
- poddane ana|izie zakupy inwestycyjne zostały zaklasyfikowane zgodnie z obowią7ującą
klasyfikacją budzetową

- płatności zobowiązań dot. ww. zakupów dokonano terminowo,
- środki trwałe zostały umorzone w 100 oń w dniu przyjęcia środka trwałego do użytkowania

i przyjęte do ewidencji w książkach inwentarzowych: drukarka i kopiarka-skaner pod
pozycją37 i 38 w części wyposażenie (symbol 8/80/803-15)' UPS pod pozycj ą34 w części
w części wyposaienie (symbol 8/80/803-17) oraz motopompępoŻamiczą pod pozycją4 w
części wządzenia technic zne.

Dokumentacj ę w powyzszym zakresie udo stępniły :
- Pani Wiesława Połeó - Inspektor ds. księgowości budzetowej,
- Pani Barbara Bogdańska _ Inspektor ds. kasy.

2.3. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji

1. Dotacje otrrymane w związku zrealizacjązadań zleconych (s 2010)

Na podstawie planu dotacji celowych - pism zMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz
pism z Krajowego Biura Wyborczego w tym pism zwiększających lub zmniejszających plan
dotacji na 2010 r. ustalono, Że d|a gminy Leoncin w 2010 r. przyznano dotacje na zadania
zlecone w wysokości I.673,126,00 zł..
Poddano ana|izie zapisy na koncie 133 _ ,'Rachunek budżetu'', ewidencję ana|ityczną
prowadzoną według klasyfikacji budzetowej do konta 90l ,,Dochody budzetu'',
sprawozdania Rb _ 50 o dotacjach sporządzone Za2010 r. oraz dokumenty Źródłowe.
Na tej podstawie ustalono, Ze na ww. zadania gmina Leoncin otrzymała dotacje na realizację:
- zwrotu podatku akcyzowego (rozdz.01095) -36,64f,00 zł,
- utrzymanie administracji rządowej (rozdz,7501 1) _ 67 .537,00 zł',
- aktua|izacja wykazów rolnych oraz rea|izacja zadan spisowych (rozdz. 75056)

I7.I5I,00 zł'
- aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (rozdz' 75101) _ I.200,00 Zł,
- wybory do prezydenckie (rozdz.15107) _ 14.996,00 zł',
- wybory do rad gmin (rozdz.75109) -23.023,00 zł
- zabezpieczenie szkolenia obronnego (rozdz.75fI2) _ 500,00 zł,
- koszty wydawania ptzez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców (rozdz.85195) _

150,00 zł,
- zadan z zak,resupomocy społecznej Z przeznaczeniem na:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) _ I,4I5,627 ,00 zł,

b) opłacenie składek zdrowotnychza osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 852l3) - 1 .300,00 zł,

c) zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w powodzi (rozdz,85295) - 95.000,00 zł,
ogółem gmina Leoncin w 2010 r. otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie
I.673.126,00 zł, w tym:
- zMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego _ I.616.756,00 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego - 39.219,00 zt,
- z Głównego Urzędu Statystycznego _ 17.15I,00 Zł
a wykorzystała kwotę I.631.595,24 zł i dokonała zwrotu ogółem kwoty 35.530,70 zŁ.
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1.1. Prawidłowość wykorrystania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych
Ana|izy prawidłowości wykorzystania dotacji celowych na zadatia zlecone, wykonywane
przez gminę Leoncin dokonano na przykładzie nizej wymienionych dotacji, których łączna
kwota wynosi |28.402,00 zł. tj.7,67 ońbadanej populacji.
Na podstawie pism przekazarrych przez Krajowe Biuro Wyborcze (sygn. DWW-421 -10109 z
dnia 28.09'f0I0 r. DWw-30 1 1 -4811 0 z dnia 1 5. 1 0.20 1 0 r.) i Mazowiecki Urząd Wojewódzki
(FIN.I.30l/3011/010178-l/2010 z dnia 29.10.2010r., FIN.I.-301/3010132010 z dnia
10.05.2010 r., FIN.I.-3O1/3011101212010 z dnta 25.02.2010 r.) w sprawie przyznania dotacji
ustalono, Żebyły przeznaczone na:
l. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do

produkcji rolnej (rozdz.0l095) _ 36.642,00 zł-
2. Utrzymanie administracji rządowej (tozdz.7501 1) _ 67 '537 ,00 zł'
3. Prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz.75101) _ I.200,00 zł.
4. Wybory do rad gmin (rozdz.75109) _23.023,00 zł.

Ad. 1.) Dotacja w wysokości 36.642,00 zł. na rachunek budzetu Gminy wpłynęła w 2
transzach: 17.449,00 zł w dniu 18.05.2010r. (Wb 97) i I9.I93,00zł' w dniu 16.11.2010r.
(wb226).
W prawidłowej kwocie wykazana została w Sprawozdaniach sporządzonych za 2010 r.: Rb-
f7S z wykonania planu dochodów budzetowych oraz sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach
z:w iązany ch z wykonywani em zadan z zakr e su adm i ni stracj i rządowej .

Na podstawie sprawozdań' sporządzonych za 2010 r.: Rb-50 o wydatkich związanych z
wykonywaniem zadan z zakresu administracji rządowej, Rb-28S z wykonania planu
wydatków budzetowych oraz zapisów w ewidencji analitycznej ustalono, Że dotacja
wykorzystan a zo stała w wysoko Ś ci 3 6.6 40,9 3 zł.
Ze sprawozdania Rb.50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zak'tęsu
administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za
czwarĘ kwartał 2010 r. wynika, ze dotację w wysokości:

]18,00 zł' wydatkowano w $ 4300 ,,Zakup usług pozostałych'' jako koszty opłat
bankowych związanych z ptze|ewami bankowymi i wypłatą środków z rachunku
bieżącego do kasy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego (2 % kwoty wydatków - przeksięgowanie na podstawie poleceń księgowania
PKNr I5/I  z  30.06.2010 r .  i  PKNr 08.12.2010 r . ) ,
35.922,93 zł w $ 4430 ,,Plóine opłaty i składki'' z ptzeznaczeniem na wypłaty zwrotu
podatku akcyzowe go wnioskodawcom.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu I4.0I.f011 r. w kwocie I,07 zł (Wb Nr 9).

Zapoznano się z dokumentami dotyczącymi wykorzystania dotacji przeznaczonej na zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 2010 r., tj.:

wnioskami o przyznanie gminie dotacji celowej na postępowanie
producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę:
. za okres od 01.03.2010r. do 31.03.2010r. - pismo wysłane

21.04.2010 r..
. za okres od 01.09.2010r. do 30.09.2010 r. - pismo wysłane

22.10.2010 r.;

w sprawie zwrotu
oleju napędowego

do MUW w dniu

do MUW w dniu
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okresowymi sprawozdaniami rzeczow o -ftnansowym i okresowymi rozliczeniami dotacj i
celowej z rea|izacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:
- za okres od 01 .09.2009 r. - do 28.02.2010 r. - pismo zdnia 30.06.2010 r.,
- za okres od 01.03.2010 r. - do 30.09.2010 r.- pismo zdnia15.l2.20l0 r.;
rocznym sprawozdanięm rzeczowo-finansowym z real'izacji wypłat producentom rolnym
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do
produkcji rolnej za rok f0I0 oraz rocznym rozliczeniem dotacji celowej z realizacji
wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za20l0r. sporządzonym przez Gminę
Leoncin z datą 15.I2.20L0 r. data doręczenia do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w dniu 20.I2.f0I0 r.;
Listami płac Nr 1106110 na kwotę 10.655,03 zł i Nr 2lI2lI0 na kwotę 12.072,6I (zwrot
podatku akcyzowego dokonany z kasy _ brak dat wypłaty na listach płac); udzielono
instruktażu Pani Małgoruacie Kurek _ Skarbnikowi Gminy' by zobowiązać pracowników
do egzekwowania od producentów rolnych pobierających w kasach zwrot podatku
akcyzowego do wpisywania daty przy potwierdzaniu odbioru gotówki;
Listami płac Nr 2106110 na kwotę 6.45I,25 Zł i IlI2l|0 na kwotę 6,744,04 (zwrot podatku
akcyzowego dokonany przelewami bankowymi - brak dat przelewów na listach płac);
udzielono instruktażu Pani Małgotzacie Kurek _ Skarbnikowi Gminy' by zobowiązać
pracownika dokonującego przelewy zwrotu podatku akcyzowego do wpisywania daty
dokonania przelewu.

Ze sprawozdania rzeczowo _finansowego wynika, Że w 2010 r. wpłynęły 117 wniosków o
zwrot podatku akcyzowego. Szczegół'owo zapoznano się z dokumentarni7 losowo wybranych
producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego (o nr ewid.: 40026,
100020, 130045, 140040, 150049, 150052, 300005), tj. wnioskami, decyzjami, fakturami za
olej napędowy oraz wypisami z rejestru gruntów. Wyżej wymienionym przedsiębiorcom
wydano 13 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zarok 2010. Próba stanowi II,IIio ogófu
decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Z okazanych w toku kontroli dokumentów wynika' iz:
o lvypłat dokonano na podstawie zęstawień sprawdzonych pod względem formalno-

rachunkowym, meryto ry czny m or az zatwierdzonych do wypłaty,
o limit rocznego zwrotu podatku liczono w sposób określony w ustawie o zwrocie podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, tj. jako iloczyn powierzchni uż1.tków rolnych będących w posiadaniu producenta
rolnego |iczby 86 i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego'

o faktury i rachunki załączone do wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego dotyczą odpowiedniego okresu, tj. Za 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złoŻenia wniosku o zwrot podatku, poza jednym przypadkiem,
w którym do rozliczenia pierwszej tury wypłaty przyjęto fakturę z dnia 10.03'2010 r.
(decyzja I 42120 I0 z 06.04.201 0 r.),

o na wszystkich fakturach i rachunkach za olej napędowy umieszczono adnotację o treści
',przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego'', jednakŻe w przypadku
jednego z producentów rolnych nie została wpisana data przyjęcia faktur do zwrotu

il\ 
podatku akcyzowego,
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. kwotę zwTotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego wynikającego z
rachunków, faktur załączonych do wniosku i stawki zwrotu podatku akcyzowego
wynoszącej w 2010 r. 0'85 zŁ, w jednym przypadku Q..ir ewidencyjny 400f6) ustalono
błędne wyliczenie - zaniŻenie ilości zakupionego oleju napędowego o 18,55 litrów (nie
skutkowało to finansowo na wypłatę, gdyi limit został w pełni wykorzystany),

. decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego podpisywał
Wójt Gminy,

o dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 36.640'93 zł' (zwrotu
niewykorzystanej dotacji w kwocie I,07 zŁ dokonano w dniu 14.01.201 1 r.).

Dokumenty w powyższym za\<resie przedłoŻył.a Pani Anięla Jarząbek _ Inspektor ds.
budownictwa i inwestycj i.

Ad. 2.) Dotacja w wysokości 67.537,00zł na rachunek budzetu Gminy wpłynęła w 13
transzach. W prawidłowej kwocie wykazana została w sprawozdaniach sporządzonych za
2010 r.: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych otaz Rb-50 o dotacjach
zwięanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadń
zleconych j.s.t. ustawami.
Na podstawie sprawozdń, sporządzonych za 2010 r.: Rb-50 o wydatkach związanych z
wykonywaniem zadan z zakresu administracji rządowej, Rb-28S z wykonania planu
wydatków budzetowych za 2010 rok oraz zapisow na koncie 901-,,Wydatki budżetowe''
ustalono, ie dotacjawykorzystanazostał'aw pełnej wysokości w następujących paragrafach:

$ 4010 (Wynagrodzęnia osobowe pracowników)
$ 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne)
$ 41 10 (Składki na ubezpieczenie społeczne)
$ 4120 (Składki na Fundusz Pracy)
s 4740 (Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskie g o i ut ządzeń ksero grafi cznych)

w kwocie 37.000,00 zł',
w kwocie 2.74I,00 zł,
w kwocie 6.060,00 zł,
w kwocie 980,00 zł,

w kwocie 186,46 zł'

Zwrotu
'  14) '
N
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Dotację wykorzystano w catości zgodnie zprzeznaczeniem.

Ad. 3.) Zgodnie z wydrukiem komputerowym pn. ,,obroty na Klasyfikacjach Dochodów _

roboczy'' dotacja wpłynęła na rachunek Urzędu Gminy w 12 transzach. Dotacja w kwocie
|.I94,99zł' wykazarla został'a w sprawozdaniach sporządzonych za 20I0r, Rb-27S z
wykonania planu dochodów budzetowychoraz sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach.
Na podstawie sprawozdań' sporządzonych za 201'0 r.: Rb-50 o wydatkach związarrych
z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rządowej, Rb-28S z wykonania planu
wydatków budżetowych, zapisów na wydrukach komputerolvych konta 902 _ ,,Wydatki
budżetowe'' za okres 01.01. - 31.12.201'0r, orv dowodów źródłowych stwierdzono, Że
poniesione wydatki zaklasyfikowano do:

$ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 128,35 zł.,

$ 4120 (Składki na Fundusz Pracy) w kwocie 20,83 zł',

$ 4170 (Wynagrodzeniabezosobowe) w kwocię 850,00 zł'

$ 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen
kserograficznych) w kwocie 195,81 zł.

niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 14.01'2011 r. w kwocie 5,0I zł. (WB Nr
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Ad. 4.) Dotacja w wysokości23.023,00 zł wpłynęła na rachunek budzetu gminy Leoncin w 3
transzach w dniu 20.10.2010r. w kwocie 7,287,00zł' w dniu 16.11.2010r. w kwocie
6'510'00 zŁ oraz w dniu 29.II.20I0 r. w kwocie 9,226,00 zł W prawidłowej kwocie vqlkazarta
została w Sprawozdaniach sporządzonych za 2010 r.: Rb-27S z wykonania planu dochodów
budzetowy ch or az sprawozdaniu Rb- 5 0 o dotacj ach.
Na podstawie sprawozdan, sporządzonych za 2010 r.: Rb-50 o wydatkach związanych z
wykonywaniem zadań z zaL<resu administracji rządowej oraz innych zadafi zleconych
jednostką samorządu terytorialnego ustawami, Rb-28S z wykonania planu wydatków
budzetowych' zapisów na wydrukach komputerowych konta 902 _,,Wydatki budŻetowe,' za
okres 0 1 .0 1 . - 3 I.If .2010 r. ustalono, Że dotacja wykorzystana została w:

$ 3030 (Rózne wydatki narzęcz osob ftzycznych)
$ 41 10 (Składki na ubezpieczenia społeczne)
$ 4120 (Składki na Fundusz Pracy)
$ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe)
$ 4210 (Zakup materiałów i usług)
$ 4300 (Zakup ustug pozostałych)
$ 4410 (Podróże słuzbowe krajowe)
s 4140 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskieg o t urządzeń kserografi cznych)
$ 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji)

w kwocie 13.020'00 Zł,
w kwocie 526,84 zł,
w kwocie 85,50 zł,
w kwocie 4.694,00 Zł.,
w kwocie I.3I9,f0 zł,
w kwocie I.545,00 zł,
w kwocie 7|2,]4 zł,

w kwocie 186,46 zł,

w kwocie 450,87 zł.
Dotację wykorzystano w kwocie 22.540,6I zł. zgodnie zprzeznaczeniem.
Zwrotu niewykorzystanej częŚci dotacji w kwocie 482,39 zł dokonano w dniu 22.12.2010 r.
(WB Nr 2s1).

Dokumenty w powyższym zakresieprzedłozyła Pani Małgorzata Kurek - skarbnik Gminy.

1.2. Środki na realizację porozumień
Na podstawie sprawozdania Rb _ 27S z wykonania planu dochodów budzetowych j.s.t. za
okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. i zestawienia dotacji sporządzonego przez Panią
Małgorzatę Kurek _ Skarbnika Gminy ustalono, ze Gmina Leoncin w 2010 r. otrzymała
dotacje:
a. z powiatu na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego _ 46.400,00 zł ($2320),
b. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
56.800,00 zł ($6260),

c. z budŻetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin) _ 63.850,00 zł ($6330).

Wykorzystanie dotacj i. otrzvmanych na realizacj ę zawarĘlch porozumień
Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie porozumień sprawdzono na
przy|<ładzie 2 porozumięń i 1 umowy na łącznąkwotę 91 .400,00 zł.
^. Porozumienie zawarte dnia 27.11,2007r. z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w

sprawie powierzenia zadan w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w
granicach administracyjnych Gminy Leoncin. Porozumięnie zostało zawatte na czas
określony i obowiązywało od dnia27.|I'f007 r. do dnia 30.04.2010 r. W porozumieniu
okreŚlono, Że w 2010t. na realizację powyżSzego zadania przekazana zostanie dotacja
celowa z budŻetu P owiatu Nowo dworski e go w wys oko ś ci 22.800,00 zł w terminach :
- Irata do 15 lutego 2010 r., Lv'-: tYil, 63



- II rata do 31 marca})l} r.
W dniu 24.02.2010 r. zawarto aneks do powyższego porozumienia, w którym zwiększono
środki na wykonanie zadania o 10.000,00 zł.
Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy w kwocie 11.400,00 zł - Wb nr 4116 z dnia
26.02.2010 r. i w kwocie 21.400,00 zt- Wb nr 6319 z dnia 30.03.2010 r.
Na podstawie rozliczenia dotacji przekazanego do Starostwa Powiatowego pismem nr GK-
704011412010 z dnia 20.04.f010 r. (data stempla pocztowego 23.04.2010 r.), faktury VAT
nr 8/2010 z dnia 04.02.2010 r., faktury VAT nr 1112010 z dnia 05.03.2010r. i faktury
VAT nr 22120|0 z dnia 01.04.2010 r. ustalono, ie dotacja została wykorzystana w całości
zgodnie z ww. porozumieniem.

b. Porozumienie zawarte dnia 05.11.2010r. z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w
sprawie powierzenia zadah w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w
granicach administracyjnych Gminy Leoncin' Porozumienie zostało za'warte na czas
okreŚlony i obowiązywało od dnia 08.11.2010 r. do dnia 30.04.2011 r. W porozumieniu
określono, ie w 2010r. na realizację powyżSzego zadania przekazana zostanie dotacja
celowa z budżetu Powiatu Nowodworskiego w terminie do dnia 15.11.2010r. w
wysokości 13.600,00 zł.
Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy w łącznej kwocie 13.600'00 zł - Wb nr 22916 z dnia
19 .1  1  .2010  r .
Na podstawte rczliczenia dotacji przekazanego do Starostwa Powiatowego pismem nr
GK-7040/1l20II z dnia 04.0L2011 r. (data stempla pocztowego 10.01.2010 r.), faktury
VAT nr 10212010 z dnia06J22010 r. i faktury VAT nr II2|20I0 z'dnia30.12.2010r.
ustalono, Że dotacjazostaławykorzystana w całości zgodnie zww. porozumieniem.

c. Umowa m 73/RW./RM.II./D-F91/10 zawałla w dniu 14 czerwca 2010 r. z
Wojewodztwem Mazowieckim. Województwo przyznało Gminie Leoncin dotację w
wysokości 45.000,00 zŁ na realizację zadanta pod nazwą ,' Modernizację nawięrzchni
drogi gminnej we wsi Secymin Polski - Nowy Secymin gmina Leoncin". Dotacja
wpłynęła na rachunek Urzędu Gminy 16.12'2010 r. w łącznej kwocie 45.000,00 zł * Wb
nt 24816. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z zawartąumową.
Na podstawie pisma znak: GK-543I141I0 z dnia 25.II.}0I0 r. w sprawie rozliczenia
dotacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego' protokołu odbioru wykonywanych robót
z dnia26,I|,2010 r., protokołu końcowego odbioru robót i faktury nr 194l2OI0 z dnia
27 .I0.2010 r. na kwotę 106,295,27 zł brutto, ustalono, że dotację wykorzystano w całości
zgodnie z zaw artąumową.

Dokumenty do kontroli w powyższym zakresie udostępniła Pani Barbara Kicińska _ Inspektor
ds. gospodarki komunalnej.

4. TerminowoŚć przekazywania dochodów związanych z reaLwacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz innych zad'ań zleconych j. s. t. ustawami.

Na podstawie rocznego sprawozdania Rb - 27ZZ z wykonania planu dochodów związanychz
rea|izacjązadń z zakresu administracji rządowej oraz innych zadanzleconych j.s.t. ustawami
ustalono, ię w 2010 r. w Urzędzie Gminy pobrano opłatę za udostępnienia danych osobowych
w łącznej kwocie |24,00 zł, natomiast z tytlsłu za|iczki i funduszu alimentacyjnego
27 .941,74 zł, w tym2,237 ,08 zł stanowiły odsetki należne budietowi państwa ($ 0920).

Prawidłowość i terminowość odprowadzania dochodów za udostępniania danych osobowvch

\ 
sprawdzono naprzy|<ładzie dochodów pobranych w okresie całego roku 2010.
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Na podstawie wyciągów bankowych wydruku komputerowego pn.: obroty na Klasyfikacjach
_ roboczy'' ustalono, ze w Ww. okresie pobrano opłaty za udostępnienie danych osobowych w
wysokoŚci |24,00 zł',w Ęm,.

w okresie od 11.01. do 20.0|.2010 r. _ 3I,00 zł, ) przekazanie w dniu 28.01.2010 r.
(wb nr 19),
w okresie od2l'02' do l0.03.2010 r. _ 37,00 zł' ) przekazanie w dniu 01.03.2010 r.
(Wb nr 42),
w okresie od2I'09. do 10'10.2010 r' _ 3|,00 zł. ) przekazanie w dniu 02.11.2010 r.
(Wb nr 217),
w okresie od2I.10. do 10.1l .2011r. _ 31,00 zł, )  przekazanie w dniu 19.11.2011r.
(Wb nr 229).

Próba przyjęta do kontroli stanowi I00 % dochodów z tytułu udostępnienia danych
osobowych.

Ustalono, ie Gmina przekazała dochody do budzetu państwa (za pośrednictwem
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w badanym okresię w odpowiedniej kwocie tj.
95 %o otrzymanych dochodów. W przypadku dochodów uzyskanych w nw. okresach ich
ptzekazanie do budżetu państwa nastąliło po terminie określonym w ustawie:

Ustalono również, że ww. dochody ujęte zostały w ewidencji księgowej oraz w Sprawozdaniu
Rb-27 ZZ z nieprawidłową klasyfikacj ą budzetową tj. w $23 5 0 _,'Dochody budzetu państwa
związane zrea|tzacjązadan zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego''.

Dokumenty do kontroli przedł'oŻyła Pani Małgorzata Kurek - Skarbnik Gminy.

Prawidłowość i terminowość odprowadzenia dochodów z tyt. zaliczki alimęntacyjnej i
funduszu alimentacyjnego sprawdzono na przykładzie dochodów pobranych w okresie od
11.05.2010 r .  do f0.07.2010 r .
Na podstawie ewidencji księgowej oraz Sprawozdafi Rb-L7ZZ Urzędu Gminy Leoncin
(organu) oraz jednostki wykonującej ww. zadanie, tj. ośrodka Pomocy Społecznej w
Leoncinie, wyciągów bankowych oraz dowodów Źródłowychprzekazania środków należnych
budzętowi państwa za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
ustalono, że;
- Środki z tytułu za|iczki alimentacyjnej oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego były przekazywane w badanym okresie odpowiednio terminowo, tj. do 15.
iŻ5.kaŻdego miesiąca,

- środki z ty.tułu zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotu należności do Funduszu
Alimentacyjnego wpływały od komornika na rachunek oŚrodka Pomocy Społecznej, a
następnie oPS przekazywał je na rachunek budzetu Gminy,

1V ,
r  t .  t , r .
. \-- 'ru

{ l

Ustawowy
termin

odprowadzenia

Data uzyskania
dochodów

Termin
przekazanta

Dochody
wykonane

Dochody przekazane Ilość dni
po terminie Odsetki

25 .01 .2010 r 14 .01 .2010 r .
( 1 1 . 01 - 20 . 01 . )

28 .01 .2010 r . 31,00 zł f9,45 zł J 0,03 zł

15.10.2010 r . 01 . 10 . 2010  r .
(21.09 - 10.10.)

02.11.2010 r. 31,00 zt 29,45 zł T7 0, l8 zł

l 5 . l l . 2 0 l 0 r . 09 . 11 . 2010  r .
( 21  . 10  -  l 0 . l  l . )

l 9 . l 1 . 2010  r . 31'00 zł 29,45 ilt 4 0,04 zł
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- ewidencję księgową zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i za|iczki alimentacyjnej
prowadził pracownik Urzędu Gminy Leoncin zajmujący się obsługąksięgowąm.in. oPS-u,

- w ewidencji księgowej budzetu gminy ww. wpływy ewidencjonowane były z nieprawidłową
klasyfikacją budżetową tj. w $2350 _ ,,Dochody budzetu państwa zwiryane z rea|izacją
zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialne8o'', W ewidencji księgowej oPS-u ww.
dochody były księgowane prawidłowo w podziale na środki ztytliu za|iczki alimentacyjnej
($ 0970) orazna zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ($ 0980).

Materiały do kontroli w powyższym zakresie przedłoŻyła Pani MaŁgorzata Kurek _ Skarbnik
Gminy.

3. Dług publiczny' przychody i rozchody budżetu

3.1. KredyĘ,poĘczlr<l i poręczenia
Stan zadłużenia Gminy Leoncin - zgodnie z Uchwałą Nr XLl60/09 Rady Gminy Leoncin
z dnia22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010 oraz załącznikiem Nr
3 do tej uchwały pn. ,,Przychody i rozchody budzetu w 2010 r.,, zaplanowano deficyt budżetu
Gminy na kwotę 4.029.306,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pozyczek'
Przychody z tytułu zaciryniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ($ 952)
zaplanowano w wysokości 4.029.306,00 zł (w tym: kredyty _ 2.668.306,00 zł', poŻyczki -
1.361.000'00 zł), a spłaty otrzymanych krajowych poŻyczek i kredytów ($992) zaplanowano
w wysokości 216.800,00 zł, ktore pokryte zostaną z wolnych środków ($ 955).
Z ewidencji konta 134-,,Kredyty bankowe'' wynika, Że na w 2010 roku Gmina otrzymaŁa
środki w wysokości 1.408.024,00 zł', w tym: 461.000,00 zł ztytułu zaciągniętego w 2010 roku
kredytu oraz 947.024,00zł z t7Ąlilu zaciągniętych w 2010 roku poŻyczek, Zobowiązania
Gminy z tytułu zaciagniętych kredytow i poiyczek na koniec 2010 roku, zgodnie z Ww.
ewidencją wyniosły f.043.224,00 zł. Kwota ta dotyczy kredytów i poiyczek zaciągniętych w
2010 roku oraz w latach poprzednich' z częgo 947,024,00 zł zaksięgowana zostila
nieprawidłowo na koncie l34-,,Kredyty bankowe,', gdyi dotyczy zaciągniętych pożyczek w
Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Iftedyty - zgodnie z ewidencjąkonta I34 _,,Kredyty bankowe'' Gmina na koniec 2010 roku
posiadała zobowiązania z tytułu 3 kredytow bankowych:
a) umowa Nr 1/09ATZlwFlI57 z dnia 27.II.2009 r. kredytu na kwotę 200.000,00zł z

Bankiem ochrony Srodowiska SA w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia
związanego z ochroną Środowiska pn. zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Mercedes-Benz 1329 AF dla oSP w Wilkowie Polskim, którego planowany koszt wynosi
577.800'00 zł. z terrninem płatności pierwszej raty do dnia 3 1 .03.2010 r. i ostatniej raty do
3I .If .20|4 r. (f0 rat po 1 0.000,00 zł. płatne do ostatniego dnia miesiąca każdego kwartału,
odsetki płatne równiei w ostatnim dniu każdego miesiąca),

b) umowa Nr 10/004/f009 z dnia 14,12.2009 r. kredytu na kwotę 584.000,00 zł' zBankiem
ochrony Społdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim na sfinansowanie budowy
boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Leoncine z terminem płatności pierwszej raty do
dnia 15.02.2010 r. i ostatniej raty do dnia I5,I2.20I4r. (59 rat po 9.900,00 zŁ (poza
pierwszą ratą wynoszącą 9.800,00 zł) płatne zgodnie z harmonogramem do 15 każdego
miesiąca, odsetki płatne począwszy od dnia 15'0f .2010 r. do 15 kazdego miesiąca),

c) umowa Nr 017/00412010 z dnia 13.|2.2010 r. kredytu na kwotę 461.000,00 zł z Bankiem
ochrony Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na
planowany deficyt związany z rea|izacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa

1 kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków - Nowe Polesie'' z terminęm płatności pierwszej raty
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do dnia 3I.03.2011 r. i ostatniej raty do dnia 3|.12.2015 r. odsetki płatne będąpocząwszy
od dnia 31.03.2011 r.

d) umowa Nr 2000f154/18/JEST/IN/05 z dnia 22.07.2005r. z Bankiem Polskiej
Spółdzielczości na kredytu na kwotę 300.000,00 zł' na ,,kozbudowę SzkoĘ Podstawowej
w Leoncinie'' (raty płatne do końca każdego kwartału w wysokości 15.000,00 zł).

których ewidencj a przedstawia się następuj ąco :
o zadłuŻenie z|at ubiegłych
. wpływ środków w 2010 roku
o Spłata kapitału
o zadłuięnie wg stanu na dzień31.I2.20I0 r,

Analizię poddano 2 umowy (umowy Nr Il}glNZlwFlIs] z dnia 27.1I.2009r. i Nr
|0100412009 z dnia 14.12,2009 r.) stanowiące 40 0ń umów kredy.towych obowiązujących w
2010 r.
Na podstaw le przedłoŻonych dokumentów ustalono :
- Rada Gminy kaŻdorazowo podejmowała uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz

uzyskała pozytywną opinię re gionalnej izby obrachuŃowej,
- w puŹdzierniku płatności rat kapitałowych dokonywano nieterminowo' tj. w przypadku

umowy Nr l/O9A{ZlwFlI57 z dnia 21.II,2009 r. kwartalna rata przypadająca na dzięń
30.09.2010 r. zapłacona została w dniu 13.10.2010 r. oraz w przypadku umowy Nr
101004/2009 z dnia 14.12.2009 r. rata z terminem płatnoŚci na dzien 15.10.2010 r.
zapłaconazostał'aw dniu 18.l0.2010 r. Pozostałę raty płacone były terminowo,

- odsetki od kredytów płacone były terminowo,
- w ewidencji na koncie I34 _ Kredyty bankowe'' brak jest zapisów dotyczących odsętek od

kredytu, ewidencja prowadzona jest na kontach l33-,'Rachunek bieżący budzetu'' i 902-
,,Wydatki budżetu'' z odpowiednią klasyfikacją budzetową wydatków.

PoŻyczkt - ustalono, iŻ w 2010 roku brak jest obrotów na konie 260 * ,,Zobowiązania
finansowe'', mimo iz Gmina w 2010 r. zawarł'a dwie umowy poŻyczki z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - ich ewidencja
prowadzona jest na koncie l34-',Kredyty bankowe'' (temat nieprawidłowej ewidencji opisany
powyżej).
Na koniec 2010 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu 2 poŻyczek:
a) umowa poŻyczki Nr 0207/10/oWP z dnia 23.12,2010 r. na dofinansowanie rca|izacji

zadania pn.: ,,Sieć kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków _ Nowe Polesie'' na kwotę
772.909,00 zł'zterminem płatności pierwszej raty do dnia 31.03.201I r. oraz ostatniej raty
20.12.2015 r., odsetki płatne kwartalnie wg not księgowych otrzymanych od
pożyczkodawcy'

b) umowa poiyczki Nr 0217/10/GWP z dnia 10.12.2010 r. na dofinansowanie realizacji
zadania pn.: ,,Sieć wodociągowa Nowy Wilków - Nowe Polesie'' na kwotę I74.II5,00 zł'
z terminem płatności pierwszej raty do dnia 31.03.201 1 r. oraz ostatniej raty
20,12.2015 r., odsetki płatne kwartalnie wg not księgowych otrzymanych od
pożyczkodawcy'

których ewidencj a przedstawia się następuj ąco :
o zadłuŻenie z|at ubiegłych
. wpływ środków w 2010 roku
o umorzenia
o spłata kapitału
o zadłuŻenie ws stanu na dziefi 31.12.2008 r.

844.000,00 zł,
1.408.024,00 zł,

208.800'00 zł,
2.043.224"00 zł.

0,00 zł',
947.024,00 zł',

0,00 zŁ,
0,00 zł,

941.024,00 zł.
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Zapoznano się z pov'ryŻszymi umowami, które stanowią I00 % umów poŻyczki
obowiązujących w 2010 roku.

Na podstawie przedłoŻonych dokumentów ustalono :
- Rada Gminy kaŻdorazowo podejmowała uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz

uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej,
- obowiązek uiszczania rat kapitałowych i odsetek przypadał' począwszy od 2011 roku,

3.2. Wydatki na obsługę długu j.s.t. oraz z tytułu udzielonych poręczeń przez j.s.t.

Wvdatki na obsługę dłuqu - w uchwale budzętowej na 2010 rok w dz.757 wyodrębniono
kwotę 42.200,00 zł wydatkow na obsługę długu publicznego.
Na podstawie Rb-28S rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budzetowych za
okres od początku roku do dnia 3 1 grudnia 2010 r. oraz wydruku komputerowego obrotów na
kontach analitycznych wydatkow za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2010r.
ustalono, ie wg klasyfikacji dz. 757 rozdz. 75702 $ 8070 zręa|izowano wydatki na kwotę
40.873,3 8 zł, ktore dotyczą kredytów.

Poręczenia i gwarancje - w 2010 roku oraz w latach poprzednich Gmina nie udzielała
gwarancji i poręczeń innym podmiotom gospodarczym.

3.3. Dług publiczny - Stan zadłuienta Gminy Leoncin ustalono w oparciu o:
- konto I34 ,, Kredyty bankowe'', tj. planu kont organu w części dot. pobranych kredytów

ipoŻyczek - temat w zakresie ewidencjonowania poŻyczek opisano szerzej w rozdziale II
,,KsięgowoŚć i sprawozdawczość budżetowd,, W punkcie 2.1. ,'Stan i kompletnoŚó
urządzen księgowych'' niniejszego protokołu oraz w punkcie 3. ,,Dług publiczny,
przychody i rozchody''' w podpunkcie 3.1. ,,Kredyty, poŻyczki i poręczenia'' niniejszego
rozdziału),

- wydruk komputerow za20l0 r. ',Zestawienie obrotów i sald'',
- wydruk komputerowy Za f0l0r. według klasyfikacji budzetowej 757-75,702-8070

,'odsetki od krajowych kredytów ipoŻyczek,,,
- dane ze zbiorczęgo Sprawozdanta Rb-Z o stanie zobowiązań według ty.tułów dłużnych

otaz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2010 roku (korekta Nr 1 z
dnia 06.04.2011 r.).

Na podstawie zbiorczego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązan według ty.tułów dłuinych
orazporęczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2010 roku ustalono:

w zalcresie części A ,,Zobowiązania według tytułów dłuinych,' - stan zobowiązai
Gminy Leoncin z tytułu zacięntętych kredytow, poŻyczek oraz emisji obligacji na dzien
3l.I2.20I0 r. wynosił 2.043.224,00 zł.
Na ww. zadłlzetie Gminv składałv się zobowiazaniaztvtułu:
- kredyu w BaŃu ochrony Środowiska w kwocie
- kredytow (2) w Banku Spółdzielczym w kwocie
- poŻyczki z W. F. o. S. i G.W. w kwocie

160.000 zł (konto 134),
936.200 zł (konto 134),
947 .024 zł (konto 134).

Ustalono, ze łączna kwota długu na koniec 2010 roku wynosi 15,20% wykonanych
dochodów ogółem (wykonane dochody kwocie 13.438.07f ,I4 zł, zobowiązaniaZ.}43,224 zł).

Łącznakwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów ipoŻyczekvtraz
znaIeŻnymi w 2010 roku odsetkami od kredyów tpoiyczekwynosiła:
- 208.800 zł. spłata rat kredytu i poŻyczek (konto 134),
- 40.873,38 zł odsetki od kredyow' co stanowi 0,28o^ planowanych dochodów jednostki
samorządu terytorialnego (planowane dochody po zmianach 14.207 .016 zł).,
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w zak:resie części B ,,Poręczenia i gwarancje,,- temat w kontrolowanej jednostce nie
występuje. Został' opisany szerzej w punkcie 3.2. ,,Wydatki na obsługę długu j.s.t. oraz
z tytułu udzielonych poręczeń przez j.s.t,,'niniejszego rozdziału,

w zalcresie części D ,,Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu
terytorialnego wynikających z zawartych umów, na olcres dtuższy niż 6 miesięCy, o terminie
ptatności przypadającym w latach następnych,, sprawozdonia Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dtużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV lo,vartału 2010
roku _ w wyniku czynności kontrolnych w zakresie analizy v,rykazania danych w ww. części
sprawozdania ustalono, Że nie zostały wykazane żadnę dane.
Z informac1i Pani Mał'gorzata Kurek * Skarbnika Gminy wynika, Ze W Ww. części nie zostały
wykazane Żadne dane z uwagi na brak zobowiązań wynikających z zawaftych umów, których
termin płatności jest dłuzszy niz 6 miesięcy i przypada do spłaty w latach następnych.

Na podstawie ww. danych ustalono' Żew 2010 roku zobowiązania Gminy w zakresie:
- łącznej kwoty długu Gminy (Gmina nie przekroczyŁa 60 % v,rykonanych dochodów

o gółem), mieszcząsię w dopu szcza|ny ch granicach ustawowych,
- rocznych zobowiązańztytułu spłat rat kredytów tpoŻyczekwrazz odsętkami (Gmina nie

przekroczyła 15 oń planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego).
Dokumenty w powyższym zakresie przedłoŻyła Pani Mał'gorzata Kurek - Skarbnik Gminy.

3.4. Przychody i rozchody budżetu

Przychod}' budżetowe
Na podstawie przedłożonego do kontroli kwartalnego sprawozdania Rb - NDS
o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Za okres od początku roku do dnia
31 grudnia roku 2010 ustalono, źze plan przychodów po zmianach Gminy Leoncin wyniósł
2.|22920 zł, zaś wykonanie przychodów wyniosło 2.122.510 zł, tj. około 99,98 % planu po
zmianach, ztego kwoty:
- 1.408.024 ń dot. kredytów ipoŻyczek,
- 714.486 zł dot. innych żródeŁ (na plan po zmianach714.486 zł).

Na podstawie przedłozonych do kontroli wydruków komputerowych za okres od
01.01.2010 r. do 3I.I2.20I0 r. dotyczących budżetu gminy w zakresie obrotów nw. konta
ustalono, ze:

- obroty Ma konta 134,,kredyty bankowe'' na dzień 3I.If.20I0r. wykazują kwotę
I.408.024zł'' która dot' zaciryniętych w 2010r. kredyów i poŻyczek - w zakresie
ewidencjonowania poŻyczek na koncie 134 temat zostat opisany szerzej w rozdziale III
,'Budżet j.S.t.'', w punkcie 3. ,,Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu'', podpunkt
3. 1 .,,Kredyty, poiy czki i poręczenia'' niniej szego protokołu.

Ustalono, Że przychody ogołem wykazane w Sprawozdaniu Rb-NDS zgodne są z ewidencją
księgową.

Rozchody budżetowe
Na podstawie kwartalnego Sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 roku ustalono, ie rozchody
ogółem wyniosły 208.800 zt (na plan po zmianach 216.800 zł) i dotyczą łącznej spłaty
kredytów ipoŻyczek ewidencjonowanych na koncie 134 (strona Wn).
Powyisze wynika z przedstawionego do kontroli wydruku komputerowego pn. ,,Zestawienie
obrotów i sald'' ww. konta za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
(wydruk komputerowy z dnia 22.06.2011r.).
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W zakresie ewidencji księgowej poŻyczek na koncie 134 temat został, opisany szerzej
w rozdzia|e II ,,Księgowość i sprawozdawczość budzetowa'', w punkcie 2.I, ,'Stan
i kompletność urządzeń księgowych,, oraz III ,, Budżet j.s.t.'', w punkcie 3. ,,Dług publiczny,
przychody i rozchody budzetu'', podpunkt 3.1. ',Kredyty' poŻyczki i poręczenia'' niniejszego
protokołu.

Dokumenty w powyższym zakresie przedł'oŻyły:
- Pani Lidia Dobosz - Skarbnik Gminy,
- Pani Matgorzata Kurek - Skarbnik Gminy.

IV. MIENIE KOMUNALNE

l.Gospodarka mieniem komunalnym

Zgodnie z zapisatri zawartymi w $ 27 zał'ączn1ka do uchwały Nr XIV/73|99 Rady Gminy
Leoncin z dnia f9 grudnia 1999 r. (ze zm.) w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Gminy Leoncin do zadafi stanowiska gospodarki nieruchomoŚciami naleiy m.in. prowadzenie
spraw zwiryanych z: komuna|izacją gruntów, ustalaniem opłat rocznych za użytkowanie
wieczyste, znajem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy. Sprawy
związane z gospodarką nieruchomoŚciami w Urzędzie Gminy Leoncin prowadzi Pani Ewa
Pawłowska _ Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami.

Z przedł'oŻonej do kontroli ,,Informacji o stanie mienia komunalnego'' wynika, ie ogółem
powierzchnia gruntów w zasobie na dzien 15 listopadaf}}9 roku wyno siła 46,07 ha, z tego:
- 4,08 ha stanowiły grunty oddane w wieczyste użytkowanie'
- 4I,99 ha stanowiły grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.

1.1. Wycena majatku z tvtułu komunalizacji (karty nieruchomości. decyzje) - na podstawie
przedłożonej informacji, sporządzonej przez Panią Ewę Pawłowską - Inspektora ds.
Gospodarki Nieruchomościami ustalono, Że w 20|0 roku Wojewoda Mazowiecki nie wydał
żzadnej decyzji komunalizacyjnej w zakresie stwierdzenia nabycia prawa własności przez
Gminę Leoncin.

Prawidłowość i terminowość wprowadzenia do ewidencji l<sięgowej majątku
skomunalizowanego sprawdzono na przykł.adziejednej (1) decyzji wydanej przez Wojewodę
Mazowieckiego (przyjęta próba do kontroli stanowi I00% wartoŚci wprowadzonej w 2010
roku na majątek gminy), była to decyzja Nr 986/DG l09 z dnia 04,12.2009 roku dot. położonej
we wsi Secymin Polski działki o nr ew. 8Il4 o powierzchni 0.0016 ha oraz 81/5
opowierzchni 0.0184 ha nabytej ptzez gminę Zmocy prawa' na podstawie art. 73 ustawy
zdnia |3 pażdziemika 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną@z. U. Nr l33, poz.872 zpoŹn. zm.).
Na ww. decyzji znajduje się adnotacja, ze w dniu:
- 14.12,2009 r. wpłynęła ona do Urzędu Gminy Leoncin,
-29.I2.f009 r. ,Że stała się ostateczna (potwierdzoneprzęZUW w dniuf3.0f.2011 r.).
Skomunalizowaną działkę o wartości 2.000 zł na podstawie dokumentu oT - przyjęcie środka
trwałego naniesiono na stan majątku Gminy dopiero w dniu 23.02.2011 roku.

Inspektorzy RIo w Warszawie udzielili instruktażu Pani Ewie Pawłowskiej - Inspektorowi ds.
Gospodarki Nieruchomościami, aby decyzje komunaltzacyjne wprowadzać na stan majątku
gminy terminowo, tj. w okresie sprawozdawczym.
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1.2. Gospodarka nieruchomościami - na podstawie ana|izy danych wykazanych
w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budzetowych za okres od początku
roku do dnia 3l.12.2010 r. ustalono, że Gmina Leoncin uzyskała ogółem dochody ztyfiułu
gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 141.803,86 zł (co stanowi |8,79 "ń
planu po zmianach 754.560 zł), które zostały zaklasyfikowane według klasyfikacji
budżetowej do:
. s0470 ,,Wpł1"vry z t1tułu zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego'' - dział' 700,
rozdział' 70005 w wys. 23.905,56 zł, co stanowiło 64,78 ońp|anupo zmianach (36.900 zł)'
- $0750 ,,Dochody z tytlilu najmu' dzierŻav,ry składników majątkowych j. s. t. - dział.700,
rozdział' 70005 w wys. l 17.898,30 zł, co stanowiło 101'63 %o p|anu po zmianach (l 16.000 zt)'
. s0770 ooWpłaty z tytliu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości'' - dział 700, rozdział 70005 w wysokości wyniosły 0,00 zł, co
stanowiło 0,00 o^ planu po zmianach (601 '660 zł),

1.3. Podjęcie uchwały - zgodnie z informacją Pani Ewy Pawłowskiej - Inspektora ds.
Gospodarki Nieruchomościami Rada Gminy Leoncin podejmowałakaŻdorazowo uchwały w
sprawie zbycia' i obciążenia nieruchomości gruntolvych oraz tch wydzierŻawienia lub najmu
na okres dŁuŻszy niŻ 3 |ata w odniesieniu do danej nieruchomości.
w 2010 r' Rada Gminy Leoncin podjęła 4. uchwały w sprawie zbycia nieruchomoŚci, były to
uchwały podjęte w dniu:
- 24 marca 20|0 r. Nr XLIV/8/10 (dot. zbycia nieruchomoŚci połoŻonej we wsi Nowe
Polesie),
- 30 sierpnia 2010 r. Nr: LIl30lI0 (dot. zbycia nieruchomości położonej we wsi Nowe
Polesie), LIl3|l10 (dot. nabycia nieruchomości położonej we wsi Leoncin) orazLU32l10 (dot.
nabycia nieruchomości połozonej we wsi Nowy Secymin).

1.4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. do oddania w uzytkowanie
wieczyste. uż}tkowanie. najem lub dzierżawę - zgodnie z informacją udzielonąprzez Panią
Ewę Pawłowską- Inspektora ds. Gospodarki Nięruchomościami w 2010 roku Gmina Leoncin
sporządzlŁa i podała do publicznej wiadomoŚci wykazy dla 15 nieruchomości, w tym:
- przeznaczonych do sprzedaŻy 9 nieruchomości, połozonych we wsi Nowe Grochale

(zarządzenie Wojta Gminy LeoncinNr 13/10 zdnia 18.03.2010 r.)'
- przeznaczonych do sprzedaŻy 5 nieruchomości, położonych w miejscowości Nowe

Polesie (zarządzenie Wójta Gminy Leoncin Nr 99/10 z dnia 07.10.2010 r.)'
- przeznaczonych do oddania w dzierŻawę w drodze bezprzetargowej nieruchomośó

położona we wsi Leoncin (zarządzenie Wójta Gminy Leoncin Nr 113/10 z dnia
29.11.2010 r.).

Pr aw i dłow o ś ć sporządzeni a wykazów
Sprawdzeniem objęto 1 wykaz nieruchomości dot. sprzedazy 9 nieruchomości' położonych
we wsi Nowe Grochale, ktore przeznaczone zostały do sprzedaży w 2010 r. (przyjęta próba
do kontroli stanowi 33,33 ońwykazow podanych do publicznej wiadomoŚci w roku 2010).
Ustalono, ze ww. vtykaz:
- podano do publicznej wiadomości w dniach 18.03.201 0 r, oraz 30.04.2010 r.,
- został wywieszony na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy na okres powyżej 2I dni,
- ZawlęIa dla każdej nieruchomości (9): oznaczenie nieruchomości, cenę, powierzchnię oruz
ich opis, tj. zaw|era niezbędne dane o nieruchomościach wymagane obowiązującymi
przepisami.

informacji udzielonej p. Ewę
2010 roku w Gminie Leoncin

A
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1.5. Sprzedaż nieruchomości. uzytkowanie wieczyste - według



przeprowadzono 6 (sześó) przetargow na sprzedai nieruchomości, które zakończyty się
wynikami negatywnymi.

Prawidłowość stosowania procedury sprzedaży nieruchomości gruntowych sprawdzono na
przy|<ładzie l (ednej) procedury na sprzedaz działek o nr ew. 27016, f70l7, 27018, f70l8,
27019, 270l|0 położonych w miejscowości Nowe Grochale (przyjęta próba do kontroli
stanowi 50 oń wszystkich przeprowadzonych w 2010 r. przetargów na zbycie nieruchomości).
Na podstawie badanej próby ustalono: w 20l0 r. przeprowadzono 3 przetargi na sprzedaŻvrw.
działęk, Wszystkie przetargi zakonczyły się wynikiem negatywnym, poniewaŻ nię zgłosił się
Żaden oferent. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.5.2. Użytkowanie wieczyste - zgodnie z informacjąPani Ewy Pawłowskiej _ Inspektora ds.
Gospodarki Nieruchomościami w 2010 roku Gmina Leoncin:
- nie zawierała umów o oddanie gruntów w wieczyste uzytkowanie,
- było 11 uiytkownikow wieczystych.

Terminowość wptat sprawdzono na przykładzie 5 użytkowników wieczystych (przyjęta próba
do kontroli stanowi 45,45 oń wszystkich uży.tkowników wieczystych), którym przekazanie
dziatki w wieczyste uży'tkowanie nastąpiło aktem notarialnym:
- Repertorium A Nr 9390/2001 w dniu 28.12.2001 r. Wysokość opłaty rocznej z Ęrtułu

użytkowania wieczystego na 2010 r. wynosiła 864,00 zł. Uzy.tkownik dokonał wpłaty za
20l0 r. w dniu 07.04.2010 r. (tj.7 dni po terminie). Z tynilu nieterminowej wpłaty opłaty
rocznej uzytkownikowi wieczystemu naliczono odsetki w kwocie 2,I5 zł. Zapłaty odsetek
dokonano dnia 20.10.2010 r.

- Repertorium A Nr 6f33l2001 w dniu 10.09.2001 r. Wysokośó opłaty rocznej z tytułu
uzytkowania wieczystego na 2010 r. wynosiła I,479,00 zł.U4rrkownik dokonał wpłaty za
2010 r. w dniu 17.03.2010 r. (tj. w terminie do 31.03.2010 r.).

- Repertorium A Nr 374412000 w dniu 22.05.2000 r. WysokoŚć opłaty rocznej z tytułu
uż1'tkowania wieczystego na 2010 r. wynosiła 504,00 zł. Uz1tkownik dokonał w 2010 r.
wpłaty w kwocie 306,84zŁ (w dniach 15.10.2010r. otaz I7.I2,2010r.), Ponadto
uży.tkownik wpłacił w 2010 r. kwotę 43,|6 zł. z tfillŁu odsetek (uzytkownikowi naliczono
odsetki w kwocie 197,16 zł), zaptaty zaległości w opłacie z tytułu użytkowania
wieczystego za rok 2010 dokonano dnia 01.03.201It, Z tytułu nieterminowej wpłaty
opłaty rocznej użytkownikowi wieczystemu naliczono odsetki w kwocie 2,I5 zŁ. Zapłaty
odsetek dokonano dnia 20.10.2010r
Repertorium A Nr I0I92l98 w dniu 30.12.1998 r. Wysokośó opłaty rocznej z tytułu
uiytkowania wieczystego na 2010 r. wynosiła 4.458,]5 zł. Uzytkownik na początku roku
2010 miał za|egłośc w opłacie rocznej z tytllłu uzytkowania wieczystego w kwocie
4,549,40zł. Wdniu 13.11.2009r. oraz 04.12.2009r. uzytkownik napisał podania
w których zwraca się z proŚbą o odroczenie opłaty rocznej z tyluilu użytkowania
wieczystego oraz podatków. Dnia |0.122009 r. wójt wydał decyzję odraczającą
wniesienie ww. opłat do dnia 31.05.2010 r' Użytkownik dokonaŁ w 2010 r. wptaty w
kwocie 912,09 zł (tytułem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego), wpłata
nastąliła dnia 02.09. oraz |.087,97zł (tytułem odsetek od zaległych wpłat. Dnia
20.04'2010 r. , 2I.06.2010 r, 25.08.2010 r. oraz 29.|f .2010 r. do użytkownika
wieczystego wysłano wezwania do zapłaty. KaŻdę z wezwań zawieru naliczenia odsetek
zazwłokę oraz opłatę za wystawienie upomnienia w kwocie 8,80 zł zakaŻde wezwanie.
Repertorium A Nr 249tl9f w dniu 05.06.1992r. (Spółdzielnie Kółek Rolniczych).
Wysokośó opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na 20I0r, wynosiła
II.254,74 zł'. Dnia 20.04.2010 r. do użytkownika wysłano wezwanie do zapłaty opłaty
rocznej z tytułu uiytkowania wieczystego, w wezwaniu naliczono odsetki w kwocie
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80,17 zł' orazkoszty upomnienia w kwocie 8,80 zł. Użytkownik dokonał wpłaty za20l0 r.
w dniu 20.04.f0I0 r' (tj. 20 dni po terminie). Ztyilltu nieterminowej wpłaty opłaty rocznej
użytkownikowi wieczystemu naliczono odsetki w kwocie 80,17 zł'. Zapłaty odsetek
dokonano dnia 26.04.201 0 r.

l.6. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych - zgodnie z informacjąudzielonąprzęZ Panią
Ewę Pawłowską_ Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomościami w 2010 roku Gmina Leoncin
w 2010 roku obowiryywaŁo 21 umów o najem lokali mieszkalnych.
Zapoznano się z dokumentacją 4 (czterech) umów o najem lokali mieszkalnych (przyjęta próba
stanowi 19,05 yo wszystkich umów), były to umowy zaularte w dniu:
1) 04J12002 r. - umowa Nr GN 7t404-321I102 dot. najmu lokalu mieszkalnego. Umowa

zostaŁa zawarta na czas nieokreślony. Czynsz najmu w 2010 r. wynosił 2,48 zŁ za m', tj.
I53,4I zł' , płatny w terminach do: 10 dnia każdego miesiąca,

2) 29.08.2008 r. - umowa Nr GN 7140412-2108 dot. najmu lokalu mieszkalnego. Umowa
został.a zawarta na czas określony' tj. od dnia 01.09.2008r. do chwili rozwiązania
stosunku pracy najemcy. Czynsz najmu w 2010 określono w wysokoścl'2,]5 zŁ zam.,tj.
13I,64 zł', płatny w terminach do: 10 dnia każdego miesiąca.

3) 28.08.2006 r. - umowa Nr GN 1l404lf-f106 dot. najmu lokalu mieszkalnego. Umowa
zostata zawarta na czas określony' tj. od dnia 01 .09.2006 r. do ustania stosunku pracy
najemcy. Czynsz najmu w 2010 określono w wysokości2,75 zł zarrł,tj. 13I,64 zł',płatny
w terminach do 10 dnia każdego miesiąca.

4) 21.08.2000 r. ze Spółką Cywilną ,,Zdrowie,, z siedzibą w Leoncinie.- umowa Nr GG
7l442l2l6lf000 dot. najmu lokalu uzytkowego. Umowa została za-warta na czas
nieokreślonY, od dnia 01.01.200l r. Czynsz najmu w 2010 określono w wysokości
1 .8 l 5,76 zŁ, płatny w terminach do : 1 0 dnia każdego miesiąca.
o umowY zostały zawarte na czas nieokreślony i określony powyżej 3 lat,
. w umowie okreŚlono wysokoŚć czynszu oraz sposób i termin płatności,
o określono sposób i warunki użytkowania przedmiotu umowy najmu,
o zasadY najmu lokali mieszkalnych zostały okreŚlone w Uchwale Rady Gminy Leoncin

nr III/1 1106 z dnia 29.12.2006r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Leoncin.

Sprawdzeniem terminowości wpłat z Ętułu najmu objęto ww. najemców. Kontrolę
przeprowadzono na podstawie dowodów źródłowych, tj.: dowodów wpłat dotyczących
indywidualnych kont nizej wymienionych najemców, kart kontowych prowadzonych ręcznie
otazzawartych umów.
W wyniku czynnoŚci kontrolnych stwierdzono:
- najemca (poz' I) czynsz za miesiące: luty oraz lipiec zapł'acił'a po terminie. Wpłaty
dokonano odpowiednio 1 oraz 4 dni po terminie określonym w umowie najmu lokalu.
od nieterminowych płatności zostały naliczone odsetki w łącznej kwocie 0,37 Zł',
- najemca (poz. f) czynsz za miesiące: styczeń, maj, sierpień oraz puŹdziemlk.
Nieterminowość wnoszenia czyttszu wynosit,a od 2 do 17 dni. od nieterminolvych płatności
naliczone zostały odsetki w łącznej kwocie |,49 zł,
- najemca (poz. 3) czynsz wpłacała w terminach okreŚlonych w umowie,
- najemca ,,Zdrowie,, Społka Cywilna dokonywał wpłat czynszu w terminie określonym
w umowie.

1.7. Dzierżawa nieruchomości qruntowych - zgodnie z informacjąudzieloną przez PaniąEwę
Pawłowską_ Inspektora ds. Gospodarki NieruchomoŚciami w 2010 roku w Gminie Leoncin

I obowiązywało 6 umów dzięrŻaw,
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Zapoznano się z dokumentacją 2 (dwóch) umów dzieriaw (przyjęta próba stanowi 33,33 o/o

wszystkich umów), były to umowy zawarte w dniu:
- 16.1I.2006r. umowa dzierżawy Nr GN 7224317106 ^dot. części nieruchomości

gruntowej działki ff ew. I05l2 o łącznej powierzchni 30m,.Umowa została zawarta na
czas określony - 10 lat do dnia 15.11.2016 r, Czynsz dzierŻawny określono w wysokości
15,00 zł (netto), płatny w terminach do: 10 dnia każdego miesiąca,

- 30.06.2003 r. z Firmą Polkomtel S. A. z siedzibą w Warszawię _ umowa dzierżawy Nr
GN 72243l|103 d^ot. częŚci nieruchomości gruntowej działki nr ew. 30 o łącznej
powierzchni 156m,.Umowa zostaŁa zawatta na czas określony, okres 10 lat. Czynsz
dzierŻawny określono w wysokości równowartości 300 Euro miesięcznie (wg kursu z dnia
wystawienia faktury VAT), płatny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.
o umolvy zostały za'wartenaczas określony,
. w umowie określono wysokoŚć cZynsZ^|J oraz sposób i termin płatności,
o uffIoWQ dzierŻawy na okręs dłuiszy niz 3 lata zawierano po uzyskaniu zgody Rady

Gminy wyrazonej w uchwale,
o określono sposób i waruŃi użytkowania przedmiotu umowy dzieria.wy.

Terminowość wptat z tytutu zawartych umów dzierżawnycł sprawdzono na przyk<ładzie
2 (dwóch) dzierŻawcow. Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentacji Źródłowej,
w tym m.in. indywidualnych kart dzierŻawców oraz dowodów wpłaty ustalono:
- DzierŻavtca (umowa dzierŻaw Nr GN ]224317106) dokonywał wpłat czynszu dzietŻa:wnego
w terminie określonym w umowie dzierŻasvy z dnia 16.1 1 .2006 r.
- DzierŻawca Polkomtel S. A. czynsz dzierŻawny za częrwiec dokonał I dziefi po terminie
(dzieriawca fakturę otrzymał 09.06.2010 r., a wpłaty dokonał dnia 24.06.2010 r.), za
patŹdziemik dokonał I dzięn po terminie (dzieriawca fakturę otrzymał 13.10.2010 r., wpłaty
dokonał dnia 28.10.f0l0r.), za listopad dokonał 1 dzień po terminie (dzierŻawca fakturę
otrzymał. l 5.1 1 '2010 r., wpłaty dokonał 30.1 1.2010 r.).

1.8. oddanie nieruchomości w trwały zarząd - zgodnie z informacją udzielonąprzez Panią
Ewę Pawłowską_ Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomościami w 2010 roku Gmina Leoncin
nie wydawaładecyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd.

1.9. Sprzedaz składnikow majątku ruchomego - na podstawie ewidencji analitycznej
dochodów za okres od 01.01.2010 roku do 3I.12.2010 roku ustalono, Ze w 2010 roku Gmina
nie uzyskała dochodów z tytułu sprzedaŻy składników majątku ruchomego.

1.10. Ewidencja księŁowa dochodów z majątku Gminy- na podstawie przedstawionej do
kontroli ewidencji księgowej prowadzonej w części dot. dochodów z majątku Gminy Leoncin
oraz informacji Pani Mał'gorzaty Kurek - Skarbnika Gminy, tj.:

w organie:
- dochody z tytułu uzytkowania wieczystego, dzierzawy, najmu, sprzedaŻy lokali i gruntów
księgowane były (po stronie Wn) - na koncie 133 ,'Rachunęk budżetu', wkorespondencji
z kontem 901 ,,Dochody budzetu" (po stronie Ma).

w urzędzie gminy (jako jednostce budżetowej):
w ząIcresie: użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu
wpływ (wpłata) dochodów Z ww. tytułu księgowany był na koncie 130 ,,Rachunek bieżący
jednostek budzetowych'' w korespondencji z kontem 22l ,Należności z tytlilu dochodów
budzetu'' według szczegółowej klasyfikacji dochodów.

\\ Dokumenty w powyzszym zakresi e przedłoŻyła Pani
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1. 1 1. Gospodarka pozostałymi składnikami majatku
W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy RIo w Warszawie ustalili, ie w Zarządzęniu
Nr 83/2006 Wójta Gminy Leoncin z dnia 25 puidziernika 2006 r. w Sprawie szczegółowych
zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budzetu gminy oraz Urzędu Gminy
w Leoncinie (ze zmianą zawartąw Zarządzeniu Nr 4|107 z dnia 30 maja 2007 r.) brak jest
szczegółowych zapisów dot. :
- zasad dokonywanta amortyzacji środków trwałych,
- zasad dokonywania odpisow umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych.
W ww. zarządzenhl zawarte zostały zapisy m'in. dot.:
- ewidencjonowania anortyzacji środków trwałych na koncie 071- 01,
- ewidencjonowania amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych na koncie 01I- 02, jak
również na koncie 072,
- stawek procentowych umarzania środków trwałych (w tym zestawów komputerolvych)
załącznik nr 4 ,,Tabela stawek procentowych umarzania środkow trwałych'' do załącznika Nr
7 ,,ogólne zasady (polityka) rachunkowości'' do ww. zarządzenia.

W dniu 03.08.2011 r. Inspektorom RIo w Warszawie przedstawiono do kontroli Zarządzenie
Nr 81/03 Wojta Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad
gospodarowania środkami trwałymi. Instrukcja kwalifikacji i gospodarowania rzeczovvymi
aktywami trwałymi oraz niskocennymi rzeczov,rymi składnikami aktywów długotrwałego
uzytkowania stanowi załącznik do ww' zarządzenia. Ww. instrukcja określa m.in. zasady
ewidencji, użytkowania, likwidacji, inwentaryzacji środków trwałych i zawiera m.in. zapis, że
cyt.:,,niskocennymi składnikami rzeczovtymi aktywów długotrwałego użytkowania są
rzeczowe składniki aktywów trwałych, które użytkowane są co najmniej przez 1 rok o cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia niższym nii 3.500 zł, anie niŻszymnii I00 zł,,.

1.11.1. Srodki trwałe- ewidencja środków trwałych prowadzona jest na kontach 011 ,,Środki
trwałe'' i 071 ,,Umorzenie Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych''.

Na podstawie wydruku komputerowego pn. ,,Zestawienie sald i obrotów'', sporządzonego za
okres od 01.01.2010 r. do 3I.I2,20I0 r. ustalono, ze stan środków trwałych według ewidencji
księgowej prowadzonej na kontach 011 i 071 (ewidencja syntetyczna) w 2010 r. przedstawiał
się następująco:

w z ł
Konto ,,011" Konto..07l"

Stan na dzień 0l.0l.20|0 r t6.206329.35 ł4.008.007.0|
zwiększenia w ciągu roku 6t5.404.t7 578.375.09
zmnieiszenia w ciągu roku 42.73f.07 32.508,96
Stan na dzień 3 l. l2.20l0 r t6.779.001.45 *4.553.873, l4

*w tym umorzenie dot. konta 020 w wysokości 23 '424 zł

Stan środków trwałych na dzień 3I.I2,20|0r. wynosił 16.779.00l,45zł i był zgodny
z ewidencją analityczną. Stan umorzenia Środków trwałych oraz wartości niematerialnych
iprawnych na dziefi 3|,I2.20I0r. wynosił 4.553.8]3,14zł t był zgodny z ewidencją
ana|itycznąu prowadzoną ręcznie w dwóch księgach inwentarzolvych. Dokumenty do kontroli
przedł'oŻyła Pani Barbara Bogdańska _ Inspektor ds. Kasy.

Prawidtowość stosowania stawek umorzeniowych dla środków trwatych

Do kontroli przedstawiono ewidencję analityczną prowadzoną ręcznie pn. ,,Środki trwałe



Nazwa środka trwałego Symbol
klasyJikacji
środka tnt'

Stawki umorzeniowe W,aflość umo|zenia w 2010 n
w Unędzie
Gminy

z ustawy |I/ księgach Urzędu ||/inno być

Budvnek Urzędu Gminv l -10-105 2 . 5 % 2 . 5 % 16.t65.44 16.165.44
Budvnek mieszkalnv Wetervnana l - 1 0 - l  l 0 | .5 oń |"5 oń 600. I 6 600. l ó

l - 1 0 - l  l 0 t . 5 % t . 5 % t9f .59 92.59
Budvnek mieszkalnv Nowę Polesie l - r0- l  r0 1 . 5  % |,5 0/, I 18.02 18.02
oświetlenie Stare Groch. 2-22-f20 4 , 5 % 4 , 5 % I 80-62 80'ó2
oświetlenie ul. Polna 2-f2-220 4 . 5 % 4'5 oń 154,82 54,82
oświetlenie Głuski z-zz-Lzv 4.s % 4.5 % 258.03 2s8.03
Zestaw komp. (WIN XP) 4-49-49 30.0 o/o 30.0 % 988.20 988.20
Zestaw komp. (WIN XP PRO) 4-49-49 30.0 o/o 30.0% I .152.90 I. I 52.90
SamochÓd osobowv MITSUBISI 7 -74-74 f0 .0% 20.0 o/o I 1.235.50 I 1.235.50
Samochód osobowv CITROEN 7-74-74 20.0% 20.0% l  l .200.00 r 1.200.00
Samochód specialny Rat..gaś. Mercedes 7 -7 4-7 43 14-0 Yo 14,0% 80.892,00 80.892.00

Razem 123.128,28 t23.128.28

próba do kontroli w wys. I23.I28,28zł stanowi 2I,29 % ogólnej sumy umorzeń środków
trwałych w 2010 roku - 578.315,09 zł),były to

Ustalono, ze:
- dla środków trwałych wykazanych w powyzszej tabeli Zastosowano prawidłowe stawki
umorzeniowe, wynikające Z załącznika Nr 1 ,,Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych'' do
ustawy z dnia 26 |ipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób flzycznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r., Nr 5I, poz. 307 ze zm.),
- ww. środki trwałe wykazane w powyżSzej tabeli zostały zaklasyfikowane Zgodnie
ZrozporządzęLiem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w Sprawie klasyfikacji środków
trwałych (KST) - (Dz.U. zf0l0 r., Nr 242,poz.1622).
Dokumenty do kontroli przedłoŻyła Pani Barbara Bogdańska _ Inspektor ds. Kasy.

Prawidłowość udokumentowania zmian w Stanie składników majątku sprawdzono na
przyuJadzie następujących nw. dokumentów Źródłowych (przyjęta próba do kontroli w wys.
334.320,40 zł stanowi 54,32 % ogolnej sumy Zwiększeń środków trwałych w 2010 roku -
61 5.404,17 zł), były to
- oT - przyjęcie środka trwałego Nr I0l20I0 z dnia 15.10.2010r. - modernizacja

nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowe Polesie gmina Lęoncin na kwotę 294.899 zł, na
którą składały się kwoty wynikające z karty kątowej prowadzonej ręcznie pn.
,'Modernizacja nawierzchni drogi Nowe Polesie 60016''. Ww. inwestycja został.a
Zaewidencjonowana w księgach fachunkowych Urzędu Gminy na koncie 011 (strona Wn)
i na koncie 080 oraz zaklasyfikowana do dz. 600, rozdz.60016 i $6050,

- oT - przyjęcie środka trwałego Nr 6/2010 z dnia 11.05.2010r. - budowa 3 wiat
przystankowych na kwotę 9.516zł', na którą składały się kwoty wynikające z kafiy
kątowej prowadzonej ręcznie pn. ,,Budowa wiat przystankolvych 70005''. Ww. inwestycja
została zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Urzędu Gminy na koncie 080
(strona Wn) i na koncie 800 oraz zaklasyfikowana do dz. 100, rozdz.70005 i $6050,

- oT - przyjęcie środka trwałego Nr 17120l0 z dnia20.I2.20I0 r. - działka pod poszerzenie
publicznych dróg gminnych nr ewid. 95/18 o pow. 0,0163 ha i nr 95l|9 o pow. 0,0121 ha
na kwotę 2.840 zł. _Decyzjaw 65612010 z dnia 01 grudnia 2010 r. Wójta Gminy Leoncin.
Ww. grunty zostaŁy zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu Gminy na
koncie 011-1 (strona Wn) i na koncie 800,

- oT - przyjęcie Środka trwałego Nr 9/2010 z dnia 10.08'2010 r. _ SPM _ motopompa
poŻamicza M 8/8 na kwotę 23.775,40 zł',naktórąskładała się kwota wynikająca z Faktury
Nr FS-166/10/07/w z dnia 27.07.2010r., wystawionej ptzez Przedsiębiorstwo



rachunkowych Urzędu Gminy na koncie 01l (strona Wn) i na koncie 800 otaz
zaklasyfikowana do dz. 754,ro2d2.75412 i $6060,

- oT - przyjęcie środka trwałego Nr 18/2010 z dnia f2.|2.20l0r. urządzenie
wielofunkcyjne na kwotę 3.750zł', wynikająca z Faktury Nr Fi00l116i10 z dnia
22.12,2010 r., wystawionej ptzez firmę oRRo z siedzibą w Nowym Dworze. Ww. zakup
został zaewidencjonowany w księgach rachunkowych Urzędu Gminy na koncie 0l1
(strona Wn) i na koncie 800 oraz zaklasyfikowana do d2.750,ro2d2.75023 i $6060.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość udokumentowania zmian w wyniku zmniejszenia środków trwałych
sprawdzono na kwotę 4.073,80 zł (przyjęta próba do kontroli co stanowi 9,53 % kwoty
zmniejszeń - 42.73f'07 zł).
Ustalono, że zmniejszenia w stanie księgowym środków trwałych dokonano m.in. na
podstawie dokumentu PT - protokołu zdawczo - odbiorczego środka trwałego:
- Nr 3l20I0 dot. zakupu stołu do gry piłkarzyki o wartości 1.699zł orazpiŁek o Lącznej

wartości 3.55] zł, ptzekazanego dla Zespołu Szkół z siedzibą w Leoncinie (protokół
z posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązyvania Problemów Alkoholowych z dnia
01.09.2010 r.). Ww. środek trwały o wartości |.699 zł został' wprowadzony do ewidencji
księgowej Urzędu Gminy Leoncin w dniu 02,IL'2010 r. na kontach: 013 (po stronie Wn)
i 072 (po stronie Ma). Na podstawie wydruku komputerowego pn. ,,Księga główna -
obroty konta 013'' ustalono, Że do ww. Zespołu przekazanie nastąpiło w dniu
04.1 1 .2010 r . ,

- Nr Il20I0 dot. zakupu składanego wózka do przechowywania piłek o wartości 295 zł,
przekazanego dla Zespołu Szkół z siedzlbąw Górkach (protokół z posiedzenia Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 0l'09.2010 r.). Na podstawie
wydruku komputerowego pn. ,,Księga główna - obroty konta 013'' ustalono, ze przyjęcie
na stan i przekazanie do ww. Zespołu nastąpiło w dniu 04.11.2010 r.,

- Nr 2lf0l0 dot. zakupu sprzętu sportowego o wartości 2.019,80 zł', przekazanego dla
Zespołu Szkół z siedzibą w Górkach (protokół z posiedzenia Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 01.09.2010 r.). Na podstawie wydruku
komputerowego pn. ',Księga główna _ obroty konta 013'' ustalono, Że przyjęcie na stan i
przekazanie do ww. Zespołu nastąpiło w dniu 04.11.2010 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

1 .1 l .2. Pozostałe Środki trwałe - ewidencja pozostałych środków trwałych prowadzona jest na
kontach 0l3 ''Pozostałe środki trwałe'' i 072 ,,Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych''. Stan pozostałych środków trwałych według ewidencji
księgowej (ewidencja syntetyczna) w 2010 r. przedstawiał się następująco:

w
Konto ..013" Konto ..072"

Stan na dzień 0l .0 l .20 1 0 r 437 .141.27 459.355,21
zwiększenia w ciągu roku 58.940,06 '72.714.06

zmnretszenra w crasu roKu 25.012.30 25.0t2"30
Stan na dzięń3|.|2.20|0 r 47 |.565.70 507.056,97

Stan pozostałych Środków trwałych na dzień 3|.l2.f0|0 r. wynosił 47I,565,70zł' i był
zgodny z ewidencją analityczną prowadzonąręcznie w pięciu księgach inwentarzolvych.
Stan umorzenia pozostałych Środków trwałych oraz wartoŚci niematerialnych i prawnych na
dzień3I.I2'20I0 r. wynosił 507,056,97 zł. Dokumenty do kontroli przedt'oŻyła Pani Barbara
Bogdńska _ Inspektor ds. Kasy.
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Prawidłowość zmian stanu pozostałych środków trwałych w kontrolowanym roku 2010
sprawdzono na kwotę 16.I27,98 zł, co stanowi 27,36 % ogólnej sumy zwiększeń 58.940,06 zł
konta 013.
W wyniku tego ustalono, Że zwiększeń w stanie ww. środków dokonywano na podstawie
faktur, tj. dot. zakupu:
- zestawów komputerowych (2 szt. po I.449,99 zł brutto) - Faktura VAT Nr Fl002255lI0

zdnia f3.l0.20l0r. na kwotę łączną 5,885,82zł'. Ww. zakup wpisano w ksiąŻce
inwentarzowej pod poz. 48. Kwotę w wysokości 5.758,01 zł. zaksięgowano na kontach
0r3t072,

- laptopa SAMSI-ING R530-JA09 (1 szt.) - Faktura VAT Nr F/000953/10 z dnia
18.11.2010 r. na kwotę brutto 1,985 zŁ. Ww. zakup wpisano w ksiązce inwentarzowej pod
poz' 49, Kwotę w wysokości 1.985,00 zł zaksięgowano na kontach 0I3l072,

- zestawów komputerowych (4 szt. po I.779 zł brutto), drukarek (4 szt.) - Faktura VAT Nr
F/000958/10 z dnia 19.l l .2010r. na kwotę brutto II.f43zł. Ww. zakup wpisano w
książce inwęntarzowej pod poz. 50. Kwotę w wysokości 11.183,00 zł' zaksięgowano na
kontach 013/072.

Zakupione wyposażenie ujęte zostało w ewidencji analitycznej i syntetycznej w kwotach
zgodnych z dokumentami zródłowymi.

Ustalono, Że zestawy komputerowe zostały zaksięgowanę na kontach 0I3l072, pomimo
wykazania i określenia 30%o stawki procentowej umarzaria komputerów w załączniku nr 4
pn.: ,,Tabela stawek procentowych umarzania środków trwałych'' do załącznika Nr 7 ,,ogólne
zasady (polityka) rachunkowości'' do zarządzenia Nr 83/2006 Wójta Gminy Leoncin z dnia
25 pażdziernika 2006 r. ze Zm'

1.ll.3. Dobra kultury- na podstawie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych Urzędu
Gminy Leoncin ustalono, że w jednostce konto 016 ,,Dobra kultury'' nie występuje.

1.11.4. Wartości niematerialne i prawne - ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
prowadzona jest syntetycznie na koncie 020,'Wańości niematerialne i prawne'', na koncie
071 ,,Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych'' oraz na koncie
072 ,,Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych''.
Stan wartości niematerialnych i prawnych według ewidencji księgowej prowadzonej
na koncie 020 (ewidencja syntetyczna) w 2010 r. przedstawiał się następująco:
- na dzien 0 1 .01 .20 1 0 r.
- zwiększenia w ciągu roku
- zmniejszenia w ciągu roku
- na dzień 3I.12.2010 r.

45.|4I,f7 zŁ,
13.774,00 zł',

0,00 zł,
58.9I5,27 zł'.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzien 3I.I2.20I0 r. wynosił 58'915,2] zł ibył
zgodny z ewidencją analityczną prowadzoną ręcznie w jednej księdze inwentarzowej. Stan
umorzenia wańości niematerialnych i prawnych na dzień 3I.I2.20I0 r' wynosił |3.774 zł i
był zgodny z ewidencją analityczną. Dokumenty do kontroli przedłoŻyła Pani Barbara
Bogdańska - Inspektor ds. Kasy.

Prawidłowość stosowania stawek umorzeniowych dla wartości niematerialnych i prawnych
W przyjętych zasadach rachunkowoŚci Urzędu Leoncin brak jest zapisów dot. wyboru przez
jednostkę metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych, tj, zasady określania okresu
ekonomicz nej uŻyĄeczno ści oraz metody amortyzacj i.
Na podstawie ewidencji księgowej (wydruk komputerowy ,,Księga Główna prowadzona do
konta }Jf,,) ustalono, Że zakupione proglamy były umarzane jednorazowo w l00 %. I



Prawidtowość zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych w kontrolowanym roku 20]0
sprawdzono na kwotę 9.4f8zŁ, co stanowi 68,44 % ogólnej sumy zwiększeń (13.774zł).
W wyniku tego ustalono, ie zwiększeń w stanie ww. wartości dokonywano na podstawie
faktur dotyczących zakupu programów komputerowych, tj.:
- faktura VAT nr 238l0ll2010 z dnia 20,01.2010 r. na kwotę |.830 zł. (brutto) wystawiona

przęz firmę Administration and Business Consulting z siedzibą w Siędlcach za zakup
edytora aktów prawnych. Ww. zakup wpisano w ksiązce inwentarzowej pod poz. 24.
Kwotę w wysokości 1.830 zł zaksięgowano na kontach 020l07f ,

- faktura VAT nr 10-FVS/07.74 z dnia22.03.2010 r. na kwotę 1.5t6 zł (brutto) wystawiona
przez firmę ,,AZETH" z siedzibą w Nowym Dworze za zakup m.in. programów
komputerowych. Ww. zakup wpisano w książce inwentarzowej pod poz. 25. Kwotę
w wysokości 5.592 zł zaksięgowano na kontach 0201072,

- faktura VAT nr F/2010l04l00f372 z dnia 30.04.2010 r. na kwotę 907 zł (brutto)
wystawiona pTzez firmę ',VULCAN'' Sp' z o,o, z siedz1bą we Wrocławiu za zakup
pfogramu Kadry optivum. Ww. zakup wpisano w książce inwentarzowej pod poz.26.
Kwotę w wysokości907 zł zaksięgowano na kontach 020l7z,

- faktura VAT nr Fl20l0l04l002373 z dnia 30.04.2010r. na kwotę I.099 zł (brutto)
wystawiona przez firmę ,,VULCAN'' Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za zakup
programu Płace optivum. Ww. zakup wpisano w ksiązce inwentarzowej pod poz, 27,
Kwotę w wysokości 1.099 zŁ zaksięgowano na kontach 0f0l72.

1.11.5. Długoterminowe akĘ'wa finansowe - ewidencja długoterminowego rnajątku trwałego
prowadzona jest syntetycznie na koncie 030 ,'Długoterminowe aktywa ftnansowe''.
Stan długoterminowych aktywów finansowych według ewidencji księgowej prowadzonej
na koncie 030 (ewidencja syntetyczna) w 2010 r. przedstawiał się następująco:
- nadzien 01.01.2010 r.
- zwiększenia w ciągu roku
- zmniejszenia w ciągu roku
- na dzien3I.I2.20l0 r.

23'I0I,]2 zł,
0,00 zł',
0,00 zł,

23.10I,72 zł.
Na podstawie przedstawionego do kontroli Swiadectwa udziałowego Nr 0601 - potwierdzenia
wniesionych udziałów ustalono, że Gmina Leoncin według stanu na dzien 2l,05.f00l r.
zakupiła udziały na kwotę 16'998,32 zł.
Według ewidencji analitycznej długoterminowych aktywów finansowych (wydruk
komputerowy pn. : ,,Księga pomocnicz a za 2010 r. konto 03 0'') oraz potwi erdzenia zgodności
sald według stanu na dzien 3l grudnia 2010 r. Banku Spółdzielczego Nowy Dwór o/Leoncin
ustalono' ŻeUrząd Gminy Leoncin według stanu na dzień 3I.|2,20|0t. posiadał
długoterminowe aktywa finansowe w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze
Mazowieckim po waloryzacj i na łącznąkwotę 23, I 0I,7 2 zł.

Natomiast w oparciu o udostępnione dokumenty żrodłowe, które zostały opisane szerzej
w rozdziale V. ,,Rozliczenia j.s.t. z jednostkami organizacyjnymi", w punkcie 4.
,,Samorządowe osoby prawne'', w podpunkcie pn. ,,Spółki Gminne _ Przedsiębiorstwo
Komunalne Leoncin Sp. z o.o.'' ustalono, ie na dzien3I.|2.20|0 r. Gmina Leoncin posiadało
również udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym Leoncin Sp. z o.o. z siedzibąw Leoncinie
w wysokości 50.000 zł, ktore od dnia 04 grudnia 2008 r. do chwili obecnej tj. do dnia 16
sierpnia 2011 roku nie zostały zaewidencjonowane na koncie 030 ,,Długoterminowe aktywa
finansowe".
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1.l1.6. Materiały - ewidencja materiałów prowadzona jest syntetycznie na koncie
,,Materiały''. Stan materiałów według ewidencji księgowej (ewidencja syntetyczna)
przedstawiał się następuj ąco :
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-nad2ien01.01.2010 r.
- zwiększenia w ciągu roku
- zmniejszenia w ciągu roku
- nadzien3I.If .2010 r.

4.223,65 ZŁ,
4,938,56 zł',
4,223,65 zł,
4.938,56 zŁ.

W dniu 3I,12.2010 r. przeprowadzono inwentaryzację w magazynie w formie spisu z natury.
Dokumentem księgowym PK Nr 48/10 spisany olej napędowy, tj. 1.600 litrów o wartości
4.938,56 zł zaksięgowano na koncie Wn 310 i Ma 400-1.
Dokumenty w powyzszym zakresie przedt.oiyła Pani Małgorzata Kurek _ Skarbnik Gminy.

2. Gospodarka mieniem Skarbu Państwa

Zgodnie z informacją udzielonąprzez Panią Ewę Pawłowską - Inspektora ds. Gospodarki
NieruchomoŚciami w 2010 roku obowiązywały umowy mające na celu zabezpieczenia
potrzeb mieszkaniovvych 2. (dwóch) rodzin, były to 2. (dwie) umowy dot. użytkowania
gruntów Skarbu Państwa przez Gminę Leoncin, tj.:
1) umowa dzierzawy DTl373-2Il20I0 zawarta w dniu 2I.09,2010 r. na mocy której gmina

ptzejęŁa w dzierŻavlę zabudowaną nieruchomość o pow. 0,0834 ha połozoną we wsi Stara
Dąbrowa od Skarbu Państwa (w imieniu którego występował Kampinoski Park
Narodowy) zprzeznaczeniem dla potrzeb mieszkaniovvych ($1 pkt 3 umowy).

2) umowa uŻyczenia za,warta w dniu 14.02.200I r' na mocy której gmina przejęła
w uŻyczenie od Skarbu Państwa (w imieniu którego występował Kampinoski Park
Narodowy) budynek mieszkalny położony we wsi Górki.

Prawidłowość zapisów zawartych w umowie sprawdzono W odniesieniu (przyjęta próba do
kontroli stanowi 50 oń umow zawartych zę S.P.) do umowy dzieźawy DTl313-fIl20I0
zawartej w dniu 2I.09.2010 r. na okres do dnia 31.08.2015 r. Zgodnie z zapisami w ww.
umowie: czynsz dzieriawny płatny na konto Wydzieźawiającego za:
- budynek mieszkalny został określony w wys. 156,16 zł (płatny zaka;zdy miesiąc z gory do
dnia 20 każdego miesiąca),
- za grunt płatny jeden raz w roku na podstawie faktury w wys. 3 zł, W dniu 23 wrzęśnia
2010 r. pomiędzy Gminą Leoncin a faktycznie dzierŻawiącym nieruchomośó Skarbu Państwa
zawarta została umowa poddzierżawy nieruchomości Nr GN 72201lfll}, zgodnie z ktorą
w okresie do dnia 31 sierpnia 2015 t. będzie w terminie do 10 każdego miesiąca płació czynsz
w wysokości I57,9I zł.,który stanowi równowartośó ponoszonych przez Gminę Leoncin na
rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego opłat z t>Ą. dzieriaw ww. nieruchomości.
Na podstawie wydruku komputerowego pn.: ,,obroty na klasyfikacjach wg kontrahentów wg
klasyfikacj i budzetow ą 7 00 l 7 0007 l 4300" ustalono, że :
a) Gmina Leoncin poniosła wydatek Z ww. tytułu w dniach:
- f9.09.20I0 r' (WB Nr I92l2) - 159,16 zł,
- I9,I0.20I0 r. (WB Nr 20714) * 156,16 zŁ,
-  18.11.2010 r .  (WB Nr 227118) _ 156,16 zł,
-22.12.2010 r. (WB Nr25ll2f) - 156,16 zł,tj.zgodniezzapisami umowy dzierŻavty,
b) faktycznie dzięrŻawiący nieruchomoŚć Skarbu Państwa Z ww. Ę'tułu wpłacił na rachunek
gminy Leoncin w dniach (karta kontowa prowadzona ręcznie wg klasyfikacji budzetowej):
- 29.09.2010 r. (Rap. Kas. Nr 18612010 - KP Nr 1006) _ I57,9I zł',
- 06.10.2010 r. (Rap. Kas. Nr I9I120I0 _ KP Nr 1022) - I57,9I zł,
- 04.11.2010 r. (Rap. Kas. Nr 2II120I0 - KP Nr 1128) _ I5J,9I zł',
- 07.12.2010 r' (Rap. Kas. Nr 23312010 - KP Nr 1244) _ 157,91 zł, tj, zgodnie z zapisami
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Dokumenty w powyższym zakresie przedłoŻyły:
- Pani Mał'gorzataKurek _ Skarbnik Gminy,
- Pani Ewa Pawłowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
- Pani Teresa Dembska - Inspektor ds. Podatków i opłat.

v. ROZLICZENIA JEDNoSTKI SAMoRZĄDU
TERYTORIALNEGO Z JEDNOSTKAMTORGANIZACYJNYMI

1. Rozliczenia zjednostkami budżetowymi

Na podstawie ''Wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Leoncin'', sporządzonego przez
PaniąMałgorzatę Kurek _ Skarbnika Gminy ustalono, że Gmina posiada:
- 5 jednostek budżetowych, w tym Urząd Gminy Leoncin,
- 1 instytucję kultury,
- 1 spółkę Gminną'

Statuty j ednostek or ganizacyjnych - kontrolą obj ęto :
- 3 (trzy) jednostki budżetowe, co stanowi 60,00 0ń wszystkich jednostek budzetowych

Gminy Leoncin (5 ogołem), tj.:
- ośrodek Pomocy Społecznej , zwany dalej oPS,
-Zespół Szkół w Leoncinie,
-Zespót' Szkół w Głusku

- I (jednej) Instytucji kultury, co stanowi 100,00 % wszystkich instytucji kultury Gminy
Leoncin, tj.:

- Biblioteka Publiczna.
Ustalono:
W zakresie jednostki budżetowej pn.: ..oŚrodek Pomocy Społecznej'' _ Statut ośrodka
Pomocy Społecznej stanowi zaŁącznik do uchwały Nr XXIV/8197 zdnia 19 marca 1997 r' w
sprawie ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie Rady Gminy Leoncin. Na mocy ww.
uchwały ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie został przeksztaŁcony w jednostkę
budżetową oraz wprowadzono Statut oPS. Zgodnie z $5 ww. uchwały obsługę finansowo _
księgową prowadzi Urząd Gminy Leoncin. Identyczny zapts zna|azł się w $6 ust. 2 Statutu
ośrodka Pomocy Społecznej.
W Statucie oPS dokonano zmian na podstawie Uchwały Rady Gminy Leoncin nr
XXVIl42l97 zdnia 18 czerwca 1997 r.

W zakresie jednostki budżetowej pn.: ..Zespół Szkół w Leoncinie'' _ na mocy Uchwały Nr
Xl44/99 Rady Gminy Leoncin z dnia 14 lipca 1999 r. nadano statut Zespołowi Szkół w
Leoncinie. Statut stanowi załącznlkNr 1do ww. uchwały. Zgodnie zzapisamt w $ 30 ww.
zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Leoncin, dziaŁającą na zasadach jednostki
budzetowej.
Statut Szkoł w Leoncinie został zmieniony na mocy Uchwały Rady Gminy Leoncin nr
XXXVIV18106 z dnia 28 czerwca 2006 r.
W zakresie jednostki budietowej pn.: ."Zespół Szkót w Głusku'' _ na mocy Uchwały Nr
XJ46l99 Rady Gminy Leoncin z dnia 14 lipca 1999 r. utworzono jednostkę budzetową pn.
,,Zespół' Szkół w Głusku''. Statut stanowi załącznikNr 1 do ww. uchwały. Zgodnie zzapisami
w $4 pkt. 3 ww. zespół jest jednostką budietową Gminy Leoncin, działającąw oparciu o
roczny plan finansowy, który stanowi część, budzetu Gminy. Gospodarka finansowa Zespołu
Szkół w Głusku prowadzona jest na zasadach określonych w prawie finansowym.
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W zakresie Instytucji kultury - Biblioteka Publiczna - Uchwałą Nr V/35/00 Rady Gminy
Leoncin z dnia 29 listopada2000 r. nadano statut Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibąw
Leoncinie. Zgodnie zzapisami w $ 2, $ 9, $ 10 i $ 11 Statutu Biblioteki Publicznej:
a) jest samorządowąinstytucjąkultury,
b) otrzymuje dotacje zbudŻetu Gminy' może również uzyskiwać dochody z innych źródeł,
c) prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową kierując się zasadami efektywności,
d) podstawą gospodarki finansowej jest plan przychodów i wydatków, stanowiący załącznik

do budżetu gminy.
Statut Biblioteki Publicznej został' zmieniony na podstawie nw. uchwał:
- Nr XII/71 103 z dnia 03 grudnia 2003 r.,
- Nr XXII/66104 z dnia01 grudnia 2004 r.,
- Nr )V65l07 z dnia29 października 2007 r.

Przekazywanie jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków _ temat sprawdzono
naprzy|<ładzie losowo wybranych jednostek organizacyjnych Gminy, tj.: 3. (trzech) jednostek
budżetowych (przyjęta próba stanowi 60'00 % wszystkich jednostek budzetowych Gminy
Leoncin _ 5 ogółem), tj.: ośrodka Pomocy Spotecznej, Zespołu Szkół w Leoncinie, Zespołu
Szkół w Głusku oraz l (iednej) Instytucji kultury (przyjęta próba stanowi I00% wszystkich
instytucji kultury Gminy Leoncin, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji Źródłowej w części dotyczącej ww. jednostek
organizacyjnych Gminy Leoncin ustalono, ze:
- w dniu 22 grudnia 2009 t. Rada Gminy Leoncin uchwałą Nr XL/60/Q9 przyjęła budzet

gminy na rok 2010,
- w dniu 04.01.2010 r. ww. jednostki organizacyjne otrzymały informacje o ostatecznych

kwotach dochodów i wydatków orMprzyznanych dotacji na 2010 r., d.
- zakresie planu dochodów i wydatków dla oPS-u pismem przewodnim - na ww. informacji

brak potwierdzenia odbioru pisma przez upoważnionych pracowników oPS-u'

Rozliczenie finansowe jednostek budżetowych Gminy Leoncin z tytułu zebranych
dochodów i otrrymanych środków na wydatki sprawdzono naptzykJadzię trzęch jednostek
budzetowych pn.:
- Gminny ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Szkół w Leoncinie,
- Zespół Szkół w Głusku (przyjęta próba stanowi 60,00 0ń wszystkich jednostek budzetołVych
Gminy Leoncin).
Kontroli poddano:
- sprawozdania budżetowe jednostkowe: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
oraz Rb-28S z wykonania planu wydatkow zaf\I\ r.,
- ewidencję księgową syntetyczną i ana|ityczną prowadzoną do kont: 222 ,'Rozliczenie
dochodów budzetowy ch', i 223,,Rozliczenie wydatków budŹetowych''.

Rozliczenia finansowe jednostek budzetowvch
a) Dochody
Ewidencja dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe prowadzona jest w księgach
organu na koncie 222 ,,Rozliczenie dochodów budżetowych''. W 2010 r. w Gminie Leoncin
prowadzone było jedno konto 222 ,,Roz|iczenie dochodów budzetowych'' dla wszystkich
jednostek budzetowych gminy, dla każdej z jednostek budzetowych ewidencja księgowa na
koncie 22f prowadzona jest w oddzielnych rejestrach.
1. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
ośrodek Pomocy Społecznej nie sporządził sprawozdania RB-27S z wykonani
dochodówbudzetowych. 
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Dochody oPS ewidencjonowano w 4 rejestrach konta 222. Rejestry dotyczyły dochodów
związanych:

dochodów oPS,
dochodów uzyskanych w związku Z programem,,BądŹ Aktywny _ Wybierz PrzyszŁośÓ,,,
dochodów uzyskanych z Funduszu Alimentacyjnego'
dochodów uzyskanych w związku z Za|iczką Alimentacyj ną.

W poszczególnych rejestrach ptzekazanie dochodów do budżetu Gminy Leoncin
przedstawiało się następuj ąco :

dochody oPS _ przekazano dochody w kwocie II,45 zł, saldo na koniec roku 2010
wynosiło 4,44 zł,
dochody uzyskane w ramach programu Bądź Aktywny _ Wybierz Przyszłośc
przekazano dochody w kwocie 7,33 zt, saldo na koniec 2010 r. wyniosło 6,02 zł,
dochody z Funduszu Alimentacyjnego, przekazano dochody w kwocie 0,15 zt, saldo na
koniec 2010 r. wyniosło 0,04 zł,
dochody z Zaliczki Alimentacyjnej, przekazano dochody * kwocie 0,022t, saldo na
koniec 2010 r. wyniosło 0,00 zł.

Z ewidencji księgowej prowadzonej na koncie 222 vtynika, Że na rachunek budżetu
przekazarrc dochody w łącznej kwocię 18,97 zŁ' Saldo rejestrów konta 222 na koniec roku
wynosiło 10,50 zt. Zwtotu kwoty 4,44 zł' dokonano dnia 05.01 .20II r. (Wb. nr 2), natomiast
kwoty 6,02 zł oraz0,04 zł. dnia 05.01.2011 r. (Wb. nr 1).
2. Zespół Szkót w Leoncinie
Jednostka nie sporządziła jednostkowego sprawozdania RB-27S z wykonania planu
dochodow budzetowych.
Z ewidencji księgowej prowadzonej na koncie 222 v,rynika, ie na rachunek budżetu
przekazano dochody w kwocie 7,80zt'. Saldo konta ffL na koniec roku wynosiło 1,31 zł.
Zwrotu kwoty I,3I zł dokonano dnia 05.01 .201I r. (Wb. nr 2).
3. Zespół Szkół w Głusku
Jednostka nie sporządziła jednostkowego sprawozdania RB-27S z wykonania planu
dochodów budzetowych.
Z ewidencji księgowej prowadzonej na koncie 22f wynika, Że na rachunek budzetu
przekazano dochody w kwocie 5,36 zł. Saldo konta 222 na koniec 2010 r. wyniosło I,83 zł'.
Zwrotu kwoty l,83 zł dokonano dnia 05.01 .20II r. (Wb nr 2).
b) Wydatki
Ewidencja środków przekazanych na wydatki dla jednostek budzetowych prowadzona jest w
księgach na koncie 223 ,,Rozliczenie wydatków budżetowych''.
1. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
Zgodnie Ze sprawozdaniem jednostkowym sporządzonym przez oPS, jednostka wykonała
wydatki w kwocie 2.035.06I,7| zł. W 2010 r. ewidencja wydatków oPS prowadzonabyta na
kontach 223-4 oraz228. Na stronie Ma ww. kont zaewidencjonowano wydatki w kwocie:

223-4 kwotę I.95I.67I,35 zł
228 kwotę 79.4II,8I zł (program w ramach POKL)
223-4 kwotę 4.204'16 zł (program w ramach POKL)

Według ewidencji prowadzonej na ww. kontach w 2010 r. z przekazano środki na wydatki w
wysokości 2,035'281,32zł. Saldo konta 223-4 na koniec roku 2009 wynosiło 271,35zł',
natomiast konta 228 0,00 zł. Saldo konta 223.4 na koniec roku 2010 wyniosło I23,I3 zł'.
Różnica pomiędzy kwotąwydatków wykazanąw Sprawozdaniu RB-28S, ewidencjąksięgową
prowadzoną na ww. kontach wyniosła 102,48 zł. Róznica jest wynikiem zwrotu
niewykorzystanych środków w łącznej kwocie 102,48 zł (97,33 zł na koncie 228 oraz 5,I5 zŁ
na koncie f23-4 w ramach programu POKL).
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2. Zespół Szkół w Leoncinie
Wg sprawozdania jednostkowego Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych,
sporządzonego za okres od początku roku do 31.12.2010 r. - korekta nr 1 (brak jest daty
sporządzenia)' jednostka zrea|izowała wydatki w kwocię 2.648,304,04 zł.
Z ewidencji księgowej prowadzonej po stronie Ma konta 223-3 prowadzonego dla jednostek
oświatowych' ie jednostka dokonała wydatków na kwotę 2.648,326,f3 zł. Ponadto jednostka
wykonywała dochody w kwocie 26.000,00 zł zaewidencjonowane na koncie 2f3-3-1. ogółem
na w rejestrze konta 223.3 prowadzonym dla Zespołu Szkół w Leoncinie zaewidencjonowano
wydatki w kwocie 2.674.326,23 zł.
Saldo początkowe konta 223-3 wynosiło 26,23 zł. Saldo konta 223-25 na koniec roku 2010
wynosiło 22,12 zł.
3. Zespół Szkół w Głusku
Wg sprawozdania jednostkowego Rb-28S z wykonania planu wydatków budŹetowych,
sporządzonego za okres od początku roku do 31.12.2010 r. _ korekta nr 1 (brak daty
sporządzenia), j ednostka ztęa|tzowała wydatki w kwoci e I .292,7 89,52 zŁ.
Z ewidencji księgowej prowadzonej po stronie Ma konta 223-3 prowadzonego dla jednostek
oświatowych wynika, że jednostka dokonała wydatków na kwotę I.f92.908,20 zł. Saldo
początkowe konta 223-4 wyniosło 208,20 zł. Saldo konta 223-3 na koniec roku 2010
wyniosło 1 18,68 zł.

2. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budżetowymi

Temat w kontrolowanej jednostce nie występuje.

3. Rachunek dochodów własnych

Temat w kontrolowanej jednostce nie występuje.

4. Samorządowe osoby prawne

Instytucie kulturv- kontrolą w zakresie rczltczenia dotacji podmiotowych objęto 1 (edną)
instytucję kultury Gminy, pn. ,,Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin'', co stanowi I00 %
wszystkich instytucji kultury Gminy Leoncin.
Dotację dla ww. Biblioteki na rok 2010 wprowadzono do budzetu gminy uchwałą Nr
XLl 60 l 09 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 grudnia f009 r. w kwocie 69 .600 zł.
Kontrolującym przedłozono sprawozdanie RB-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budzetowych jednostki samorządu terytorialnego korekta nr I z dnia
II.04.}0I1 r. Wynika z niego, iz Gmina Leoncin w 2010r, przekazał'a instytucji kultury
dotację w kwocie 69.600,00 zł (dz.92I,rozdz,92I|6, $2480).
Z przedłoŻonego do kontroli wydruku komputerowego pn. ,,obroty na Klasyfikacjach
Wydatków - roboczy,, za okres od 01.01. do 31.I2.20I0 r. dla dz.9f1 rozdz.92116, $ 2480
wynika, iŻw 201.0 roku przekazano dotację dla ww. instytucji w kwocie ogółem 69.600,00 zł.
Zapoznano się nw. sprawozdaniami sporządzonymi przęz ww. instytucję:
- Rb_N o stanie naleinoŚci oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV

kwartału roku 2010'
- Rb-Z o stanie zobowiązan według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu

na koniec IV kwartału roku 2010,
- Bilansem na dzień 3I.122010 r.,
- RachuŃiem zysków i strat za okres 01.01 - 3I.12,2010 r.
Ustalono, że:
. naleŻności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły
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- Zysk z działa|ności gospodarczej wynosił 2,48 zł,
- w rachunku zysków i strat wykazano dotację otrzymanąw wys. 71.800'00 zł

(w tym 69.600,00 zł. dotacjt z Gminy Leoncin oraz 2.200'00 zł' dotacji z Biblioteki
Narodowej).

Snółki Gminne -Przedsiebiorstwo Komunalne Leoncin Sp. z o.o.
Utworzenie za\<ładu gospodarki komunalnej w formie spółki plawa handlowego zwanego
dalej ''PK Leoncin sp. z o.o.'' nastąpiło na mocy uchwały Nr XDV25/08 Rady Gminy Leoncin
z dnia2lipca 2008 r.
W dniu 04 grudnia 2008 r. zostat' sporządzony akt notarialny Rep. A Nr 1454212008 Akt
ZaŁoŻycielski Gminnej Jednoosobowej Spółki ograniczoną odpowiedzialnością. Z ww. aktu
wynika, że:
- spółka będzie dziaŁać pod firmą ,,Przedsiębiorstwo Komunalne Lęoncin,' spółka z

ograniczoną działalnością
- przedmiotem działalnoŚci jest m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła' budownictwo,

ochrona przeciwpoŻarowa oraz gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie
odpadów orazzaopatrzenie w wodę,

- kapitał zakładowy wynosi 50.000 zt (500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł).
Gospodarka ldziaŁami Przedsiębiorstwa Komunalnego Leoncin Sp. z o.o' została szerzej
opisana w Rozdziale IV Gospodarka Mieniem pkt. 1.11.5 ,'Długoterminowe Aktywa
Finansowe'' niniej szego protokołu kontroli.

Na tym czynności kontrolne zakonczono.

W trakcie czynności kontrolnych na wszystkie stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości
ustalone w niniejszym protokole udzielono instruktażu pracownikom Urzędu Gminy.

W wyniku instruktażu przeprowadzonego przęz inspektorów kontroli w zakresie prawidłowej
interpretacji przepisów i ich stosowania w praktyce częśc nieprawidłowości został.a
w bieiącej pracy Urzędu Gminy usunięta.

Za opisane w protokole czynności prawne i operacje ekonomiczne oraz dokumentowanie
i stan dokumentacji odpowiedzialni są

o Wójt Gminy (Kierownik jednostki),
. Skarbnik Gminy (Główny Księgowy).

Wykaz załączników:

1. Ramowy zakres kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego,
2. Kontrola Kasy i druków ścisłego zarachowania,
3. Zestawienie dotyczące skontrolowanych zamówień publicznych,
4. Zestawienie dotyczące zakwęstionowanych zamówień publicznych.
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Przęd podpisaniem niniejszego protokołu poinforTnowano Wójta Gminy, ie zgodnie
ztrybem przeprowadzenia kontroli pkt' 9, ppkt. 9 załącznika Nr 2 do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2OO4 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego
regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, Iiczby członków
kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr |67 poz. |747) -u p'i*o odmowy podpisania
protokołu i złoienia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do
przyczyny jego odmowy.

Protokół niniejszy sporządzony został
i podpisany w siedzibie Jednostki w dniu
i omówieniu.

dwóch jednobrzmiących egzemp|aruach
września 20II r. po uprzednim odczytaniu

w
09

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze ewidencji kontroli jednostki
kontrolowanej pod pozycją3 l20| | .

Jede n e gzemp|ar z pro tok ołu pr zekazano Wój towi Gmi ny .

Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole zasttzeŻęńnie wniesiono

Podpisy Kontroluj ących:

Inspektorry Regionalnej

Izby Obrachunkowej
w Warszawie

REGIONALITA IZBA iSNAC'/N!{CIiA ii !vARSZA|!IE
Wydzial Kontroli pfspodtrki Finansowej

Podpisy Kontrolowanych:

wójt Gminy

Adam Krawczak

Skarbnik Gminy
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Rrglonolno lzbo Obrochuni.owo
w Wsrrowia

Wydzioł Kon1ąo|ffiodorki Finonso ;ej
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mgr Jo(nna Durkiewicz
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Joanna Durkiewicz Małgorzata Kurek
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