
- na poddanych kontroli informacjach w sprawie łącznego zobowiązania
pienięŹnegoz}oŻonych przez podatników o nr kont 500ft, 150078, 260060, 1l3o11,
4030017, 40501 30, 41 8001 1 nie odnotowano daty wpływu do organu podatkowego,

- wpłaty podatników o nr kont 50021 i 260060 dokonywane za pośrednictwem sohysa nie
maj ą odzwierciedlenia na ich kontach wymiarowych.
Podatnik o nr konta 260060 dokonał wpłaty w dniu 10.03.2010r., a na jego koncie
wymiarowym zaewidencjonowana ona została pod datą l5.03.20|0 t.
Podatnik o nr konta 5002I dokonał wpłat 11.03, 14.05, l l .09, 11.11.2010r., a na jego
koncię wymiarowym zaewidencjonowane zostały one odpowiednio pod datami 15.03,
15 .05 ,  15 .09 ,  15 .11 .2010  r .

Dokumenty w zakresie łącznego zobowiązania pieni ężne go udo stępniły :
- Pani Aneta Kowalska-Szpalerska - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat,
- Pani Teresa Szafraniec _ Inspektor ds. podatków.

d/ Podatek leśny
Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3I.l2.20IOr. ustalono
następuj ącą realizacj ę podatku leśne go :

Podatek leśny klasyfikacja
budżetowa

plan
lwzłl

wykonanie
lwzll

Vo
wykonania

planu

zaległości
lwzU

nadpłaty
lwzłl

)soby prawne )ział.I56
'o2d2.75615 60330 98.180,00 98.24r,00 100,06 2,00 4,00

)soby fizyczne )ział 756
'ozdz.756l6 60330 6.400,00 6.059,12 nl,s2 1 . 196 , 19 385,95

lazem 104.580.00104.300.12 99.73 l  198,19 389.9s

w 2010 t. za podstawę obliczenia podatku leśnego przyjęto kwotę 136,54 zł zgodnie
z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 pa:ździemika 2009 r.
w sprawie średniej ceny sprzedu;ry drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwazapierwszettzy kwartały f009r. (M.P. z2OO9 r. Nr 69' poz.
896). Podatek od 1 ha lasu wynosił 30,0388 zł.

Na dzień 3I.I2.20I0 r. było 80 podatników podatku leśnego, w tym:
- osoby prawne - 8,
- osoby frzyczne - 72.

osob)l prawne - przeprowadzono and^izę dokumentów Źródłowych 4 podatników o nr kont:
10003' 10008, l30002, 70003. Badanapróba stanowi 50 % populacji.
Ustalono:
- podatnik o nr konta 10003 zŁoŻył deklaracje na podatek leŚny 4 dni po ustawowym

terminie,
zastosowano obowiązuj ące stawki podatku,
przypisu podatku na indywidualnych kontach podatników, dokonano zgodnie z deklaracją
dokonane wpłaty zostały zaksięgowane na indywidualnych kontach podatników zgodnie
z dowodami wpłat,
odsetek od nieterminolvych płatności nie naliczano, gdyŻ wysokość odsetek nie
przek<raczała trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej ptzez ''Pocztę Polską'' za
polecenie przesyłki listowej.
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osob)l .fi4lczne - przeprowadzono ana|izę dokumentów źródłowych na przykładzie 5
podatników o nr kont: 4200075' 4180046, 429002],4180016, 4200044. Badana próba
stanowi 6,94 o populacji.
Ustalono:
- wymiar podatku na|iczany był komputerowo, zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji

gruntów, przyjmując obowią7ującąstawkę od 1ha fizycznego lasu,
- decyz1e w sprawie ustalenia wymiaru podatku zostały doręczone podatnikom za

pośrednictwem Poczty Polskiej,
- przypisu podatku na indywidualnych kontach podatkowych dokonano w kwotach

wynikaj ący ch z decy zji wymiarowych,
- odsetek od nietermino!\rych płatnoŚci nie naliczano' gdyŻ wysokośó odsetek nie

przek'raczała trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez ''Pocztę Polską'' za
polecenie przesyłki listowej,

- na informacjach podatników o nr kont 4180046, 4290027 nie odnotowano daty wpływu do
organu,

- podatnicy o nr kont 4200075 i 4200044 nięzłoŻyli informacji na podatek leśny. organ
podatkowy wydał decyzj ę okreŚlaj ące wysoko ść zobowiązania podatkowe go.

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

e/ Podatek od środków transpońowych
Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku ustalono
następuj ącą r ea|izacj ę podatku od śro dkow transportowych :

Podatek
od Środków

transoortowvch

Klasyfikacja
budżetowa

Plan
lw zll

Wykonanie
lw zll

o/o

wykonania
olanu

ZaIegłości
lw zll

Nadpłaty
lw zU

Osoby prawne Dział 7 56,
rozdz.75615 6 0340

5.068,00 5.076,00 I  00 ,1  6 0,00 0,00

Osobv ftzyczne Dział756,
rozdz.75616 S 0340 96.035,00 92.32t,60 96,13 17 .721,80 94,00

Razem t 01 . 103 , 0097.39',1,60 96,33 17.721,80 94,00

Stawki podatku od środków transportowych na 2010 r. zostały określone uchwałą Nr
XXXDU57l09 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rady Gminy Lęoncin.
Stwierdzono, Że wysokość stawek od środków transportowych określona w powyzszej
uchwale nie przekracza stawek wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.) orazz treścią
obwieszczenia Ministra Finansów z dnta6 pażdziemika2009 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P.09'67.812).
Na dzień 3|.I2.20I0 r. było 35 podatników podatku od środków transportowych, w tym:
- osób prawne _ 2,
- osoby ftzyczne - 33 osób ftzycznych.

Powszechność opodatkowania środków transportow}lch, prawidłowość stosowania stqwek
po dat kow}l ch, t er minow o ś ć r e qul ow ani a z o b ow i ąz ań prz e z p o datników.
osob:ł prawne - przęprowadzono ana|izę dokumentów Źródłowych dotyczących podatku od
środków transportowych na przykładzie 2 podatników o nr kont: 500001 (WNDT114),

1 500003 (WSM830E, WNDO7LS, WSM874X, WND454C). Badana próba stanowi I00%

l\ podatników.Ustalono:
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- zastosowano Stawki podatku wynikające z uchwały Rady Gminy,
- przypisu podatku na indywidualnych kontach podatników dokonano zgodnie

z deklaracjami,
- dokonane wpłaty zaksięgowano na indywidualnych kontach podatników zgodnie

z dowodami zródłowymi'
- podatnik o nr kont: 500003 deklaracje na podatek od środków transportowych (DT-

I) złożył 7 dni po ustawowym terminie,
- podatnik o nr konta 500003 część I raty oraz II ratę podatku wpłacił po terminie.

odpowiednio 7 dni i 30 dni. od nieterminowej wpłaty II raty nie naliczono i nie pobrano
odsetek w wysokoŚci 18 zŁ, poniewaz były one naliczane oddzielnie dla każdego pojazdu,
a nie od raty podatku za wszystkie pojazdy.

osobv .fi4lczne - przeprowadzono analizę dokumentów źródłowych dotyczących podatku od
środków transportowych na przy|<Ładzie 10 podatników o nr kont: 100007 (WND35RK'
WND65FY, WND93FP), 100008 (WND44XI{, WNDX350, WFT5804), 100010
(wND12883, WND13396, WNDT3LX), 100015 (WND46LA, WNDX64I, WND23FC),
100021 (WND34AH), 100024 (WND74GM), 100025 (WSM9889, WNDK084), 100028
(WND38XT, WND01184), 100030 (WND08965, WND97XT, WNDF400, WND44JJ),
100034 (wND15777). Badana próba stanowi 30,30 % podatników.
Ustalono:
- zastosowano stawki podatku wynikające z uchwały Rady Gminy,
- przypisu podatku na indywidualnych kontach podatników dokonano zgodnie

z deklaracjami,
- dokonane wpłaty zaksięgowano na indywidualnych kontach podatników zgodnie

z dowodami Źrodłowymi,
- od podatnika o nr konta 100008 nie pobrano odsetek w wysokości7,90 zł, poniewaŻbyŁy

one naliczane oddzielnie dla każdego pojazdu' a nie od raty podatku za wszystkie pojazdy'
- podatnikowi o nr konta 100010 nie dokonano przypisu podatku za pojazd o nr rej.

WND75UR w wysokości 264,00 zł pomimo, Że był' on jego właścicielem do dnia
02.03.2010r, co potwierdził' w zł.oŻonej deklaracji. Podatek został' przypisany za cały rok
2010 nowemu właścicielowi pojazdu o nr rej. WND75UR iprzez niego zapł'acony,

- podatnicy o nr kont: 10007, 10008, 100021, 100025, 100028, 100024, deklaracje na
podatek od środków transportowych (DT-l) zŁoiy|i po ustawowym terminie. opóźnienie
wynosiło odpowiednio 42, 14, 42,78,73,266, dni. organ podatkowy wzywał podatników
do złoięnia deklaracj i,

Dokumenty w zakręsie podatku od środków transportowych udostępniła: Pani Teresa
Szafraniec . Inspektor ds. podatków.

Egzekwowanie obowiazku podatkowego _ w 2010 r. organ podatkowy wystawił 481 szt.
upomnień i 5 szt. ty.tułów wykonawczych.
Tryb postępowania organu podatkowego sprawdzono na przyHadzie:
- 2 dłuŻników podatku od nieruchomości _ osoby prawne o nr kont: 10009,26000l.

Za\eg}ośÓ ww. podatników na koniec 2010 r. wynosiła 20,369,00 zł',
- 5 dłużnikow podatku od nięruchomości _ osoby ftzyczne o nr kont: f400|6, 130019,

4290084,4060030, 4180009. Za|egŁość ww. podatników na koniec 20I0r. wynosiła
2I,I74,]0 zł.

Ustalono, że w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych organ podatkowy wystawiał
upomnienia i tytuły wykonawcze.
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Dokumenty w powyższym zakresie udostępniła Pani Teresa Szafraniec - Inspektor ds.
podatków.

Prawidłowość stosowania ulg i zwolnień podatkowvch.
w 2010 roku w Gminie Leoncin dokonano 2 zwolniefi z tytułu nabycia gruntów. Zapoznano
się z następującymi dokumentami:
- wnioskamipodatników,
- decyzjami w sprawie zwolnienia od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowęgo

gospodarstwa rolnego lub powiększenia jń istniejącego do powierzchni
nieprzekraczającej 100ha na okres 5 lat o nr: F-31I3-f-Il|O z dnia 13.05.2010 r., F.3113-
2-2110 z dnia 17 .05.2010 r., wydanymi przez organ podatkowy,

- decyzjami ustalającymi podatek rolny na 2010 r.
Ustalono, ze:
- w obu przypadkach wydane zostały decyzje zmieniające decyzje wymiarowe,
- wnioskodawcy załączy|i do wniosków akty notarialne potwierdzające zakup gruntów

podlegaj ących zwolnieniu.

Umorzenia zaleglości podatkowych. odroczenia płatności podatków i rozłożenia na ratv
podatków.
W 2010 r.:
- nie wydawano decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności irozł'oŻenianaraty,
- w podatkach pobieranych przezUrząd Skarbowy udzielono 4 umorzeń na kwotę

5.628,00 zł,
- w podatkach pobieranych we własnym zakresie (podatek od nieruchomości, rolny, leśny,

od środków transportowych) wydano19 decyzji w sprawie umorzenia zaległości
podatkowych na kwotę 13.013,00 zł,

- do kontroli wybrano 5 nw. decyĄi. Badana próba stanowi 26,31/o wydanych decyzji.

L.p
Data wpływu
wniosku do

Urzedu Gminy
Numer i data decyzj i Rodzaj ulgi

Kwota
wz l

I 17.03.2010 r . F -3 | 10-2-2 I l0 z 20.04.201 0 r.
Umorzenie zaległości w łącznym

zobowiązaniu pienięŹnym tj. I raty za
2010 r .

83,00

2. 08.07.2010 r. F-3 I 10-2-3ll 0 z 28.07.2010 r. Umorzenie zaległości w podatku
rolnym ti. I i Il raty 2a2010 r. ló4'00

J . 20.07.2010 r. F -3 1 13 -2-4 I l0 z 29.07 .201 0 r Umorzęnie zaległości w podatku
rolnym ti. II raty za 20 I 0 r.

l  34,00

4. 09 .1  1 .2010  r . F-3 I I 3-2-300023-11 ll0 z
21.12.2010 r.

Umorzenie zaległości w podatku
rolnym ti. I, II, I i l  i  IV raty za20l0 r

249,00

) I 8. I I .2010 r. F - 3 | l0-2-f-f60058- I 2/1 0 z
2'7.12.2010 r.

Umorzenie zaległości w łącznym
zobowią.zaniu pieniężnym tj. I' II' II]

i IV raty 2a2010 r.
l 73,00

Ustalono:
- decyzje wydano na podstawie wniosków umotywowanych trudną sytuacją materialną

podatnika,
- postępowanie o wydanie decyzji o nr F-3II0-2-260058-IflI0 z dnia27.I2.20I0 r. i nr -

3113-2-300023-|1110 z dnia2I.|2.f0I0 r' w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
trwało dłużej niŻ30 dni. Dłuższy termin wydania decyzji wynikał zfaktx, że sprawy były
skomplikowane. Nie zo stał' przeh o czony termin 2 mie sięcy,

- z treści decyzji wynika, czego dotyczy umorzenie,
- decyĄe zawierająpouczenie o możliwości odwołania,
- decyzje podpisane zostały przezPanaJózefaMosakowskiego _ Wójta Gminy Leoncin'
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- na indywidualnych kontach podatników, których dotyczyły decyzje dokonano zapisów
zgodnych z tr eścią decy zji,

Dokumenty w powyższym zakresie udostępniła Pani Aneta Kowalska-Szpalerska * Inspektor
ds. wymiaru podatków i opłat.

Skutki udzielania ulg. zwolnień" umorzeń. odroczenia terminu płatności i rozłożenia na
ratv.
Sprawozdanie Rb-PDP - z wykonania dochodów podatkowych (IJrząd Gminy) na koniec
2010 r.. dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu wynosiły 4.496.530,27 zł.' Ponadto w
sprawozdaniu Rb-PDP wykazano :
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości 255,936,20 zł (dotyczy

podatku: rolnego 9.589 zł; od nieruchomości f22.598,00 zł; od środków transportowych
23.749,20 zł;),

- skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 r. w wysokości 32.448,76 zł (dotyczy podatku
od nieruchomości),

- skutki decyzji wydanych ptzęz organ podatkowy dot. umorzeniaza|egłości podatkowych
w wysokoŚci 13.013,00 zł (dotyczy podatku rolnego 2.558,00 zł, podatku od
nieruchomości 10'405 zł oraz podatku leśnego 50,00 zł).

Ustalono' Że v,łykazarte w sprawozdaniu Rb-PDP :
- kwoty poszczególnych dochodów zaklasyfikowanych wg paragrafow ($0010, 0020, 031,

032,033,034, 035, 041 i 0500) we wszystkich rozdziałach (1560I,756|5, ]5616,75618
i7562I) są zgodne z sumami odpowiadających tym dochodom wykazanych 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 wykonaniaplanu
dochodów j.s.t.

nlen w tku od
podatku od środków transportowych - na
komputerolvych według stanu na dzien
ustalono, że w zakresie:

podstawie przedstawionych do kontroli wydruków
31.12.2010 r. pn.: ,,Analiza stawek podatkowych",

]) Skutków obniżenia górąlch stawekpodatkow)łch z tvt,:
a) podatku od nieruchomoŚci ($0310) uwzględniono obniienia wprowadzone uchwałą

Rady Gminy Leoncin Nr XXXDV56109 z dnia2 grudnia 2OO9 r., która ustaliła stawki
podatku od nieruchomości obowiązujące na rok 20l0. W poz. 12. sprawozdania Rb-
27S wykazano:

94.f52,00 zł (rozdz. 75615 - osoby prawne) - stawki ustawowe (maksymalne)
728.274,00 zł _ stawki lokalne 634'022.00 zł.

_ |28.346,00zł' (rozdz' 75616 - osoby fizyczne) - stawki ustawowe (maksyma1ne)
499,892,00 zł _ stawki lokalne 37I '546,00 zł.

Kwota vtykazana w rubryce pn. skutki obnizenia górnych stawek podatkowych została
pomniejszona o kwotę 25.046,75 zł, dotyczącą budynków mieszkalnych w
gospodarstwa rolnych, które są zwolnione na podstawie uchwały Rady Gminy
Leoncin Nr XII/68/07 z dnia 26 listopad a ZO\j r.;

b) podatku rolnego ($0320) uwzględniono obniżenia wprowadzone uchwałą Rady
Gminy Leoncin Nr XXXXl55l09 z dnia 2 grudnia 2OO9r., która ustaliła stawki
podatku rolnego obowiązujące na rok 2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów podatku rolnego. W poz. 12. sprawozdania Rb-27S wykazano:
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151,00 zł (rozdz. 7 5615 - osoby prawne) - stawki ustawowe (maksymalne)
2,263,00 zł - stawki lokalne 2lI2,00 zł - dot. gospodarstw i nieruchomości,
9.438,00 zł. (rozdz. 75616 - osoby ftzyczne) - stawki ustawowe (maksymalne)
I39.973,00 zł - stawki lokalne 130.535,00 zł- dot. gospodarstw i nieruchomości;

c) podatku od środków transportowych ($03a0) uwzględniono obnizenia wprowadzone
uchwałą Rady Gminy Leoncin Nr XXXIXl57l09 z dnia 2 grudnia 2009 t. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transporlowych na 2010 r. W poz. 12.
sprawozdania Rb-27S:

- v,,rykazano 23.7 49,20 zt (rozdz. 7 5616 - osoby ftzyczne),
- nie wykazano skutkow obniżenia stawek podatkowych od osób prawnych w

wysokości 2.524,80 zł pomimo , Że byŁo 2 podatników, co wynika z rejestru podatku
od środków transportowych.

d) podatku leśnego od osób ftzycznych i prawnych stawki ustawowe i lokalne były na
tym samym poziomie.

2) Skutków udzielon:łch ulg i zwolnień, obliczone za olcres sprawozdm,vcąy (bez ulg i
nvolnień ustawow}lch) - poz' ] 3 sprawozdania Rb-27S
Dokonywano zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie zapisów uchwały Rady
Gminy Leoncin Nr XII/68/07 z dnta 26 1istopada2007 r., które dotyczyły:
- budynków i gruntów stanowiących własnośó (współwłasność) gminy, o ile nie są we

władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek otganizacyjnych nie mających
osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych z v,ryłączeniem budynków i budowli słuzących do dostarczania
wody i odprowadzania Ścieków_ nie występowały,

- nieruchomości zajętych na potrzeby bezpieczęństwa i porządku publicznego oraz
ochrony przeciwpoŻarowej - 6.619,00 zł,

- budynków lub ich części stanowiących własnośó lub będących w posiadaniu lub
trwałym zarządzie instytucji kultury - nie występowały,

- budynków lub ich części i gruntów stanowiących własnoŚó (współwłasność) gminy i
będących w posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych' w tym
stowarzyszen, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej . nie
występowały,

- budynków mieszkalnych w gospodarstwach rolnych w kwocie 25,046,75 zł,
PowyŻsza kwota zostałavq,kazanaw rubryce obniżenie górnych stawek podatkowych.

3) Skutków deqlz-ii wvdaĄlch przez organ podatkowv na podstawie ustaw:ł _ ord)lnac.ia
peds!kovL

a) w zalcresie umorzeń zaległości podatkowycł (kolumna 14 sprawozdania Rb-27S oraz 5
sprawozdania Rb-PDP)
Podczas kontroli przedłoŻonych dokumentów, tj. sprawozdania Rb-27S z wykonania
planu dochodów budzetowych jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010I.' Sprawozdania Rb-PDP z
wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r.
oraz prowadzonych komputerowo rejestrów przypisów i odpisów ustalono, że:

Wyszczególnienie
Kwota umorzonych zaległoŚci

podatkowych wg rejestru
przypisów i odpisów

Kwota umorzonych zaległoŚci
podatkowych wykazana w

sprawozdaniu Rb-27S, Rb-PDP
podatek od nieruchomoŚci -

os. Drawne 9.812,00 9.812, ,00

podatek od nięruchomości -

os. fizvczne 593,00 593,00

podatek rolnv - os. fizvoznę 2.558,00 2.558,00
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- os. 50 s0,00

b) w Zalłesie rozłożenia na raty, odroczenia terminu ptatności w poz. 15 sprawozdania Rb-
27S nie wykazano iadnychkwot.

Dokumenty w powyższym udostępniły:
- Pani Teresa Szafraniec - Inspektor ds. podatków,
- Pani Aneta Kowalska-Szpalerska - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

f/ Opłata od posiadania psów
W 2010 roku nie obowiązywała uchwała w sprawie optaty z tytliu posiadania psów oraz
zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3I.|2.2010 r. w 2010 r. Gmina
Leoncin nie uzyskiwała dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów.

g/ Opłata targowa
Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki
samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 3 I 'If .2010 roku ustalono :

Rodzaj
dochodu Klasyfikacja

budżetowa
Plan
lwzłl

Wykonanie
lwzll

o

wykonania
olanu

Zaległości
lwzll

Nadpłaty
/wzłl

opłata
targowa

Dział756
rozdz.75616 6 0430 2s.000,0020.601,00 82,40 0,00 0,00

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej i zasady jej poboru zostały określone uchwałą
Rady Gminy Leoncin nr XXXDV58/09 z dnia2 grudnia 2009 r.
Zgodnie z uchwałąna inkasenta opłaty targowej .vqtznaazono Pana Tadeusza Jabłońskiego.
Prawidłowość rozliczenia zebranej opłaĘ targowej sprawdzono na przyL<Ładzie opłat
pobranych w okresie od 5 marca do 6 maja 2010 r. Dochody za ten okres wyniosły
3.463,00 zł', Badana próba stanowi 16,80 o/o wszystkich dochodów otrzymanych w 2010 r. z
tytułu opłaty targowej.
Na podstawię roz|iczeń opłaty targowej za okres od 5 marca do 6 maja 2010 r' grzbietów
bloczków biletów opłaty targowej wydanych w marcu i kwietniu 2010 r., źródłowych
dowodów wpłat oraz rachunków nr 52 z dnia 09.04.2010 r. i nr 79 z dnia 06.05.2010 r.
ustalono:
- pobrana kwota została odprowadzona na konto Urzędu zgodnie z ww. uchwałą tj. w

terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
- wynagrodzenie za inkaso wypłacono zgodnie z ww. uchwałątj. 30 % pobranych kwot.

1.3. Dochody z majątku
Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3I.12,20|0 roku ustalono, ie
kwoty planowanych i zrea|izowanych dochodów z majątku Gminy Leoncin przedstawiają się
następująco:

Tytuł dochodu
Plan

po zmianach
lwzll

Wykonanie
lwzll

o

wykonania
planu

Zaległości

Nadpłaty
700-70005-$0470. wpływy z tytułu zarządu,
użytkowania, użytkowania wieczystego 3ó.900'00 23.905,56 64,78 28.445,89

0.00
700-70005-s0750 _ dochody z tytułu najmu,
dzierŻauty składników majątkowych j. s. t' r r 6.000,00 117.898,30 l0 l , 63

l . 0 t  1 .85
0,00
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700-70005-s0770 - wpłaty z ty.tułu odpłatnego nabycia
nrqrxrq rrrłącnnćni nrąz ntąrrrą t lźrńlrnrwąnią rvicnzvcteon 601.6ó0,00 0,00 0

0.00

nieruchomości 0,00

700-70005-$0920 _ pozostałe odsętki 2.000,00 r.878,23 93,91 0,00
0.00

700_70005-s0970 _ wpływy zrói.nych dochodów 56.000,00 50.293,05 89,80 3.829.30
0,00

ogółem 812.s60.00 193.975,14 f3,87 33.287,04
0.00

Realizacja poszczególnych dochodów Z majątku zostaŁa opisana w rozdzia|e IV
,,Gospodarka mieniem'' niniejszego protokołu.

1.4. Inne dochody
Udziah w podatku dochodowvm od osób fizvcznvch i od osób prawnvch - na podstawie
sprawozdania Rb-27S Z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3I.|2.20I0 roku ustalono' że kwoty
planowanychi zrealizowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
flzycznych i prawnych przedstawiają się następująco:

Podatek
Dochodowy

Klasyfikacja
budżetowa

Plan
lwzll

Wykonanie
lwzłl

7o wykonania
planu

ZaIegłości
lwzll

Nadpłaty
lwzll

Osoby
ftzyczne

Dział' 756, rozdz.
7 5 6 2 r . 6 0 1 0 3.146.756,00 3.080.206,00 97,88 0,00 0,00

Osoby
Drawne

Dział'756, rozdz.
7562|. ą0f0

20.000,00 25.093, l 5 125,46 0,00 0,00

Razem 3.166.756,00 3.105.299.15 98'0ó 0,00 0,00

Kwota dochodow ztytliu udziałów w podatku dochodowym od osób ftzycznychjest zgodna
z kwotą dochodów wykazaną w sprawozdaniu Rb-21 rocznym z wykonania udziałów
jednostek Samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób
ftzycznych' sporządzonym przez Ministerstwo Finansów Za oklęs od początku roku do dnia
3I.If .2010 r.
Kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób pfawnych jest
niezgodna z kwotądochodów wykonanych, wykazanąw Sprawozdaniachkb-z] z wykonania
dochodów budzetowych za okres od początku roku do dnia 3I,I2.20I0 r., sporządzonych
przęz naczęlników właściwych urzędów skarbowych. Różnica wynosi I.33I,42 zł'.

Dokumenty w powyższym zakresie udostępniła Pani Matgorzata Kurek _ Skarbnik Gminy.

Dochodv z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowvch - na podstawie
Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3I.I2.20I0 roku ustalono' ze kwoty
planowanych i zrea|izowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzeduŻ napojów
alkoholowych przedstawiaj ą się następuj ąco :

K|asyfikacja budżetowa
Plan
lw zł|

Wykonanie
lw zll

,
wykonania

p lanu
ZaIegłości

lw złl

Nadplaty
lw złl

Dział 756'
rozdz. 75618 $ 0480 77.000,00 71.095,20 o t  1 1 0,00 0,00

W 2010  r . :
1) wydano 15 szt. zezwo|enna spzedaż napojów alkoholowych (na czas określony)

zawierających:
- do 4,5 % alkoholu orazprwa- 5 szt.,
- powyżej 4,5 oń do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) _ 5 szt.,

a -
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- powyżej l8 % alkoholu _ 5 szt.,
2) wydano 1 szt. jednorazowych zezwo|eń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) ilośó czynnychzezwoleń na sprzedaŻ napojów alkoholowych wynosiła 58 szt. (w tym: 43

zęzwo|enwydanych przed 20l0 r.),
4) |iczba punktów sprzedaŻy napojów alkoholowych wynosiła 20,

PrawidłowośÓ poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
sprawdzono na podstawie 15 zezwoleń wymienion}'ch w poniiszej tabeli:

Lp. Nr zezwolenia,
z dnia

Zaw. o/o

Alkoholu
Okres

obowiązywania
Wniosek

z dn.

Data zlożenia
oświadcz.
o wartości

ubiesł. sorzed.

Wpłaty w 2010 r.
lw zll

I t7/A/U200s
z 30.05.2005 r. do 4,5

04.06.2005
03.06.2010 04.05.2005 r.

27.01.2010

28.01.2010
1.329,05
0 I .06.2010
1.820,95

2 t8lBlv2005
z 30.05.2005 r 4,5  -  18

J l6lCil/2055 z
30.05.2005 r.

pow. l8

4 031A1v2010
z 01.06.2010 r. do 4,5

04.06.2010 -
04.06.2020 04.05.2010 r5 03/Blt/20r0

201.06.2010 r. 4,5  -  18

6 03tctr/20r0
z  01 .06 .2010 r . pow. 18

05lNU20r0
z 05.08.2010 r. do 4,5

0s.08.2010 -
0s.0s.2020 03.08.2010 r . Nowy

przedsiębiorca

05.08.2010 r. -
1.285,908 05lBlI/2010

z 05.08.2010 r. 4 ,5  -  l8

9 05/c/U2010
z 05.08.2010 r. pow. 18

l 0 t6/AlUflIs do 4,5
04.0f.f005 -
31 . 01 . 2010 18.01.2005

29.01.f010

29.01.2010 r. -
280,66
29.01.2010 r. -
3023,85

l l I6tBtr/f005 4.5  -  t8
r2 t6lclt/200s oow. 18
13 02/Atv2lt0 do 4.5

0l .02.201 0 -
3  1  .01  .201 0 02.'t2.2009t4 021B.1U2010 4,5  -  l8

l 5 02lclv20t0 pow. 18

Badana próba stanowi 25,86 % populacji.
Ustalono:
- zęzwolenia zostały wydane na podstawie ztoŻonych przez przedsiębiorców wniosków

(wraz z zaŁącznikami), na czas okreŚlony, oddzielnie na poszczególne rcdzaje napojów
alkoholowych i podpisane przez Pana Józefa Mosakowskiego - Wójta Gminy Leoncina
lub z upowaŻnienia Wójta Gminy przez PaniąAnnę Krzyczkowską- Sekretarza Gminy,

- Zęzwdrenia zostały wydane po uzyskaniu poz}tywnej opinii Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leoncinie,

- opłata za korzystanie z zezwolreń została wniesiona przez przedsiębiorców przed
wydaniem zęzwo|enia. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwo\enia,

- oświadczenia o wańości sprzedaŻy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
w 2009 r., zostały złoione przez przedsiębiorców w ustawowym terminie,

- przedsiębiorcy wnieśli opłatę w prawidłowej wysokości, w ustawowych terminach,
t pobrano opłatę skarbową za zaświadczenię o dokonanych wpłatach za korzystanie z
\ '.zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 17,00 zł.
l \  ,  
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Prawidłowość poboru opłaty za korzystanie z jednorazowych zezwoleń na sprzedai napojów
alkoholowych sprawdzono na przykładzie zezwolenia o numerze 1/II/A/2010.

Na podstawie ana|izy dokumentacj i dotyczącej ww. zęzw o|ęnia ustalono :
- zezw o\enie wyd ano prze d s i ębi orc y po s iadaj ące mu zezw olenie na spr zedaŻ,
- zezwo|ęnie wydano na jeden dzień,
- opłatę wniesiono ptzed wydaniem zezwo|enia w wysokości IlIf opłaty rocznej.

Dokumenty do kontroli w powyŻszym zakresie udostępniła Pani Marianna Gómiak _
Inspektor ds. Obywatelskich.

opłata skarbowa - na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów
budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
3I.12.20|0 roku ustalono, Że rea|izacja dochodów z tytlltu opłaty skarbowej przedstawia się
następująco:

klasyfikacja
budżetowa

plan
lw zll

wykonanie
l w z l l

o/o

wykonania
planu

zaIegłości
l w z l l

Nadpłaty
l w z ł |

Dz.'756,
Rozdz.756l8, 0410 27.000,00 21.942,40 81,27 0,00 0,00

Prawidłowość poboru opłaty skarbowej opisano w punkcie ,,Dochody z opłat za zezwo|enia
na sprzedaż napojów alkoholowych''.

opłata za zaiecie pasa d'rogowego, za reklamę w pasie drogowvm oraz umieszczenie
urzadzeń w pasie drogowvm. W 2010 r. obowiązywała uchwała Nr XXXVII12I106 r. Rady
Gminy Leoncin z dnia28.06.2006 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wydano 5 decyzji i uzyskano dochody w kwocie
f28,08 zł,ktore zostaŁy zaewidencjonowane w dziale 756,rozdziale 75618 i $ 0490.
Prawidłowośó naliczania i egzekwowania opłat za zajęcie pasa drogowego sprawdzono na
przykładzie wszystkich wydanych w 2010r. decyzji: Nr 680/10 z dnia 07.t2.f010r., Nr
611/10 z dnia23.l l .2010 r.,4812010 z dnia 08.01.2010 r., Nr 679110 z dnia 07.10.2010 r.. Nr
61 0/10 z dnta 23.11.f010 r.
Zapoznano sięz
- rejestrem opłaty zazajęcie pasa drogowego'
- wni o skam i (z załącznlkarri) zło io nym i pr zęz p o dmi oty go sp o d arc ze,
- decyzjamt zezwa|ającymi na zajęcie pasa drogowego i ustalającymi wysokoŚó opłaty,
- dowodami wpłat.
Na podstawie ww. dokumentów ustalono:
- decyzje zostały wydane na podstawie złożzonych wniosków i podpisane przezPana Jozefa

Mosakowskiego - Wójta Gminy |ub przez PaniąAnnę Krzyczkowską_ Sekretarz Gminy,
- wysokość opłaty została ustalona w oparciu o stawki wynikające zww, uchwały,
- w decyzji nr 48l20I0 z dnia 08.01.2010 r. opłata za zajęcie pasa drogi o powierzchni 20

m2 przy zastosowaniu stawki 3,00 zł za I m2 została ustalona i pobrana w wysokości
6,00 zł', zamiast w wysokości 60,00 zł'

- na podstawie decyzji Nr 296109 z dnia 14.10.2009 r. za umieszczenie urządzenia
(przyłącza energetycznego) w pasie drogi gminnej działki o ff ew. 13417 pobrano opłatę
za okres 30.10. - 3I .12.2009 r. w wysokości 0,4I zł orM za rok 2010 w wysokoś ci 2,40 zł,
a z decyzji nr 48l20I0 z dnia 08.01.2010 r. w sprawie wydania zezwo|enia na zajęcie pasa
drogowego drogi gminnej działki o nr ew. 13417 w miejscowości Leoncin związanego z
budową przyłącza energetycznego wynika, ie zostało ono wykonane w dniu
13.01.2010 r . .
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Dokumenty do kontroli w powyŻszym zakresie udostępniła Pani Barbara Kicińska _
Inspektora ds. gospodarki komunalnej.

opłata produktowa (Ę0400I . dnia 09.02.201I r. Urząd Gminy w Leoncinie przesłał do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Funduszu
ochrony Srodowiska w Warszawię sprawozdanie dotyczące rodzaju i ilości odpadów
opakowaniowych zebranych na terenie Gminy Lęoncin. Na podstawie sprawozdania Rb-27S
z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 3I.I2.20I0 roku ustalono, Że Gmina Leoncin uzyskała dochody z
opłaty produktowej w wysokości 129,44 zŁ.

Dokumenty do kontroli w zakresie opłaty produktowej udostępniła Pani Teresa Mikulska _
Inspektora ds. geodezji, rolnictwa i środowiska.

opłata planistvczna - na podstawie ewidencji analitycznej dochodów ustalono, że Gmina
Leoncin w 2010 r. osiągnęła dochody z tytułu opłaty planistycznej ($0a90) w wysokości
68.679,5I zł.
Prawidłowośó ustalenia wysokości opłaty planistycznej sprawdzono na przy|<ładzie 3 decyzjt,
co stanowi 18,75 o^ wszystkich decyĄi okreŚlających ww. opłatę o nr: 83/10, 80/10, 88/10.

Na podstawie dokumentacji związanej z wydaniem ww. decyzji ustalono:
- opłatę wynikająca z decyzji nr 80/10 ustalono w związku z uchwaleniem miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Grochale (uchwała Nr
XXXIl46l05 Rady Gminy Leoncin z dniaf6.I0.2005 r.)

. opłatę wynikającą z decyĄi nr 88/10 ustalono w związku z uchwaleniem miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Stanisławów (uchwała nr
YIl39 107 z dnia 25.04.2007 r.)

- opłatę wynikającą z decyzjt nr 83/10 ustalono w związku z uchwalęniem miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowoŚci Teofile (uchwała nr
XXXVII/20106 z dnia 28.06.2006 r.)

- opłaty wynikające z decyi1i nr 88/10 w wysokości 7.52I,68zł i 83/10 w wysokości
8.993,60 zł' nie zostaty uiszczone. organ podatkowy wysłał upomnienia nr kat. GK-
7322l l l42 l3 l l0zdniaf3.06.2010r.  inrkat .  GK-73f211152131102dniaZ3.06.2010r.
W czasie kontroli inspektorów RIo z Warszawy w dniu t7.08.2011 r. do Urzędu Gminy
Leoncin wpłynęły podania o rozł.oienie na raty zaległości wynikających z ww. decyzji,

- decyzji zostaŁy wydane przezPana Jozefa Mosakowskiego - Wójta Gminy Leoncin.

Dokumenty do kontroli w zakresie opłaty planistycznej udostępniła Pani Barbara Kicińska -
Inspektora ds. gospodarki komunalnej.

Pozostałe dochodv - na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów
budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
3I.12'20|0 roku ustalono, ie Gmina Leoncin uzyskała pozostałe dochody z tybilu:
a) podatku od działalności gospodarczej osob ftzycznych opłacanego w formie karty

podatkowej ($0350) _ II,144,28 zł,
b) podatku od spadków i darowizn - osoby ftzyczne ($0360) _73.851,4f zŁ,
c) innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t, na podstawie odrębnych ustaw t1. opłataza

wpis (zmianę) do ewidencji działalności gospodarczej ($0490) _ 69.258,39 zł,
d) podatku od czynności cywilnoprawnych ($0500) _ I]4,I89,50 zł,
e) różnych opłat ($0690) _ 8.800,00 zŁ,
0 odsetek od nieterminowych wpłat ztytlilupodatków i opłat ($0910) _7.752,26 zł'
g) pozostałych odsetek ($0920) - 9.250,77 zł,
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h) wpływów zróŻnych dochodów ($0970) _ 66.479,0| zł',
D dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacjązadan zzaf<resu

administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami ($2360) _ 10.|32,52 zł',

2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych
Na podstawie zbiorczęgo Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych
jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 3 |,12,2010 r. (na dzieil
f2.0f.20l| r.) ustalono, Że plan wydatkow Gminy Leoncin po zmianach na dzieft
3|.I2.20I0r. wynosił 16.113.136 zł, avtykonanie 14.789.368,02zt. co stanowi 9I,78/o
planu.
a) Na podstawie powyższego sprawozdania ustalono, tŻ prze|<roczenia planu wydatków

w poszczegolnych podziałkach klasyfikacj i budżetowej nie wystąliły.
b) Na podstawie wydruków komputerolvych pn. ,'Realizacja wydatków budzetowych'' za

okresy od początku roku do końca miesiąca: kwietnia, maja,lipca, sierpnia i listopada
ustalono, iŻ przeboczenia planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budzetowej na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąliły.

c) Na podstawie wydruków komputerowych pn. ',Realizacja vtydatków budzetowych'' za
okresy od początku roku do:
. 23.03.2010 r. (uchwałaNrXLIV/1/10 Rady Gminy Leoncin zdnia24.03.20l0r'),
. 05.10.2010 r. (uchwałaNr LIII/34/10 Rady Gminy Leoncin zdnia 07.10.2010 r.)'
. I6.06.f010 r. (zarządzenięNr 4212010 Wójta Gminy Leoncin zdnia 17.06.2010 r.)'
. 23.01 .2010 r. (zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Leoncin z dnia26.07.f0I0 r.)'
. I2,11.2010 r. (zarządzenie Nr 110/2010 Wójta Gminy Leoncin zdnia 15.l1.2010 r.) '
ustalono, iŻ prze|<roczenia planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budzetowej na dzień przed wprowadzeniem zmian w budżecie uchwałą rady gminy lub
zaruądzeniem wójta nie wystąpiły.

Materiały w ww. temacie przedłoŻyła Pani Wiesława Połeó - Inspektor ds. księgowości
budżetowej'

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
Zgodnie z Rb-28S Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych za
okres od początku roku do 31.12.2010 r. (sporządzone na dzięn II.04.2011 r. - korekta nr 1)
plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 201.0 r. w rozdz. 75023 ,,Urzędy gmin'' $ 4010
,,Wynagrodzenia osobowe pracowników'' wynosił 1.280.000,00 zł' natomiast wydatki
wpowyzszej klasyfikacji budzetowej wyniosły I,225'006,09 zł.tj.95,70,ńp|anu.
W Urzędzie Gminy według stanu na dziefi3I.I2,20I0 r. zatrudnionych było 28 osób na26,5
etatach.

2.1.1.1. Kategorie zaszeregowania, kwoty wynagrodzenia zasadniczegoo dodatku
funkcyjnego i specjalnego.
Prawidłowość zaszeregowania pracowników oraz przyznania kwot wynagrodzenia
zasadniczęgo, dodatku specjalnego i funkcyjnego oraz na|iczania dodatku za wysługę lat
sprawdzono na ptzykładzie 10 losowo wybranych pracowników zatrudnionych na nizej
wymienionych stanowiskach pracy (próba stanowi 35,7| oń ogólnej |iczby pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Gminy na dzien 3I .|2.2010 r .
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. Inspektor,
' Specjalista,
' Referent,
. Sprzątaczka.
Zapoznano się z: angażami obowią7ującymi w 2010 r., aktami osobowymi potwierdzającymi
wykształcenie i długoŚć zatrudnienia, świadectwami pracy' zarządzeniem Nr 4012009 Wójta
Gminy Leoncin z dnia 26.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy Leoncin.
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze:
- płaca zasadnicza ustalana była w oparciu o ,'Regulamin wynagradzania pracowników

Urzędu Gminy w Leoncinie,, zał'ączony do zarządzeniaNr 40/2009 Wójta Gminy Leoncin z
dnia26.06.2009 r., który zawiera m.in. Wkaz stanowisk pracowniczych w Urzędzie Gminy
Leoncin ze wskazaniem zakresu kategorii zaszeregowania oraz przedział'em wysokości
płacy zasadniczej dla każdej kategorii ZaszeTegowania. PowyŻszy regulamin sporządzony
został. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. (Dz, U. Nr 50,
poz. 398 zpóżn. zm.),

- Skarbnikowi Gminy ustalono płacę zasadniczą wykraczającąpoza maksymalny poziom
określony w ww. rozpotządzeniu dla tego stanowiska, tj. w okresie od 14 lipca do 31
sierpnia 2010 roku kwota płacy zasadniczej ustalono została na 4.8f5,00 zł' i została
przeŁ'roczona o 25,00 zł., W wyniku tego niezgodnie z rozporządzeniem wypłacono kwotę
47,53 zł. od września 2010 roku kwota płacy zasadniczej była zgodnazrozporządzeniem,

- dodatek funkcyjny przysługiwał osobom pełniącym fuŃcje kierownicze, '
- dodatek stazowy (za wieloletnią pracę) przysługiwał pracownikom po 5 latach pracy

w wysokości wynoszącej 5 oń miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten
wzrastał o I oń za kaŻdy dalszy rok pracy aŻ do osiągnięcia 20 % miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za wieloletnią pracę był wypłacany w terminie
wypłaty wynagrodzenia. Naliczany był począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku
lub wyższej stawki dodatku, 1eŻeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, a jeŻe|i
nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca
w danym miesiącu.

2.|.|.2. ZgodnoŚć stawek określonych w angażach z listą wypłat łlynagrodzeń
Na przykładzie list wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy za marzec, sierpień
listopad 2010 r., tj. listami nr I0 z dnia24.03.2010 r. nr 29 z dnia 25.08.2010 r. i nr 40 z dnia
25.IL}}I} r. ustalono:
- wszystkie składniki wynagrodzenia dla badanej próby, zgodne są z określonymi

w atgaŻach,
- listy ptac zostały podpisane na dowód ich sprawdzenia pod względem merytorycznym,

formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.

Inne wypłatv dokonywane w ramach 8 4010 - Wvnagrodzenia osobowe pracowników -
nagrodv
W Urzędzie Gminy Leoncin w 2010 r. wypłacono pracowlikom nagrody uznaniowe oraz
nagrody z tytułu Jubileuszu Dwudziestolecia Samorządu Terytorialnego w łącznej kwocie
109.500'00 zł. Wójt Gminy nagrody nie otrzymywał.
Kwestia nagród uregulowana została w $ 18 ,,Regulaminu wynagrudzania pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lęoncin'' będącym załącznikiem do zarządzenia Nr
4012009 Wójta Gminy Leoncin z dnia26,062009 r.
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Dokumenty do kontroli w zakresie wynagrodzeń przedtoŻyła Pani Sylwia Jabłońska -

Specjalista ds. oświaty i kadr.

2.1,2. Prawidłowość ustalenia diet dla radnych i członków komisji spoza rady
w 2010 r. Gmina Leoncin poniosło wydatki w $3030 _ ',Rózne wydatki na rzecz osób
fizycznych'' w kwocie 134.330,00 zł' tljęte w rozdzia|e 7502f - ,,Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)".
Prawidtowość ustalenia diet dla radnych sprauldzono na przykładzie wypłat dokonanych za
maj' wrzesień i listopad 2010 roku. Zapoznano się z:
- uchwałami:

. Nr I/1/06 Rady Gminy Leoncin z dnia27.II.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy,

' Nr 112106 Rady Gminy Leoncin z dnia 27.1I.2006 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy,

. Nr II/4/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 04J22006 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej,

. Nr II/5/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 04.12.2006 r. w Sprawie powołania składów
osobowych stałych Komisji Rady Gminy,

' Nr XV/5/08 Rady Gminy Leoncin z dnia 05.02.2008 r. w sprawie zasad przyznawania
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy,

. Nr I/1/10 Rady Gminy Leoncin z dnia02J220l0 r. w sprawie wyboru Przewodniczącęgo
Rady Gminy,

' Nr \lfl|I Rady Gminy Leoncin z dnia 02.12.2010 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy,

. Nr II/3/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 13.12.2006 r. w Sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej,

. Nr II/4/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 13.12.2006 r. w sprawie powołania składów
osobowych stałych Komisji Rady Gminy,

- vtykazarti uczestnictwa radnych w pracach Rady Gminy wraz z listami obecności radnych
na sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy zabadane miesiące,

- listami wypłaconych diet zabadane miesiące,
- dowodami źrodłowymi potwierdzającymi wypłaty diet'
Na podstawie powyższych materiałów ustalono:
- uchwała w sprawie ptzyznawania diet (...) określa wysokośó diet dla Przewodniczącego

Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Przewodniczących Komisji Rady oraz
pozostałych radnych, określa również potrącenia w przypadku nieobecności na sesji lub
komisji,

- wszystkim radnym przysługiwała dieta miesięczna, która pomniejszanabyŁaw przypadkach
nieobecności proporcjonalnie: na sesji o 20oń za nieobecność na sesji rady i I0%o za
nieobecnośó na komisji rady,

. ptzyna|einość do poszczególnych komisji zostat'a okreŚlona uchwałąRady Gminy,
- diety dla radnych w za|einości od pełnionych funkcji były wypłacane zgodnie z uchwałą

Rady Gminy,
- wypłaty diet radnych nie przekraczały w miesiącu wysokości określonej w rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia f6 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 6l ,poz.7I0),tj.50% maksymalnej wysokości
diety, ustalonej jako l,5-krotność kwoty bazowej na 2010 rok określonej w ustawie
budżetowej,

- dowody wypłat diet objętych kontrolą sporządzono na podstawie list obecności i podpisano
je na dowod sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz
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Dokonano również sprawdzenia terminowości składania przez radnych oświadczeń
majątkowych w 2010 r. Ustalono' iŻ wszyscy radni wymagane oŚwiadczenia złoŻy|i
terminowo, tj. do dnia 30.04.2010 r.
W związku zkoiczącą się kadencją w 2010 roku, radni złoŻy|i oświadczenia na 2 miesiące
przed końcem kadencji' tj. wg stanu na |2.09.2010 r. (koniec kadencji przypadała na dzietl
12.11.2010 r.).

Dokumenty w powyzszym zakresie do kontro|i przedł'oŻyŁy:
- Pani Barbara Gontarek _ Inspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy (w zakresie uchwał i list

obecności radnych na sesjach i komisjach),
- Pani Magdalena Piasecka - Inspektor ds. płac (w zakresie wypłat diet),
- Pani Anna Krzaczkowska _ Sekretarz Gminy (w zakresie oświadczeń majątkowych).

2.1.3. Terminowość odprowadzania zobowiązań wobec ZUS
Terminowość regulowania zobowiązań wobec ZUS w 2010 r. sprawdzono na przykładzie
składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz
Pracy w miesiącach wrześniu,paździetniku i listopadzie.
Na podstawie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS P DRA za ww. miesiące 2010 r.
otazw oparciu o dokumenty źrodłowe tj. wyciągi bankowe, ewidencję księgowąprowadzoną
do konta 229 _ ,,Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne'', ustalono, Że w 2010 r. składki
przekazane były w kwotach wynikających z deklaracji ZUS P DRA oraz terminowo, tj. do 5
dnia następnego miesiąca za dany miesiąc (składka za miesiąc listopad w kwocie 42.405,85 zł
ptzekazana została w dniu 03.I2.f0I0 r. - WB rr 238, w wyniku korekty deklaracji ZUS P
DRA sporządzonej w dniu 08.12.2010 r. w dniu 08.12.2010 r. przekazano jeszcze kwotę
40'98 zł - WB nr 24I).
Dokumenty w powyższym zaktesie do kontroli przedłoŻyŁa Pani Magdalena Piasecka -
Inspektor ds' płac.

2.1.4. Pozostałe wydatki (bieżące)

2.|.4.|. Wydatki na zakup usług materialnych i niematerialnych (w tym remonĘ)
Na podstawie zbiorczego rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków
budzetowych j.s.t. zaf0l0 rok oraz ewidencji analitycznej wydatków ustalono, że wydatki w
poniższych paragrafach wyniosły :
- $ 4210 ,,Zakup materiałów i wyposażenia'' -
- s 4270 ,,Zakup usług remontowych'' -
- $ 4300 ,,Zakup usług pozostałych'' -

Wvdatki na zakup materiałów i wvposażenia - Q 4210
Prawidłowość udokumentowania i ewidencjonowania wydatków, zgodnoŚó faktur z
zawartymi umowami w ww. paragrafie sprawdzono na przykładzie losowo wybranych
wydatków o łącznej wartości 93.981,50 zł, co stanowi |2,8I oń wydatków Gminy
poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia w okresie 01'01. - 3I,|f ,2010 r., za:
- zakup dyktafonu TCM-200DV - faktura VAT nr 10-030072 z dnia 01.03.2010 r. na kwotę

283,00 zł za,
- zakup programów komputerowych - faktura VAT nr 10-FVS/0774 z dnia22,03.20|0 r. na

kwotę 7.516,00 zł, zapłata 1 dzień po terminie,
- zakup kosiarki spalinowej o wartości 1.350,00zł - faktura VAT nr F/000166/10 z dnia

26,04.2010 r. na kwotę I,384,00 zł,
- zakup zęstawów komputerowych o wartości 5.758,01 zł - faktura VAT nr Fl00f255ll0 z

dniaZ3.07.20l0 r. na kwotę 5.855"82 zł"

733,616,68 zŁ,
891.041'80 zł,

I.III .74I,82 zł.
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- zakup paliwa - umowa kupna-sprzedaŻy nr GK-342l|0lI0 z dnia 4 stycznia 2010r.
zawaria z Przedsiębiorstwem Handlowo.Usługowym,,BUD-POL''.
w 2009 r. kwota wydatków wynosiła na zakup paliwa 52.652,42 zŁ i nie przehoczyła
kwoty 14.000,00 euro brutto
W 2010 r. kwota wydatków wyniosła 19.074,49 zł', a więc przeL<roczyła 14.000,00 euro
brutto, dlatego w 20l1 r. został przeprowadzony przetarg. Wyższe wydatki w 2010 r.
związane były z akcj ami powodziowymi.

Powyższe faktury zostały podpisane na dowód sprawdzenia pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty ptzez osoby upowaznione.

Wvdatki na zakup usług remontowvch . Q 4270
Prawidłowośó udokumentowania i ewidencjonowania wydatków' zgodność faktur z
zawartymi umowami, zleceniami i protokołami odbioru w ww. paragrafie sprawdzono na
przy\<ładzie losowo wybranych wydatków otącznej wartości 376.047,94zł., co stanowi
4f,f %o wydatków Gminy poniesionych na zakup usług remontowych w okresie 01.01. -
31.I2.f0I0 r., za'.
t wykonanie równania dróg gruntowych wraz Z za'wał'owaniem na terenie Gminy Leoncin -
umowa nr GK-342l29ll0 z dnia 08.04.2010 t, za,warta ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych.
Termin realizacji ustalono na31.12.2010 r. Wykonawca wystawił faktury VAT nr:
- 39lf0I0 z dnia 1 8.05.2010 r. na kwotę 58.f69,64 zł', zapł' 2|.05.f0I0 r.,
- 100/2010 z dnia 30.1 1.2010 r. na kwotę 30.308,46 zł', zapŁ. 06.12.2010 r.
I remont drog gminnych o nawierzchni gruntowej - umowa nr GK:3421331I0 z dnia
26.05.2010r. zawarta ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych. Termin realizacji ustalono na
3I.I2.20I0 r. Wykonawca wystawił faktury VAT nr:
- 55l20I0 zdnia 30.07.2010 r. na kwotę 22.692,00 zł',zap,t.02.08.2010 r.'
- 64120|0 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 21 .230,40 zł', zapł'.03.09.2010 r.
- 6512010 z dnia 31.08. 2010 r. na kwotę 1 1.346'00 zł', zapł'.03.09.2010 r.'
- 6612010 zdnia 31.08.2010 r. na kwotę 16.836,00 zł,zapt..03.09.2010 r.'
- 74l20I0 z dnia28.09.20L0 r. na kwotę 7I.912,90 zł', zapł'.01.10.2010 r.,
- 89l20I0 z dnia 18.11.2010 r. na kwotę 25.528,50 zt', zapł..19.11.2010 r.,
- 90 l20I0 z dnia 1 8. 1 1 .20 1 0 r. na kwotę 3.5 1 3,60 zt., zapł. 1 9. 1 1 .20 1 0 r.,
- 9I 12010 z dnia 1 8. 1 1 .20 1 0 r. na kwotę II.126,40 zł., zapł.' 1 9' 1 1 .20 1 0 r.'
- 92l20I0 z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 2.400,00 zł, zapt.06.|22010 r.,
- 93lf0l0 z dnia 30.1 1.2010 r. na kwotę 6.807'60 zł, zapł, 06,12.2010 r.,
- 94120|0 z dnia 30.1 1.2010 r. na kwotę 3.500,00 zł, zapt. 06.If .2010 t.,
- 95l20I0 z dnia 30.11'2010 r. na kwotę 2.342,40 zł, zapł..06.12.2010 r.,
.9612010 z dnia 30.1 1.2010 r. na kwotę 20.000,00 zł', zapł'. 06.12.2010 r.,
- 97l20I0 z dnia 30.l 1.2010 r. na kwotę 39.174,20 zł, zapŁ 06.122010 r.,
- 98l20I0 z dnia 30.1 1.2010 r. na kwotę 8.225,85 zł, zapł. 06.I2.f010 r.,
- 99l20I0 z dnia 30.1 1.2010 r. na kwotę 10.460'19 zł', zapł'' I0.I2.20I0 r.,
- I09l20I0 z dniaZf .I2.20I0 r. na kwotę 1.125,00 zł, zapł. 30.|2.f0I0 r.
t wymianę amortyzatorów w samochodzie Mitsubishi - rachunek nr 8l20I0 z dnia
1 1 .03.20 1 0 r. na kwotę 8 5 7,00 zt, zapł'. 12.03 .2010 r.,
ł czyszczenie chemiczne instalacji C.o. w budynku Urzędu Gminy w Lęoncinie - umowa nr
GK-342l6IlI0 z dnia 15.09.2010 r. Wykonawca wystawił rachunek nr 18/2010 z dnia
15.09.2010 r.  na kwotę 1.500,00 ń,zapł.15.09.2010 r. ,
r zakuP i wymianę zarówki do samochodu służbowego Citroen na kwotę 315,00 zł - rachunek
nr R0006/2010 z dnia 11.05.2010 r.,zapŁ.12.05.2010 r.,

. l naplawę komputera - faktura VAT nr 10-FVS/1156 z dnia29.04.2010 r, na

\ 
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l naprawę ksero - faktura VAT nr DHS/FS/2010/09I| z dnia 23.03.f0I0 r. na kwotę
536,80 zŁ, zapł'. 30.03.20 1 0 r.'

W wyniku kontroli ustalono, że:
- wydatków dokonano zgodnie z fakturami podpisanymi na dowód ich sprawdzenia pod

względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwięrdzonymi do wypłaty
przez upowaznione osoby,

- faktura VAT nr 6512010 na dekretacji została zatwierdzona do rea|tzacji z $4300, a w
ewidencji do klasyfikacji ujęta jako wydatek z $ 4270,

- środki finansowe na pokrycie wydatku wynikającego Z umowy nr GK-342l6|lI0
zabezpieczono z d2.750 rozdz. 75023 $ 4300, a zatwierdzono do realizacji i dokonano
wypłaty z dz.]50 rozdz.75023 5 4270.

Wydatki na zakup usłue pozostahch - $ 4300
Prawidłowośó udokumentowania i ewidencjonowania wydatków, zgodnośó faktur z
zawartymi umowami, zleceniami i protokołami odbioru w ww. paragrafie sprawdzono na
przykładzie losowo wybranych wydatków ołącznej wartoŚci I43.523,IIzł' co stanowi
I2,90yo wydatków Gminy poniesionych na zakup usług pozostałych w okresie 0l.01. .
3L12.2010 r.:
0 umowa z dnia 30.08.2007 r. i umowa z dnia 18.08.20l0 r. o świadczenie obsługi prawnej

Rady Gminy, Urzędu Gminy w Leoncinie oraz jednostek organizacyjnych:
- umowa z dnia 30.08.2007 r. zawarta na okres 3 |at z Kancelarią Radców Prawnych Jacek

Ciepluch określała miesięczne koszty obsługi prawnej na kwotę 3.660,00 zł (brutto),
płatne na podstawie wystawionych faktur VAT do dnia 5 każdego miesiąca następującego
po miesiącu' w którym świadczona była usługa,

- umowa z dnia 18.08.2010 r. za.warta na okres 3 lat od 01.09.2010r. do 31.08.2013r. z
ww. kancelarią określała miesięczne koszty obsługi prawnej na kwotę 4'270,00 zł (brutto),
płatne w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury. Wykonawca wystawił faktury VAT nr:
. 01/01/10 z dnia 04.01.2010 r. na kwotę 3.660,00 zł., zapł'. 12.0I.2010 r., za grudziefi,
. 0Il02lI0 zdnia 01.02.2010 r. nakwotę 3.660,00 zł,zapł.05.02,20110r.,zastyczen,
. 01/03/10 zdnia 01.03.2010 r. na kwotę 3.660,00 zt,zapł.. |f .03.2010 r.,za|uty,
. 0Il04/I0zdnia01.04.2010 r. nakwotę 3.660,00 zł',zapł.12.04'20|0r,)zamatzec)
. 01/05/10 z dnia 05.05.2010 r. na kwotę 3.660,00 zł' zapł'. 1 1.05.2010 r., kwiecień,
. 01/06/10 z dnia 03.06.2010 r. na kwotę 3.660'00 zł, zapł'. 10.06.2010 r., zamaj,
. 0110] lI0 z dnia 03.07.2010 r. na kwotę 3.660,00 zł' zapł. |2.01 .2010 r., za czerwiec,
. 01/08/10 z dnia 04.08.2010 r. na kwotę 3.660.00 zł., zapŁ. 16.08.2010 r,, za|ipiec,
. 01/09/10 zdnia 06.09.2010 r. nakwotę 3.660,00 zł'zapł'.2|.09.2010 r., zasierpień,
.  I9/I0|I0 z dntaf5.I0.2010 r.  na kwotę 4.270,00zł.,  zapł' .  15.11.2010r. (16.11.2010r.

termin płatno śc i przesunięty pr zez wystawcę), za wr zesien,
.01/1UI)zdn ia08.11.2010r 'nakwotę4.210,00zł ,zapł ,18 .11 .2010r . , zapaźdz ie rn ik ,
. 0ll|2ll0z dnia 06.12.2010 na kwotę 4.270,00 zł., zapł.. 16.12.2010 r., za listopad,

I umowa z dnia 2f .1I.2010 r. zawarta na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie
BHP. Termin realizacji umowy ustalono do dnia 30.11.2010 r. Strony umówiły się na Łączne
roczne wynagrodzenie brutto w wysokości 4.960,00 zł. Wykonawca wystawił fakturę VAT
nr 35/2010 na kwotę 4.960,00 zt', zapł,. 06.I2.f0I0 r.,

l umowa nr GW342l65l07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zawarta ze Spółdzielnią Kółek
Rolniczych na ptzewóz i odwóz uczniów Zespołów Szkół w Leoncinie i Głusku w okresie
od 3 września2007 r. do 30 czerwca2010 r' Wykonawca wystawił faktury VAT nr:
- 24l20I0 z 04.02.2010 r. na kwotę |0.2|7 ,22 zł', zapł. 16.02.2010 r., za styczen,
- I5l20I0 z03.03'2010 r. na kwotę 4.505,98 zł, zapŁ. l5.03.2010 r., za|uty,

1 2412010 z0I.04.2010 r. nakwotę 1 1.189,63 zł, zapł.08.04.2010 r,, zamarzęc,
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- 37120|0 z 04.05.2010 r. na kwotę 8.642,18 zł., zapt'. I7 .05.20|0 r., za kwiecień,
- 4Il20I0 z3I.05.2010 r. na kwotę 7.567,04 zł, zapł. 15.06.2010 r., zamaj,
- 43l20I0 z czetwca 2010 r, (brak dnia wystawienia) na kwotę 6.259,07 zł', zapŁ.

30.06.20 1 0 r., za czerwiec.
l umowa nt GW342l58lI0 z dnia 3I sierpnia 2010 r. zawarta ze Spółdzielnią Kółek
Rolniczych naprzewoz i odwóz uczniów Zespołów Szkół w Leoncinie i Głusku w okresie od
l września 2010 r. do 30 czerwca2013 r, Wykonawca wystawit faktury VAT nr:
-15120|0 zdnia 06'10.2010 r. na kwotę 12.593,66 zł',zapł'.21.I0.20I0 r.,zawrzesien,
-  88/2010 zdnia 06.11.2010 r .  nakwotę l1 .909,36 zŁ,zapŁ.23. l1 ,2010r. ,zapażdz iemik,
- I03l20I0 z dnia06.12.20|0 r. na kwotę 10.468,7I zł, zapł,30.12.2010 r.' za listopad,
- 110/2010 zdnia30'I2,20l0 r. nakwotę 9.460,26zł,zapł.,3l 'I2.f0|0r.,zagrudzien.

W wyniku kontroli ustalono, ze:
- wydatkow dokonano zgodnie z fakturami podpisanymi na dowód ich sprawdzenia pod
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwięrdzonymi do wypłaty przez
upoważnione osoby,
Materiały do kontroli przedłoŻyła Pani Wiesława Połeć - Inspektor ds. księgowości
budzetowej.

2.1.4.2. Wydatki z tytułu podrózy służbowych krajowych i zagranicznych
Na podstawie:
- Rb-28S Rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budzetowych za okres od

początku roku do 3I.If.20I0 r. (sporządzone na dzien11'04.20Il r. korekta nr 1),
- rejestru poleceń wyjazdów służbowych,
- wydruku komputerowego ,'obroty na klasyfikacjach wydatków'' dla $ 4410.

Ustalono:
- w okresie 01.01._31.|2.2010 r. wystawiono 247 poleceń wyjazdu służbowego na obszarze

kraju,
- nie wystawiano poleceń wyjazdu słuzbowego poza granicami kraju,
- wydatki na podróże służbowe krajowe za okres 01.01. _3I.If,f010 r. zaksięgowane zostały

w $ 4410 i wyniosły fI.f42,37 zł,
- treŚć zapisów w księgach rachunkowych zwtązanych z rozliczeniem podróży służbowej nie

zawtetała nazwiska i/lub numeru ,,Polecenia wyjazdu słuzbowego,,, zawierała tylko słowo
,,de1egacja''. Utrudniało to odnalezienie w dowodach Źródłowych rozliczenia do wybranej
z,,Rejestru podrózy służbowych'' podróży słuibowej. W związku z powyiszym udzielono
instruktażu Pani Wiesławie Połeć - Inspektorowi ds. księgowości budzetowej.

Prawidłowość rozliczenia i udokumentowania wydatków z t}tułu podróży służbow},ch
krajowych sprawdzono na przykładzię I0losowo wybranych poleceń wyjazdu służbowego
o nr: 1 I lf0l0 z dnia 29.01 .f0 I0 r., Il lf0l0 z dnia 28.0 I .20 I 0 r., 21 12010 z dnia
f2.02.2010 r.,2912010 z dnia 05.03.2010 r.,6612010 z dnia 10.05.2010 r.,1521f010 z dnia
31.08.2010 r., l6Ll20l0 z dnia 15.09.2010 r.,16212010 zdnia17.09.f0l0r.,16312010 z dnia
10.09.2010 r., 19612010 z dnia I1 .II.2010 r. Próba przyjęta do kontroli stanowi 4,I5 yo ogółu
wystawionych w 2010 r. poleceń wyjazdów służbowych krajowych'
Ustalono:
. delegacje roz|iczane były w terminie do 7 dni od zakończenia wyjazdu służbowego, tj.

zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniarni zawartymi w ,,Instrukcji obiegu i kontroli
dowodów księgowych'' stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenianr 8312006 Wójta Gminy
Leoncin z dnia 25.10.2006r. w sprawre
zakładowego planu kont dla budżetu gminy

szczegółowych zasad rachunkowości otaz
oraz Urzędu Gminy w Leoncinie. Wyjątek
1712010 z dnia 28.01.2010 r.. które zostałostanowiło Polecenie wyjazdu służbowego Nr
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wystawione na okres od 29 stycznia do 16 marca. okres ten nie dotyczył' jednej podróŻy
służbowej, |ecz dotyczył' 3 wyjazdów służbolvych odbytych w dniach 29 styczen, 16 luty i
|6 marzęc. W związku z powyiszym dwa pierwsze wyjazdy służbowe nie mogły być
roz|iczone w ww. terminie, gdyŻ roz|tczenię zostało przedł.oŻone po ostatniej podróży
słuzbowej,

- roz|iczenie kosfów przejazdów w podrózy służbowej następowało zgodnie ze wskazaniem
środka lokomocji w poleceniu wyjazdu słuzbowego,

- przy wyliczeniu należności za przejazd pojazdem prywatnym delegowanego stosowano
przeliczniki za 1 km przebiegu samochodu nie większe niz określono w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U' Nr 27 , poz. 27I ze zm.),

- zastosowano właściwąklasyfikację budżetowądla wyjazdów krajowych ($ 4410)'
- ,,Polecenia wyjazdów słuzbowych'' zawierają podpis osoby sprawdzającej dokument pod

względem merytorycznym i formalno-rachuŃowym oraz zatwierdzenie do wypłaty przez
upoważnione osoby,

- w przypadkach gdzie podróż trwała powyżej 8 godzin a pracownik nie miał zapewnionego
wyżywienia roz|tczana była dieta w wysokości % diety w podróży trwającej do 12 godzin i
pełna dieta w podrózy trwającej powyżej 12 godzin,

- osoby korzystające z Samochodu prywatnego do celów służbowych posiadają podpisaną
umowę z pracodawcą o korzystanie z własnego samochodu osobowego do celów
słuzbowych,

- zgodnie z pkt. 7 ust. 3 rozdz' II ',Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych''
stanowiącej załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/06 z dnia f5.I0.2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowoŚci oraz zakładowego planu kont dla budzetu gminy oraz
Urzędu Gminy Leoncin ,,W przypadku korzystania przez pracownika z własnego
samochodu do celów służbowych do delegacji ma być dołączona ewidencja przebiegu
pojazdu...''. Ustalono , iż nie załączano takiej ewidencji,

- w części dotyczącej ',Rozliczenia kosztów podroŻy,, nie wszystkie elementy dokumentu
były wypełniane:
. brak daty i podpisu osoby przedkładającej dokument do roz|iczenia (delegacja 6612010

z 10.05.2010 r . ) ,
. brak daty przedł.ożenia dokumentu do roz|iczenia (delegacja 11l20I0 z29.0I.2010 r.),
. brak daty i czasu podróży służbowej (delegacja 6612010 z |0.05.2010 r. i I|l20|0

229.01.2010 r . ) ,
. brak ilości załączonych dowodów (wszystkie badane delegacje).

Prawidłowość rozliczenia i udokumentowania wydatków z tytułu podróży służbowych
zagranicznych
Temat nie występuje w kontrolowanej jednostce.

2.|.4.3. Wydatki z tytułu używania samochodów prywatnych do celów slużbowych
W 2010 roku z ryczałtow zakorzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych
korzystała 1 osoba, z którą zawarta została stosowna umowa.
Zapoznano się z powyższąumowąorazroz|iczeniami 4losowo wybranych miesięcy' tj. maja,
czerwca, sierpnia i pażdziemika 2010 roku. Analizie poddano umowy, oświadczenia o
korzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych, listami obecności w wybranych
miesiącach oraz listami płac wybranych pracowników. Na podstawie powyiszej
dokumentacji ustalono :

\ - umowa o korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych zawiera informację
\ o samochodzie, który będzie wykorzystywany do celów służbowych wraz zpodaniem
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pojemności skokowej jego silnika oraz limit kilometrów, który został' przydzie|ony
pracownikowi i za który będzie mu przyznawany ryczałt,

- oświadcz enia za poszczego|ne miesiące zawier ały wymagane informacj e,
- w oświadczeniu za miesiąc sierpień wskazano potrącenia od kwoty miesięczne go ryczałtu

za 77 dni urlopu wypoczynkowego' zgodnie z listą obecności za sierpień 20l0 roku urlop
wynosił 8 dni _ kwota ryczałtu została zaniŻona o 1O2,5I zt,

- 
ęotr4cenia 

za dni nieobecności dokonywano zgodnie zrozporządzeniem, tj. zakuzdy dzięń./22 kwoty miesięcznego ryczałtu,
- ryczah został' zgodnie Z umową przydzie|ony od 15 maja 2010 r.' tj. na 17 dni maja 2010

roku, zgodnie z oświadczeniem w maju ryczałt ptzypadający na ten miesiąc został
wyliczony na kwotę |25,40 zł, natomiast licząc proporcjonalnie dla 17 dni kwota ryczałtu
stanowi I37,50 zł,

2.t.4.4. Wydatki z Ętułu dodatków mieszkaniowych
Na podstawie ewidencji analitycznej wydatków oruz sprawozdania Rb-28S z wykonania
planu wydatków budżetowych sporządzonego przezlJrząd Gminy za okres od początku roku
do 3I.12.20I0r. ustalono, ze wydatki z tytlłłu wypłat dodatków miiszkaniolvych
klasyfikowane były w dziale 852 _ pomoc społeczna, rozdzia|ę 85215-dodatki mieszkaniowe,
$3110 - świadczenia społeczne i wyniosły 5.790,24zł, co stanowi 4I,36Yo p|anu (plan po
zmianach wyniósł 14.000,00 zł).
Terminowo ść i prawidłowo ść w.vpłat dodatków mieszkanioĘvch
Temat sprawdzono na przykŁadzie następujących decyzji w sprawie przyznania dodatków
mieszkaniowych:
- decyzja Nr 54120 1 0 z dnia 21 .0I .2010 r. na kwotę 11O ,96 zł,
- decyzjaNr 6912010 z dnia |9,02.2010 r. na kwotę I2I,OO zł,
- decyzjaNr 163/2010 z dnia 08.04.2010 r. na kwotę I7O,48 zł,
- decyzjaNr 16412010 z dnia 08.04.2010 r. na kwotę I35,O5 zł,
- decyzjaNr 26112010 z dnia 02.09,2010 r. na kwotę I29,]3 zł,
- decyzjaNr 29612010 z dnia 07. 10.2010 r. na kwotę 704,63 zł,
- decyzjaNr 300/2010 z dnia 07.10.2010 r. na kwotę 135,52 zł.
Kwota dodatków mieszkanio!\rych wynikająca Z ww. decyzji wynosi 4.467'I3 zł i stanowi
77,I5 % kwoty przyznanych w 2010 r. dodatków mieszkaniowych.
Zapoznano sięz:

wnioskami ubiegających się o ptzyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załączonymi
dokumentami, tj.:

. deklaracjami o wysokości dochodów'

. dokumentami potwierdzającymi wysokośó wydatków na mieszkanie,

. decyzjami administracyjnymi w sprawie dodatku mieszkaniowego wIaz zę zwrotnymi
potwierdzeniami ich odbioru przez wnioskodawcę.

- listami wypłat, na podstawie których przekazano dodatki mieszkaniowe oraz wyciągami
bankow1mi z dni, w których dokonano przelewu dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie badanej próby ustalono:
- w przypadku decyzji o nr 5412010,

kWh wyliczano na podstawie tabeli
16412010, 261 12010, 29612010 oraz 3OOl2010 cenę 1
zawierającej ceny energii elektrycznej, sporządzonej

ptzez dostawcę energii,
- dodatki mieszkaniowe

zdniaZl czerwca}}}l

Dokumenty do kontroli
NieruchomoŚciami.

były przekazywane w terminie określonym w art. 8 ust. 1 ustawy
r. o dodatkach mieszkaniowych tj. do l0 każdego miesiąca.

przedłoiyła Pani Ewa Pawłowska _ Inspektor ds. Gospodarki
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2.1.4.5. Wydatki o charakterze dotacji dla podmiotów nie będących jednostkami
organizacyjnymi Gminy Leoncin
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Rada Gminy Leoncin podjęła w dniu 0f.If.2009 r. uchwałę nr XXXIX15I12009 w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozatządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działa|nośó pozytku publicznego na rok 2010.
Zat'ącznikiem do ww. uchwały jest Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
określający formy współpracy oraz zadarlia publiczne, których wykonanie gmina przekaie
organizacjom pozarządowym. Zgodnie z zapisem $ 3 ww. załącznika Rada okreś|iła zadania
w zakresie współpracy gminy z orgarizacjam| pozarządowymi.
Na podstawie:
- sprawozdania zbiorczego Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych j.s.t za

okres od początku roku do 3I.12.2070 r.,
- ewidencji analitycznej wydatkow,
ustalono, Że w 2010 r. dla podmiotów nieza|tczanych do sektora finansów publicznych nie
przekazano dotacji. Ustalono równiez, Że w $ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowantę zadan zleconych do rea|tzacji stowarzyszeniom Rada
Gminy Leoncin nie planowała Środków na ten cęl.
w 2010 r. nie został. przeplowadzony, Żaden konkurs na rca|izacje zadan określonych
wUchwale Rady Gminy Leoncin nr XXXIX15112009. Zgodnie z informacją Pana Adama
Krawczaka - Wojta Gminy zadania określone w Ww. uchwale były realizowane przez
jednostkę budzetową Urząd Gminy Leoncin.

2.1.4.6. Wydatki na realizację Gminnego Programu ProfilakĘki i Rozwiąrywania
Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. został przyjęty przez Radę Gminy w Leoncinie
uchwałą Nr XLl59/09 z dnia 22.|f.2009 r. W załączniku do uchwały zostały określone
zadania' a takŻe działania w zakresie rea|izacji programu oraz zasady wynagradzania
członków Gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zał,. Nr 2 do ww.
uchwały został. wskazany rzeczowo - finansowy harmonogramrea|izacji programu.

Rada Gminy w Leoncinie w uchwale Nr XL/60/09 z dnia22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetu na rok 2010 zaplanowała wydatki w dziale 851 _ ochrona zdrowia w kwocie
77.000,00 zł w t1tn:
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) w kwocię 73.000,00 zŁ,
- na przeciwdziałanie narkomanii (rozdz. 851 53) w kwocie 4.000,00 zł.
W powyższej uchwale budżetowej zaplanowano dochody z wpływow z opł'at za zezwo|enia
na sprzedaż alkoholu w dziale 756,rozdział75618 $ 0480 w kwocie 77.000'00 zł'.
Na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budzetowych
Urzędu Gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2010r., ustalono, że w 2010 roku
dochody z tytułu wpływów z opł'at za zezwo\ęnia na sprzedaŻ alkoholu wyniosły kwotę
7I.095.f0 zł'.
Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych Urzędu
Gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2010r. stwierdzono, że wydatki wystąpiły
w tozdział.ach:
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii w roku 2010 wyniosły 4.000,00zł' (przy planie
4.000'00 zł), w tym:
- $ 4300 _ zakup usług pozostałych _ 4.000,00 zł;

\'rt" '
! ( - - ; ( ' t  t

(

50



85154 _ przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2010 wyniosły 64.269,63 zł' (przy planie
73.000'00 zł), w tym:
- $ 4l10 _ składki na ubezpieczęnia społeczne _2.865,68 zł,
- $ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 12,25 zł,
- $ 4170 _ wynagrodzenia bezosobowe _ 30.894,00 zł,
- $ 4210 _ zakup materiałów i wyposażenia_ 12.|76,02 zł,
- $ 4300 - zakup usług pozostałych _ 18.321 ,38 zt.
Realizację programu sprawdzono na przykładzie losowo wybranych wydatków, dokonanych
w 2010 r. o łącznej wartości 10.661,58 zł -badanapróba stanowi 15,62yo ogółu wydatków na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010:

Lp. Nr dokumentu . .
z  dn i a  . . . .

Kwota
lw zll

Przedmiot zakupu
Data zapłaty
(Dowód
zanlatv)

Klasyfikacja
budżetowa

nr 041W0512010
z  I  1 .05 .2010 r . 1.340,00Organizacja spektaklu

profilaktycznego
18.05.2010 r .
(Wb nr 96/8) 8s ls3 $ 4300

2. nr 00092/20 I 0
z 10.12.2010 r. 780,00Usługi terapeutyczne 16.12.2009 r.

(Wb nr 247112) 85154 $ 4300

J .
nr 00076/2010
z 29 .10.2010 r. 974,99Ustugi terapeutyczne 02.1  1 .2010 r .

(Wb nr 216/9\ 851s4 $ 4300

4. nr 00045/20 I 0
227.07.2010 r. 974,99Usfugi terapeutyczne 10.08.2010 r.

(Wb nr 156114) 85154 $ 4300

) . nr 0000912010/2
z dniaf!.0f.20l0 r. 800,00Warsztat profi laktyczny 09.03.2010 r.

(Wb nr 4715) 8sr54 $ 4300

6. nr RG005496
2f6.10.2010 r 2.234,60Zakup sprzętu sportowego 04.1  1 .2010 r .

(Wb nr 218/9) 8s ls4 $ 4210

'7. nr FVS/0001411012010
226.10.2010 r. 3.557,00Zakup sprzętu Spoftowego

02.11.2010 r .
(Wb nr 216/11) 8s1s4 S 4210

ogółem 10.661,58

Ustalono że:
- środki pieniężne zostały wykorzystane na cele Zgodne Z postanowieniami Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwięywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii,

- faktury ZostaŁy podpisane na dowód sprawdzenia pod względem merytorycznym
i podpisane na dowód sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkorym oraz
zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

Dokumenty do kontroli przedłoŻyła Pani Małgorzata Kurek - Skarbnik Gminy

2.|.4.7 . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj alnych
Prawidłowość i terminowość odoisu na
Zapoznano się z dokumentami związanymi z odpisem na ZFSS Urzędu Gminy i wybranych
do kontroli 2 jednostek budietolvych (oŚrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie i Zespołu
Szkół w Głusku), tj. rocznym sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków
budzetowych j.s.t. za 20|0 rok, wydrukami komputerowymi wg podziałek klasyfikacji
budżetowej, planem Funduszu Socjalnego na 2010 rok, stanem zatrudnienia w Urzędzie
Gminy, oraz w wybranych jednostkach, wyciągami bankowymi potwierdzającymi
przekazarie środków na ZFSS'
Terminowośc przekazania na rachunek bankowy Funduszu odpisów i zwiększeń sprawdzono



Lp.
Nazwa

jednostki
budżetowej

Wyliczenie
odpisu wg
zatrudnieni

a
lzll

Plan w budżecie
lzll

Kwota
rocznego
odpisu

Termin przekazania

Co najmniej 75 7o
kwoĘ do

3r.05.2010 r.

Pozostałe 25 Yo do
30.09.2010 r.

I Urząd
Gminy

31.t73,24
w tym:

- I etat od
X.2010 r .

- 4 etaty od
VI.20l0 r.

pierwotny 37.160,00
na3 l .V  29 .841,00
na 30.|X 30.97ó'00
na3 l .XI l  31 .236,00

3t.t72,00 z
ł

_ 11'f35,00 zł
dnia22.03.2010 r.
- l  l . l80'00 zł

dnia 18.05.2010 r.
(75 ,11 %planuna

31.05.2010 r . )

- 8.02l '00 zł
dnia2l.09.2010 r.
_ 260'00 zł
dnraZl.l2.20l0 r.

2.
ośrodek
Opieki
Społecznej

3.797,01

pierwotny 4.380,00
na 3 l .V  4 .380,00
na 30.IX 3.954,00
na 3l .XII 3.954,00

3'797,0| zł - 1,.f60,00 zl
dniaf2.03.2010 r.
- | .7l0'00 zł
dnia 27.05.2010 r.

(78,f2%
rÓwnowańości

odoisów)

_ 8f7,0| zł
dnia 23.09.2010 r.

J .

Zespctl
Szkoł w
Głusku

5 1.298,50

pierwotny 57.700,00
na31.V 57.700,00
na30.lX 57.700,00
na3 l .XI l  51 .900,00

5| 'f98'50 zł
- 17.310'00 zł
dnia22.03.2010 r.
_ 25,965'00 zł
dnia 27.05.2010 r.

(75 % planu na
31.05.2010 r . )

_ 8.0f3,50 zł
dnia 23.09.2010 r.

Ustalono:
- wydatki na ZFSS ($4440) Gminy Leoncin w 2010 r. wyniosły 238.896,3I zł, co stanowi

98,19 % planu po Zmianach. Kwoty odpisów na fundusz Socjalny w badanych jednostkach
wyniosły 86.261,5I zŁ, co stanowi 36,IIoń wszystkich wydatków zaklasyfikowanych do
$ 4440,

- przekazania środków na rachunek ZFSS dokonywano do 31 maja co najmniej w wysokości
75%o ogóInej kwoty odpisów dokonanych na wszystkie zatrudnione osoby (w tym
emerytów i rencistów), oraz pozostałąkwotę do 30 września,

- w celu ustalenia odpisu na każdego pracownika zastosowano prawidłowy wskaznik
(wynikający Z wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu
2009 r,, tj. 2.794,25 zŁ) i wartośó procentową właściwą dla poszczególnych grup
pracowników' tj. 37,50^ dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach
pracy i 6,25 oń na emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej,

- w przypadku nauczycieli odpis wynosił II0 % kwoty bazowej dla nauczycieli, określonej
w ustawie budżetowej na rok 2010 (tj. 2.f86,75 zł)'

- w przypadku Urzędu Gminy kwota rocznego odpisu ptzypadająca na zaIrndnionych
pracowników wynosi 3|,173'24 zł, jednakŻe w wyniku zaokrągleń odpisu dokonano
wkwocię 3I.I72,00zł _ udzie|ono instruktażu Pani Wiesławie Połeó - Inspektorowi ds.
księgowości budżetowej by wyliczeń w powyższym zakresie dokonywać z na|ęiytą
starannością w pozostaĘch jednostkach kwota odpisu została wyliczona prawidłowo,

- środki funduszu gromadzone były na odrębnych rachunkach bankowych,
- środkami funduszu dysponował kierownik każdej badanej jednostki.

Dokumenty do kontroli w powyższym ZaklesieprzędłoŻyły:
- Pani Wiesława Połeć _ Inspektor ds. księgowoŚci budżetowej,
- Pani Renata Sumińska _ Inspektor ds. księgowości budżetowej.

2.2. Wydatki majątkowe
Plan i wykonanie wydatków majątkowychza20l0 rok wg podziałek klasyfikacji budzetowej
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K|asyfikacja budżetowa
Plan po zmianach na

dzień3|.|2.2010 r.
Wykonanie na dzień

31.12.2010 r. 7o wykonania planu
Dział Rozdzial $

010 01010

6050

363. I 00.00 362.899.1r 99.94

600 60016 448.391.00 448.3s6.77 99.99

700 70005 9.5ló '00 9.5 16.00 100.00

801 80101 7.320.00 7.3f0.00 100.00

900 9001 5 I 84. 120.00 r83.578.72 99.71

010 0101  0 6057 r . t46.1s6.00 r.r24.639"64 o R  l )

010 0r010
6059

732.744.00 704.849.16 96.19

700 7000s 33.710,00 33.708' l  ó oo oo

80r 80101 3.870.00 3.870,00 100,00

600 60016

6060

2s.600.00 f3.963.00 93.61

750 750f2 40.000"00 40.000-00 100,00
750 7s0f3 24.000.00 22.8ó8.00 95.28

750 7s075 6.600.00 6.597,76 oo 07

754 7 5412 23.776"00 f3.775.40 I 00.00

851 8 s l 1 r 62f0 9.000.00 9.000-00 100.00

oGoŁEM 3.0s7.903,00 3.004.941,12 98^27

Na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzetowych
j.s.t. za 2010 rok ustalono, że Gmina Leoncin zręa|izowała wydatki majątkowe w $605, $606
i s622 w ŁącznĄ kwocie 3,004.94I'12zŁ na plan 3.057.903,00 zł'. Zrea|izowane wydatki
majątkowe stanowiły 20,32 oń wszystkich wykonanych wydatków budzetowych Gminy.

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych

Z rejestru udzielonych zamówień publicznych Urzędu Gminy Lęoncin wynika, iz Gmina
przeprowadziła 20 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego' które zostały
zakończone po dpi saniem umowy.

W odniesieniu do wydatków bieżących Gmina Leoncin udzieliła 10 zamówień publicznych'
których wartośó brutto wyniosła I.325.514,53 zł.

Prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do wydatków
bieżących sprawdzono na przykładzie 3 nw. zamówień publicznych, których wartość stanowi
20,02 0ń wartości udzielonych zamówięń:

1. ,,Remont dachu budynku Szkoty w Gorkach,, - przetatg nieograniczony (wartość umowy
99.620,23 zł brutto),

2' ,,Świadczenie obsługi prawnej |Jrzędu Gminy Leoncin oraz jednostek organizacyjnych,, _
zapytanie o cenę (wartość umowy I53,720,00 zł brutto)"

3. ,,Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz gazu na potrzeby Gminy
Leoncin,, - wolna ręka (wartoŚÓ kalkulacyjna umowy 81.890,00 zł brutto),

w 2010 r.



W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych Gmina Leoncin udzieliła 10 zamówień
publicznych, których wartość brutto wyniosła 5,296,966,65 z|.

Prawidłowość stosowania ustawy Prąwo zamówień publicznych w odniesieniu do wydatków
inwesĘcyjnych sprawdzono na przy|<Ładzie f nw. zamówień publicznych, których wartość
stanowi 79,98 oń wartości udzielonych zamówień:

4. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Wilków Nowy-Polesie Nowe gm' Leoncin,, - przetarg
nieograniczony (wartośó umowy 5.300.900,00 zł brutto),

5. ,,Udzielenie lcredytu długoterminowego z przeznaczeniem na planowany deficyt n,viązany z
realizacją zadania inwestycyjnego pn,,. Budowa Kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków -
Nowe Polesie,, - ptzetarg nieograniczony (wartość umowy 62.|26,59 zł brutto).

Próba objęta kontrolą stanowi 20 % liczby udzielonych zamówień publicznych w 2010 r.
finansowanych j ako wydatki inwestycyj ne.
Zestawienie dotyczące skontrolowanych zamówień publicznych stanowi załącznik Nr 3 do
protokołu kontroli.
Zestawienie dotyczące zakwestionowanych zamówień publicznych stanowi załącznik Nr 4
do protokołu kontroli.

Na podstawie dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy ustalono:

Wszczęcie postępowania - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego inicjowały
wnioski o wszczęcie postępowania' Zawierały one przedmiot zamówienia, jego wartośó
szacunkową tryb postępowania, planowany termin realizacji zamówienia, warunki jakie
musza spełniać wykonawcy, zawierały również kontrasygnatę Skarbnika Gminy
potwierdzającą zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania, którego
przedmiotem jest zamówienie publiczne;

opis przedmiotu zamówienia - w dokumentacjach dotyczących postępowań o udzięlenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane znajdują się dokumenty w postaci kosztorysów
inwestorskich, programów funkcjonalno.użytkowych, dokumentacji projektowych
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych poza jednym z
postępowań, tj.: ,,Remont dachu budynku Szkoły w Gorkąch,', w którym nie sporządzono
dokumentacj i proj ektowej i specyfi kacj i technicznej wykonania.
W przypadku postępowań na dostawy lub usługi przedmiot zamówienia opisany był
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniach o zamówięnie.

Ustalenie wartości zamówienia - informacja o wartości zamówienia znajduje się we wniosku
o wszczęcie postępowania i w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Na podstawie ana|izy dokumentacji postępowań ustalono, Że oszacowania wartości
zamówienia dokonano zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania w przypadku dostaw i usług
oraznie wcześniej niz 6 mięsięcy w przypadku robót budowlanych.
Spośród badanej proby w jednym postępowaniu przewidziano zastosowanie zamówień
uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający ustalając
wartość zamówienia nie uwzględnił wartości przewidywanych zamówień uzupełniających.
Ustalona wartość zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlanę wynikała
z kosztorysów inwestorskich' a w przypadku dostaw i usług z vy|iczeń na podstawie cen
rynkowych.
Wartość zamówienia

1.' w złotych w oparciu o

\\ [Nr- i

\\xN\"z/, ' 
",i-:,' I 'Y/ /o  . , " ' '

. j '  
, u t / :  /

ustalana była w wartości netto i prze|iczana była na
kurs obowiązuLjący na dzien wszczęcia postępowania.
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Sporządzenie SIWZ - SIWZ była sporządzona zgodnie z ustawą Prawo zamowień
publicznych i zavierała wszystkie wymagane elementy. W kazdym przypadku specyfikacja
zalrryie.;r dzana był a pr zez ki ero wni ka zamawi aj ące go.

Powołanie Komisji _ w przypadkach postępowań w trybie przetargu nieograniczonego do
kazdego z przeprowadzonych postępowań został'a powołana komisja przetargowa
zarządzeniem Wójta Gminy. W przypadku zapytania o cenę i trybu z wolnej ręki nie
powoływano komisji _ Wójt upowainił Panią Barbarę Kicińską _ Inspektora ds. gospodarki
komunalnej do przeprowadzenia postępowania.
Wszyscy członkowie komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego składali
oŚwiadczenia na druku ZP-n o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, członkowie składali w dniu otwarcia ofęrt w
przypadku przetargu nieograniczonego' a w przypadku zapytania o cenę w dniu wysyłania
zaptoszeń do udziału w postępowaniu, kierownik zamawiającego oświadczenie składał
najpóŹniej w dniu zatwięrdzenia wyniku postępowania, gdy komisja przetargowa
przedkładała mu propozycj ę naj korzystniej szej oferty.

Wybór trybu postępowania - na podstawie dokumentacji oraz przedmiotu zamówienia
ustalono, ii zastosowano prawidłowe tryby postępowania.
Podstawowym trybem stosowanym w urzędzie jest przetarg nieograniczony, w przypadku
zamówienia w trybie z wolnej ręki oraz zapytania ocęnę wybór trybu postępowania został.
umotywowany podstawą prawną i załącznikiem do ogłoszenia publikowanym w Biuletynie
Zamowień Publ icznych z lzasadnieniem wyboru dane go trybu po stępowania.

ogłoszenie o zamówieniu - w postępowaniach (poniżej ''progu unijnego'') ogłoszenia
o przetargu nieograniczonym zamieszczano w Biuletynie Za;rrtowień Publicznych na stronie
internetowej Urzędu Zamówien Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego orazna
tabl icy o gło szeń w B iurze Zamówień Publ icznych.

Zmiany treści SIWZ - ustalono iz w badanej próbie Zamawiający nie dokonywał zmian w
specyfi kacj i i stotnych warunków zamówieni a po w szczęciu po stępowania.

Protesty i odwołania - ustalono, iż w badanych postępowaniach nie wnoszono protestów i
odwołań.

Wadium - wadia zostały wniesione przęz wykonawców zgodnie z iądaniem zamawiającego.
W przypadku postępowania na ,,Udzielenie lcredytu długoterminowego Z przeznaczeniem na
planowany deficyt n,aiązany z realizacją zadania inwesĘcyjnego pn': Budowa Kanalizacji
sanitarnej Nowy Wilków -Nowe Polesie ', wadium zostało ustalono w nieprawidłowej kwocie,
tj. przekraczającej 3 %o wariości zamówienia. W pozostałych przypadkach wadium nie
przekaczał'o tego progu. Wadium zostało wniesione przez wykonawców przed upływem
terminu składania ofert, w postaci gotówki lub gwarancji ubezpieczeniowych. Zgodnie z art,
46 ustawy Prawo zamówień publicznych po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego czy wycofaniu oferty ptzed upływem terminu składania ofert zarnawiający
zwalniał wadium, w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nie był powiększany
o odsetki wynikające z rachunku depozytowego' na którym zamawiający je przechowywał z
uwagi na koszty prowadzenia rachunku i koszty przelewu przewyŻszające koszty odsętek.

Złoienie ofert:l - oferty zostały złoŻonę w miejscu w terminie przewidzianym w SIWZ, Wraz
z ofertami wykonawcy złoŻy|i oŚwiadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu określone w afi. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,



spełnianie tych warunków. Na opakowaniach ofert znajdowały się adnotacj e zawierające datę
i godzinę wpływu ofert'

otwarcie ofert - zgodnie z dokumentacją postępowania otwarcie ofert nastąpiło w miejscu
i tęrminie określonym w ogłoszeniu i SIWZ. Przed otwarciem ofert zamawiający podawał
kwotę, którą zamietza pr zęZnaczyć na fi nansowanie zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty - ustalono, że wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku
podstawowych trybów postępowania dokonywano zgodnie zSIWZ i zapisami ustawy Prawo
zamówień publicznych' Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę za rea|izację całego
zamówienia, a przypadku postępowania pn,.. Budowa kanalizacji sanitarnej Wilkow Nowy-
Polesie Nowe gm. Leoncin,, brano pod uwagę dwa kryteria: 65 Yo cena ryczahowa brutto i
35 oń tęnrtin wykonania. oferty oceniane były w dwóch etapach (pierwszy etap polegał na
sprawdzeniu spełnianiaprzez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, drugi etap na
porównaniu ceny oferty).

Aukcja elektroniczna . Zamawiający nie przeprowadzał aukcji elektronicznych jako dogrywki
między co najmniej 3 wykonawcami, którzy złoŻyli oferty w przetargu nieograniczonym
i w żadnym przypadku w ogłoszeniu i SIWZ nie przewidywał tego etapu postępowania.

Zawiadomienię o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacje o wyborze
najkorzystniejszej oferty były niezwłocznie wysłane do wykonawców, którzy złoŻy|i oferty,
zarnieszczone w siedzibie zamawiającego (na ogłoszeniach znajduje się adnotacja o terminie
zamięszczenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego). W przypadku
podstawowych trybów postępowania zamieszczano równiez tę informację na stronie
intemetowej zamawiającego' natomiast w przypadku zapytania o cenę, nie zamieszczono
takiej informacji.

Umow}' w sprawach zamówień publiczn}'ch - w aktach postępowań znajdują się kserokopie
zawartych umów na realtzację zamówienia publicznego. Umowy zawierane były w terminie
nie krótszym nii 5 dni od dnia powiadomienia wykonawców o wyniku postępowania w
przypadkach zamówień poniżej ,,progu unijnegoo', chyba że w wyniku postępowaria iadna
ofęrta nie została odrzucona lub w postępowaniu złoŻona zostil'a tylko jedna oferta. Umowy
zawrcraŁy wszystkie elementy określone we wzorze umowy oraz kontrasygnatę Skarbnika'

ogłoszęnie o udzieleniu zamówienia - po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówięnia
publicznego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówieil
publicznych zostały ,zamieszczone w Biuletynie Zamowień, Publicznych _ w przypadku
postępowania na ,,Swiadczenie obstugi prawnej Urzędu Gminy Leoncin oraz jednostek
organizacyjnych,,ogłoszenie zamieszczono dopiero po 137 dniach od udzielenie zamówienia
publicznego.

Dokumentowanie postępowań - zgodnię z wymaganymi prawem wzorami
Zprzeprowadzonych postępowań sporządzano pisemne protokoły z postępowań o udzielenie
zamówień wraz z wymaganymi zaŁączntkami dla określonych trybów postępowania.
Ustalono, iz protokołach wystąliły braki lub nierzetelne informację: w postępowaniu na:
,,Udzielenie lvedytu długoterminowego z przeznaczeniem na planowany deficyt n,viązany z
realizacjązadanią inwestycyjnego pn,: Budowa Kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków -Nowe
Polesie,, brak wskazania podstawy ustalenia wartoŚci szacunkowej zamówienia oraz w części
dotyczącej daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wskazano datę
10.122010 r.' a umowę podpisano w dniu 13.12.2010 r.; natomiast w postępowaniu pn.:
,,Swiadczenie obstugi prawnej Urzędu Gminy Leoncin oraz jednostek organizacyjnych', brak
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jest informacji o środkach finansowych, jakie zamawia1ący zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

Zamówienia uzupełniające i roboty dodatkowe - zostały przewidziane w jednym
z postępowań pn.: ,,Budowa knnalizacji sanitarnej Wilków Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin,,
w wysokości 50 oń wartości zamówienia podstawowego. Ustalono, iz z Wykonawcą ww.
zadania zawarto umowę w dniu 29.07.2011 r. Nr GK-342l65lIl20I1, w której określono
wartość robót uzupełniających na kwotę 970.000 ń. Zgodnie zzapisem powyższej umowy:
- ,,tJmowa jest za.warta w wyniku dokonania wyboru przez zamawiającego oferty

najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym Nr GI(341/P.N/05/2010 (zamówienie
podstawowe) i zlecenia wykonania robót uzupełniających dla rea|izacji Porozumienia z
dnia 28.06.20II r. zawartego zę Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze
Mazowieckim'' (brak jest wskazania podstawy prawnej z ustawy Prawo zamówień
publicznych na podstawie której zawarto umowę na zamówienia uzupełniające),

- ,,Przedmiotem umowy podstawowej jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przewodami
tłocznymi pompowniami w miejscowości Nowy Wilków i Nowe Polesie, a niniejszej
umowy jest wykonanie naprawy nawięrzchni drogi powiatowej rc 240I wraz z poboczem
na długości 3 kilometrów pomiędzy miejscowościami Nowiny - Leoncin _ Grochale''.

Ustalono, iż:
- zamawiający z|ecając roboty uzupełniające wykonawcy wyłonionemu w trybie przetargu

nieograniczonego zastosował art, 67 ustawy z dnia f9.0|.2004r. Prawo zamówień
publicznych, który mówi o zamówieniu z wolnej ręki. Przesłanką zamówienia z wolnej
ręki (art. 67. ust. 1 pkt 6) jest udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŻ 50 7o wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samep rodzaju
zamówień. Podstawowe zamówienie o wartości 5.300.900,00 zł na budowę sieci
kanalizacyjnej zawierilo m.in. roboty związane z rozbudową i odbudową drogi
powiatowej nr f40I stanowiących niespełna 16 oń wartości całego zamówienia, tj. kwotę
839.308,07 zł (informacja od Pana Wojciecha Krzewskiego - Inspektora nadzoru
budowlanego),

- poza kosztorysem ofertowym otaz notatką z negocjacji z wykonawcą kontrolującym nie
przedłoiono dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego: m.in. protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego v,łraz z
zaŁącznikalni, oświadczeń o niepodleganiu wyłączenia z postępowania kierownika
zamawiającego, potwierdzenia zamięszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem udzielenia zamówienia z
wolnej ręki,

- zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym na odwrocie kosztorysu inwestorskiego
negocjacje przeprowadzono w dniu 15.04.2011 r., tj. przed powierzeniem zadania gminie
Leoncin i zawarciu porozumieniaze Starostwem Powiatowymzdnia28.06.20ll r.,

- wykonawca częśi zamówienia związarlą z robotami drogowymi powierzył wskazanemu
przez siebie podwykonawcy.

Prawidłowość udokumentowania wydatków ponoszonvch na inwestycie
Zgodność płatności wynagrodzeń z umową ewidencji operacji gospodarczych i roz|iczeil
zakofrczonych zadafi inwestycyjnych sprawdzono na przykładzie 3 nizej wymienionych
losowo wybranych zadafi inwestycyjnych (przyjęta próba do kontroli stanowi kwotę
296.279,33 zł,tj.10,29 oń wykonanych wydatków inwestycyjnych w $ 6050 w 2010 r.):
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1' ,,Budowa wodociągu Wilków Nowy - Polesie Nowe,,_ wartość inwestycji 2|7,693,43 zł
brutto,

2. ,,Modernizacja nawierzchni drogi gminnej - ul. Cicha i ul. Sadowa,,_ wartość inwestycji
69.069,90 zł'btutto,

3. ,, Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych,' _ wartośó inwestycji 9.516,00 zł brutto.

Na podstawie ww. proby ustalono:
inwestycje zostały ujęte w budżecie gminy na 2010 rok (Uchwała Nr XLl60/09 Rady
Gminy Leoncin 2dnia22.12.f009 r. wsprawie uchwalenia budzetu Gminy na rok 2010
orazw uchwałach zmieniających budżet gminy w ciągu roku,
w przypadkach inwestycji o wartości powyżej 14.000 euro Wykonawców zadń
inwestycyjnych wybierano w oparciu o ustawę z dnia 29.0I.2004 r. Prawo zamówień
publicznych, a w przypadku zadan, których wartość nie przekacza l4.000euro
wykonawcę wybierano na podstawie rozpoznania rynku,
w przypadku robót budowlanych w terminie określonym w umowie Zamawiający dokonał
odbioru robót, sporządzając na tę okoliczność końcowy protokół odbioru robót,
do roz|iczenia załączono dokumenty potwierdzające nakłady na inwestycje (faktury VAT
i rachunki),
kwoty wypłaconego wynagrodzenia zgodne byŁy zzawartymi umowami,
zapłaty za wykonane roboty dokonywano na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
oraz protokołów odbioru robót,
wynagrodzenie oraz wszystkie inne koszty poniesione na inwestycje zaksięgowano w
koszty inwestycji (konto 080), dla poszczególnych efektów inwestyóyjnych ewidencja
prowadzona była ręcznie na gotowych arkuszach ewidenryj nych,
zakonczone inwestycje na stan majątku (konto 011 _ ,,Srodki trwałe',) przeniesiono wg
stanu ewidencyjnego konta 080-,,Inwestycje (środki trwałe w budowie)'', Co potwierdzają
sporządzone dowody oT. Na stan środków trwałych nie przyjęto tylko wodociągu spod
pozycji 1, gdyi do dnia kontroli, tj. 08.09.2011 r. nie zostat on przyjęty do użytkowania,
środki trwałe przyjmowano na stan majątku z prawidłową klasyfikacją środków trwałych i
prawi dłową stawką amorty zacy jną
zakonczone inwestycje zostały rczliczone w okresie sprawozdawczym (wiaty
przystankowe zaksięgowano na koncie 011 w dniu 11.05.2010r' tj. w dniu otrzymania i
zapłaty faktury oraz wpisano do księgi inwentarzowej pod poz. 14 w częŚci budynki
niemieszkalne, w przypadku modernizacji dróg ul. Cichej i ul. Sadowej zwiększenie
wartości na koncie 011 nastąpiło w dniu 28.10,2010 r., tj. następnego dnia po odbiorze
robót).

Zakupy inwestvcvine
Prawidłowość udokumentowania wydatków majątkowych Urzędu sprawdzono na przyL<ładzie
nul. zr ęalizowanych zakupów inwe stycyj nych :
l' ,,Kopiarka -skaner,'o wartości 1.030,00zł brutto,
2. ,,UPS', o łącznej wartości I.025,00zł brutto,
3' ,, Drukarka Brother '' o wartości 335,00zł brutto,
4. ,,Motopompa pożarnicza dla oSP w Leoncinie,,o wartości23.775,40zł brutto,
Zapoznano się. z: fakturami potwierdzającymi zakup, wyciągami bankowymi oraz ewidencją
konta 080 _,,Środki trwałe w budowie'' dla poszczególnycb.efektów inwestycyjnych i 013 _
,,Pozostate środki trwałe''.
Na podstawie badanej próby ustalono:
- próba stanowi 22,32 % wydatków poniesionych w 2010 r. na zakupy
- zakupy inwestycyjne wprowadzono do ewidencji środków

sprawozdawczym,

inwestycyjne,
trwałych w okresie
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