowo- wznoszon)lch obiektów oraz za.ięt:lch na nowo-uruchamianą
dział alno ś ć go sp o dar czą
Przeprowadzono ana|izę dokumentów Źródłowych na przy|<Ładzie 15 podatników o nr kont:
4270020, 4130182, 1130005, 4310035, 4290073, 4290078, 4290042,4290077,4290131,
4290004, 4240026, 4290030,4310033, 130046, 180016 Badana próba stanowi 3,23yo
populacji. Ustalono:
- decyzje w sprawie wymiaru podatku zostały doręczone za pośrednictwem ,,Poczty

Polskiej",
- wysokość podatku w decyzjach wymiarowych wyliczona została w oparciu o stawki

podatku wynikające z obowiązującej uchwały Nr XXXIX156|09 z dnia 2 grudnia f009 r.,
- wielkoŚci gruntów przyjęte do obliczenia podatku od nieruchomości są zgodne z danymi

wynikającymi z rejestru gruntów,
decyzje w sprawie zml.any wymiaru podatku od nieruchomości wystawiano na
podstawie zł.oŻonych w ciągu roku informacji,
przypisu lub odpisu podatku na indywidualnych kontach podatników dokonano w kwotach
wynikającychzdecyzji wymiarowych lub decyzji zmieniających wymiar podatku,
dokonane wpłaty zostaty zaksięgowanę na indywidualnych kontach podatników zgodnie
z dowodami wpłat,
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- odsetek od nieterminolvych płatności nie na|iczano, gdyŻ wysokość odsetek nie
przel<raczała trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez ''Pocztę Polską'' za
polecenie przesyłki listowej,

- podatkiem od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
zostali opodatkowani podatnicy o nr kont 130046, 180016' którzy nie prowadzą
działalności gospodarczej, tylko przekaza|i w posiadanie swoje nieruchomości osobom
prowadzącym działalnośó gospodaczą

- na poddanych kontroli informacjach w podatku od nieruchomości ńoŻonych przez
podatników o nr kont 4270020,4310035, 4290073, 4290018, 4290042, 4290077 ' 4290l3I,
4f90004 nie odnotowano daty wpływu do organu podatkowego.

Dokumenty w zakresie podatku od nieruchomości udostępniły:
- Pani Aneta Kowalska-Szpalerska _ Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat,
- Pani Teresa Szafraniec _ Inspektor ds. podatków.

b/ Podatek rolny
Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3|.I2.20I0r. ustalono
następuj ącą r ea|tzacj ę podatku rolne go :

Podatek rolny klasyfikacja
budżetowa

plan
lw zU

wykonanie
lw złl

oń

wykonania
Dlanu

zaległoŚci
lw zU

nadpłaty
lw zU

)soby prawne )zial 756
'ozdz.75615 $0320

2.f79,00 2.011,00 88,24 0,00 0,00

)sobv fizvczne
)ział756
'ozdz.75616 Q0320

135.577,00 112,165,72 82,'73 29.592,35 5.537,91

lazem 137.8s6,00 n4.t76;t2 82.82 29.s92.355.537.91

Uchwałą Nr XXXDV55|09 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rada Gminy Leoncin obnizyła cenę
skupu iyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2009 r. w sprawie średniej ceny skupu Żfia za okres
pierwszych trzech kwartałów 2009 r, (M.P. Nr 68, poz. 886) z kwoty 34,10 zŁ do kwoty
31,80 zł. za ldt.. Stawka podatku rolnego wynosiła:
- od 1ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych _ równowartośó pieniężną

2,5qŻyta,tj.]9,50 zŁ,
- od 1ha gruntów pozostałych - równowartość 5qŻyta,tj.159,00 zł.

Na dzień 3I.I2.Z0I0 r' było 2657 podatników podatku rolnego w tym:
- osoby prawne - 9,
- osoby ftzyczne - f648.

osoby prawne - przeprowadzono analizę dokumentów źródłowych na przyYJadzie 3
podatników o nr kont: 70002' 80001, 130001. Badana próba stanowi 33,33 % populacji.
Ustalono:
- podatnicy o nr kont: 80001, 130001 deklaracje na podatek rolny złoŻy|i z trzydniowym

opóźnieniem,
- zastosowano prawidłowe przeliczniki hektarów ftzycznych na hektary przeliczeniowe,

z uwzględnieniem klas gruntów i II okręgu podatkowego,
- przypisu podatku na indywidualnych kontach podatników dokonano w kwotach

wynikaj ących z deklaracj i,
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- odsetek od nietęrminolvych płatności nie naliczano, gdy wysokość odsętek nie
przekaczała trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez ''Pocztę Polską'' za
polecenie przesyłki listowej.

Osoby fizyczne - przeprowadzono ana|izę dokumentów Źródłowych na przyL<ładzie 10
podatników o nr kont: 140020, 200036, 50002, 240059, 280087' 4060083' 4230002,
429014I,4250050, 100001. Badana próba stanowi 0'38yo populacji. Ustalono:
- wielkości gruntów przyjęte do obliczenia podatku rolnego są zgodne z danymi

wynikającymi z rejestru gruntów,
- zastosowano prawidłowe przeliczniki hektarów ftzycznych na hektary przeliczeniowe,

z uwzględnienięm klas gruntów i II okręgu podatkowego,
- wymiar podatku naliczano w prawidłowych wysokościach,
- decyĄe wymiarowe doręczono podatnikomzapośrednictwem,,Poczty Polskiej'',
- przypisu na indywidualnych kontach podatników dokonano w kwotach wynikających

z decyzji wymiarowych,
- dokonane wpłaty zostały zaksięgowane na kontach podatników zgodnie z dowodami

źródłowymi,
- odsetek od nietermino!\rych płatności nie na|\czano, gdy wysokośó odsetek nie

przekaczała trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej ptzez,'Pocztę Polską'' za
polecenie przesyłki listowej,

- podatnicy o nr kont 240059, 4290I4I' 4060083 nie zł'oŻy\i informacji na podatek rolny.
organ podatkowy wydał decyzję określające wysokośó zobowiązania po{atkowego,

- na informacjach w sprawie podatku rolnego podatników o nr kont 140020, 200036,
280087, 4230002,100001 nie odnotowano daty wpływu do organu podatkowego.

Dokumenty w zakresie podatku rolnego udostępniły:
- Pani Aneta Kowalska-Szpalerska _ Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat,
- Pani Teresa Szafraniec _ Inspektor ds. podatków.

cI Łączne zob ow iązanie p ieniężn e
w 2010 roku było 3932 podatników łącznego zobowiązania pienięznego. Analizie poddano
10 losowo wybranych podatników o nr kont: 50021, 150078, 250009, 260060,27004I,
11300l1 '  4030017'  4050130,  4050457,41800l1.  Próba stanowi 0,25oń badanych
podatnikow. Ustalono, ze:
- wielkości gruntów przyjęte do obliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego są zgodne z

danymi wynikającymi z rejestru gruntów,
- zastosowano prawidłowe przeliczniki hektarów ftzycznych na hektary przeliczeniowe,

z uwzględnieniem klas gruntów i II okręgu podatkowego,
- wymiar podatku naliczano w prawidłowych wysokościach,
- decyzje wymiarowe doręczono podatnikom za pośrednictwem,,Poczty Polskiej'',
- przypisu na indywidualnych kontach podatnikow dokonano w kwotach wynikających

zdecyzji wymiarowych,
- dokonane wpłaty zostały zaksięgowane na kontach podatników zgodnie z dowodami

zródtowymi,
- odsetek od nieterminovvych płatności nie na|iczano, gdy wysokośó odsetek nie

przehacza,la trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez ''Pocztę Polską'' za
polecenie przesyłki listowej,

- podatnik o nr konta 4050457 nieztoiył' informacji w sprawie podatku od nieruchomości
i podatku rolnego. organ podatkowy wydał decyĄę określającą wysokość łącznego
zobowiązania pieniężnego,
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