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I USTALENIA OGOLNO _ ORCANIZACYJNE
Korrtro1ę przeprolł'adził zespół inspektorów w składzie:

- N{agdalena Brzezińska - Cl-rolewa upowaŻnienie nr I2l12 z dnia 06 grudnia 2011r. -

w okr'esie od dnia 02 stycznia 2012r. do dnia 20 krł'ietnia 201Żr.'

Z przefwą w dniach: od 11 stycznia do 30 narca, 19kwietnia2012r.'

- BoŻella Brzeziriska Dolacińska - upowaŻnienie nt 13llŻ z dńa 28 marca 2011r. -

rv okresie od dnia 02 stycznia 2012r. do dnia 20 kwietnia 2012r., z przerwą w dniach:

3-9 stycznia, 13 - 14 marca, l9 kwietnia 2012r.,

- Magdaleria Cholewa upowaŻnienie r,r 14112 z dnia 06 grudnia 2011r. - w okresie od

dnia 02 stycznia 2012r. do dnia 20 kwietnia 2012r., z przerwą w dniacl-r: 17 styczlria,

24 stycznia, 27-31 stycznia, 1'l lutego, 2l-24 lutego. 6 rnarca, l2-14 marca, 20 tnarca,

27 marca,03 kwietnia, 1l kwietnia, 17 krvietnia, 19 kwietnia 2012r..

Kot-ttrola została przeprowadzona w Urzędzie Gnriny Starogard Gdański.

1.1. Dune ogólne.

I.1.l. II/ykaz jednlstek podległyclt i nadzorowanych.

,J e tln o.s tki buclż e l oy, e :

. Grninny Zespół obsługi Placówek oświatorłych w Starogardzie Gdariskim.

utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy nr XXXVI/371 12009 z dnta

29 pażdziernika 2009r' w sprawie utworzenia Gnrinnego Zespołu obsługi Placówek

ośr.viator'vych w Staro gardzie Gdańskirn,

. Przedszkole Publiczne w Kokoszkowach, utworzone r.ra podstawie orzeczenia z dnia

30 kwietnia 1993r. rł sprawie orgarrizacji Państwowego Przedszkola

rv Kokoszkorvach.

. Publjczna Szkoła Podstarvowa w BrzeŹIrie Wielkim' utworzona na podstawie uclrwały

Radl Gminl Starogard Gdariski nr LXl56l99 z dnia 10 marca 1999r. w sprawie

utu orzenja rnr'. jednostki,

. PubLiczna Szkola Podstawowa w Dąbrówce, utworzona na podstawie uchwały Rady

Gr.nrnl Starogard Gdariski t1t IXl51l99 z dnia 10 marca 1999r' w sprawie utworzenia

rni . lednostki.

. Ze_spół Szkół Publicznych w Jabłowie. utworzony rra podstar.ł,ie ucl-twały Rady Gnitly

'Ś1x1pgatd Gdański nr XLI/351/2002 z dnia 28 marca 2002r' w sprarvie utlvorzenia

ul . j ednostki.



. Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowaclr,

Gr-rriny Starogard Gdański nr XVI]/132104

utworzenia ww. jednostki,

. Pub]iczna Szkoła Podstawowa w Rokooinie'

Gminy Starogard Gdański nr IXi61199 z dnia

Lltworzony na podstawie uchwały Rady

l dnia 5 lrlt.'gu l004r'. rł sprarł ie

utworzona na podstawie uchwały Rady

1 U mcrca l t)qqr. w 5pra\Ą ie ut\\ Ur7et]iJ

r.nł'. jednostki,

. Zespół Szkół PLńIicznyclr w Sumirrie, utworzony na podstar,vie rrclrwały Rady Gmilry

Starogard Gdański nr VI/35/2003 z dnla 27 lutego 2003r. w sprawie utworzenia ww.

jednostki,

. Publiczna Szkoła Poclstaworva w Trzcińsku' utworzona na podstarł'ie uchwały Rady

Cnrirl1 Starogcl'd Cdlński nr IX ÓJ O9 z dnia l0 marce I9oo|'' \ł sprarłie uluol'zenia

wrv. jednostki,

. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rylvałdzie, utworzony na podstarvie uchwały

Rady Gminy Starogarc.l Gclański t |Xl67l99 z dnia 10 nrarca 1999r. w spralł ie

utrvorzenia ww. jednostki,

o Zespół Szkół Publicznych rv Sułltitlie' utworzony na podstalvie uchrł'ały Rad1'' Gmin1

Starogard Gdański nr V]/35/2003 z dnla 2] lrrtego 2003r. \v sprawie utrr'orzenia rłłv.

jednostki,

o Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdariskinl. Ltt\\ o1'Zo1]\ na

podstar.vie uchrł,ały Rady Gtniny w Starogardzie Gdańskim nr XXXVIII/256/98 z c]nia

18 maja 1998r' w sprarł,ie utworzenia Gnrinnego ośrodka Pomoc.v Społcczncj

rr Sta l'ogarJzie C dań sk ir n.

Stulltłrzq doy, e zak] a d-v- btł dże/ ou,e :

. Gnrinny Zakład Usług Kornunalnych w Jabłowie, ut$'orzony na podstawie uchwały

Rady Gnriny r'v Starogarclzie Gdańskinr ru XXXI1I/207/9'/ z dnia 17 lvrześnia 1997r.

rv spralł'ie utrvorzenia wrł'. zakładu

In,\'t) /uc-ie kulI ut'\,.

. Zespó} S\\'ietlic Wiejskich w Starogardzie Gdańskin-r, utworzony na podstarvie

ucl-ilrałr' Rady Gnriny w IYll9l2O02 z dnia Ż3 grudlria 2002r. w sprawie utworzenia

san-iorządorvej inst1,tucji kultury pod nazwą Zespół Świetlic Wiejskich w Starogardzie

Gdariskinr.

. BibLioteka Publiczna w Kokoszkorvach, utworzona t-ra podstawie uchwały

nr XXXł346/2OO2 z dnia 25 lutego 2002r. w sprarł'ie utrvorzenia Biblioteki

Publicznei w Kokoszkowach,



. Gtodzisko owidz' utworzone na podstawie uchwały nr XII/132/2011 z dnia

24 listopada 201 1r. w sprawie powołania samorządorvej inst1''tucji kultury - Glodzisko

Owidz- oraz nadania statutu.

Wrł,. inst1tucje kultury wpisano do re.jestru organizatora'

Snólki nr ay',.ł ln ncllUv c so'

. Gmina Starogard Gdański posiat1a udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

pod firrną Zaklad L]lylizacji odpadt5w Komuru nych STARY LAS w Starogardzie

Gdańskim.

]. t. 2. Llczestttictwo lł ztuiqzknch konun aln1lc h.

Gr-rrina Starogald Gdański nie uczestniczy' w Żadnym związku komunalnym'

1.I.3. Ilykaz jednostek potnocniczyclt.

Na terenie Gminy furrkcjonuje 27 jednostek porr'rocniczyoh (Barclrnowy, BrzeŻno Wielkie,

Ciccholelvy, Dąbrówka, .]abłowo, Janin, Janowo, Klonówka. Kokoszkorvy' Kolincz, Koteze,

Krąg. Linowiec, Lipinki Szlacheckie, Nowa Wieś Rzeczna, okole, owidz. Rokocirr, Rywałd.

Sirviałka' Stary Las' Sucumin, Sumirr. Szpęgawsk' Trzcińsk' Zdun-v" Zabno). W okresie

kontrololł.anym sołectrva działały na podstarł'ie Statutó$' uclrwalonych przez Radę Gminj

rnocą rrclrrł,ały nr V/30/2003 z dnia l6 stycznia 2003r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom

Gmirry Starogard Gclański (zmieniorry ucl-rwałami Rady Gnriny: nr XX/l55/2004 z dnia 01

rr'raj a 2004r. oraz nr XLI!l4ŻŻl2010 z dnia 25 marca 2010r')'

1.2. Kierowttictwojednostki.

1. Wójtem Gmirr,v jest pan Stanisłalv Połorn wybrany na to stanowisko

w rłyborach bezpośrednich:

ż w r'1niu t2 listopada 2006r.. Dnia 04 grudnia 2006r. pan Stanisław Połorrr złoŻył

rr'obec Rady Gminy ślubowanie, obejmując tym samym obowiązki Wójta Gminy

Starogarrl Gdański na V kadencję rv lataclr 2006 _ 2010,

ż rł clniu 2i 1istopada 2010r.. Dnia 06 grudnia 2010r. pan Stanisław Połom złoŻył

rłobec Rady Gminy ślubo*'anie' obejmując tym samym oborł'iązki Wójta Gminy

na V1 kaderrcję rv latach 2010 - 2014'

2' Zastępcą Wójta Gminy jest pan Marek Kowalski powołarry na to stanowisko

zalząclzeniami Wójta Gminy w spralvie powołania Zastępcy Wójta Gnriny Starogard

Gdański o nrrmerach:

't nr 2112002 z dnia 3 0 grudnia 2002r.



'r nr 18lŻ006 z dnia 04 grudnia 2006r.

i nr 134/2010 z dnia07 grudnia 2010ł'.

J' Przewoclr-riczącyn-r Rady Gminy jest pan Jan Wierzba wybrany do pełnieIria tej funkcji

przez Radę Gminy nw uchr,vałami:

'r nt Il\l98 z dnl'a 24 paŹdziernika t 998r. w sprar.vie stwierdzenia rł'yboru

Przcwodniczącego Rady Grniny Starogard Gdaliski,

'r nr IlIl20OŻ z dnia 15 listopada 2002r. w sprawie slwierdzenia wyborrt

Przerł'odniczącego Rady Gr-r-riny Starogard Gdański,

ż nr I/1/2006 z dnla 24 listopada 2006r. w sprar.vie stwierdzenia wyboru

Przewodniczącego Rady Gminy Starogard Gdański,

ż nr IlllŻ0:lO z dnia 02 grudnia 2010r. rł. sprawie sLwierdzenia lvyboru

Przewodniczącego Rady Grrriny Starogard Gdariski.

4. Sekretarzem Grrrirry iest od dnia 19 lutego 1997r. pan Marek Kowalski powołany na to

stanowisko uchrvałą Rady Gmirry w Starogartlzie Gdariskin-r nr XXVllI/l64/9J z clnja

19 lutego 1997r. w sprawie powołania Sekretarza.

5. Skarbnikiem Gmirry jest od dnia 01 krvietnia 2011r. pani ElŻbieta Sadolvska polvołana

na to stanowisko uchwałą Rady Gmirry rv Starogardzie Gdańskirn nr lV/30/20l0

z dnia 27 stycznia 2011r' rv sprarvie powołania Skarbnika Gniny (w dniu l9 nlaja

201 1r' Rada Gminy rv uchwale nr VI1/60/201 l dokorrała Sprostowania oczyrł'istej

ornyłki dotyczącej roku przy numerze r'vcześniej przywołanej uclrwały)'

Do dnia 3 1 narca 201 1 r. Skarbnikiem Gminy była pani Darruta Klein porvołana na to

Stanowisko uchwałą Racly Gminy w Starogardzie Gdańskim rrr Vill/73l90 z dnia 21

grudnia 1990r. w sprar.vie powołania Skar'bnika Gminy'

ogólne infor.nacje o rvładzach Gnriny i kierownictwie jednostek ol'ganizac1'jrryclr Gnlin1'

Zawafie Są także w zestawieniu stanowiącym zali1cznik nr 1 do r-riniejszego protokołu

kontroli.

Załącznik ter-r obe.jn-ruje rólłr.rieŹ dane dotyczące gminnyclr jednostek organizac1'jrryclr.

1. 3. Iyeb, n ?l r ztt e re g u I ucj e organ ixtcyj n o- prow n e.

L3.1. Stttttł Gtniny.

obori iazrrlac)' \\ jednoStce kol-Ltrolowanej Statut, Rada Grrriny S1arogard GdaIiski uclrrvaliła

rr i1niu 1Ć.' str'cztria 2003r. uchrvałą nr Y l2()l2OO3 rv spl'arvie uchrvalenia Statutu Gnriny

StarLrrard Gdariski.



Statut został opub1ikor'van;' w Dzienniku Urzędowym Województwa Ponror'skiego nr l35,

poz. 2'ł04 z dnia 04 listopac1a 2003r'

Statllt Został zmieniony w dniu:

o 3l st.ycznia 2008r. uchwałą Rady Grniny rrr XVI/165/2008 w sprawie zmiany załącznika

nl' 1 do ltchrvały nr Y 12912003 w spralvie rrchwalerria Statutu Gminy Starogard Gdanski.

Zmiarra została optrblikowaira w Dzienniku Urzędorł,ym Wojerł'ództwa Pomorskiego

nr 37, poz. 1107 z dnia 16 maia 2008r.,

. 2J marca 2008r. uchwałą nr XVIII/I8ó/2008 w sprawie zniany załącztlika nr 1 do

ltol'twały nr V/29l2003 w sprawie uclrwalenia Statutu Grniny Starogard Gdański.

Zmiana została oprrblikowana w Dzienniku Urzędowym Woicrvództwa Pomolskiego

nr ó3, poz. 1]61 z dnia 02 lipca 2008r.'

. 25 lutego 201 0r. rrclrwałą tr XLI1407 12010 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwał1'

nr \ l2912003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Starogarcl Gdański'

Zmiana została opublikowana w Dziermiku Urzędowym Wojerł'óclztwa Ponrorskiego

nr 70^ poz. 1134 z dnia 13 maja2010r..

1.3.2. Regulonin organizocyjny Urzędu.

obowiązujący w jednostce kontrolorvanej Regulanrin ol'ganizac1jn1' Urzędu Gnlin1

rł' Star'ogardzie Gdańskinr wprowadzot-ty został w Życte zarzadzenienr nr ADM/04/20I 1

z dnia 17 stycznia 201 1r. Wójta Gminy Starogard Gdariski lr' sprarr'ie nadania RegulaninLL

orgarrizacy'jrrego Urzęclu Gminy w Stal'ogardzie Gdańskim.

W okrcsic objętyrl kontrolą obowiązywał rówrrieŹ Regulat-nin orgar-iizac1'1n1 L'rzedu Cirrlin1

Star'ogard Gdański nadany zarządzeniern Wójta Gnriny:

i Nr 30/2003 z dnia 10 czerwca 2003r..

,. NrADM/:ł9/2010 z dnia 16 czerwca 2010r..

].3.3. Dokunentucja opisujqca przyjęte w jednostce zusady (politykę) łoch ultkolłości.

LIstalotlo. Że zasad1' rachunkowości obowiązujące w jednostce kontrolorvanej zostal1'

ltl'egll1olvane rv nrv' uchrł'ałach Rady Gminy:

. nr' XXXVI/252/20l0 z drria 3 sierpnia 2010r' w sprarvie określcnia szczegółorvych zasad

i tr1'blr unlatzania. odraczania lub rozkładarria na raty na1eŻttości pienięznych Gnriny

Starogard Gdański oraz jej jednostek organizacyjnyclr z tytrrłrr naleŻr-rości pienięŻnych

nlajac1ch charakter cywilrroprarvny i niepodatkorvych nalezności brrdzetovych o



chalakterze publicznoprawnym, do których nie stosuie się przepisów ustalły orclynacja

podatkorva, a takŻe wskazania organórv do tego uprawnionych'

. nr XlXi119/08 z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie określer-ria szczegółowych zasad i trybu

unlarzania' odraczania i rozkładania na raty naleŻności pienięŻnyoh Gnriny Starogard

Gdański oraz jej jednostek organizacyjnych' do których nie stosuje się przepisów ustawy

ol'dynacja podatkowa' a takŻe wskazania organów do tego uprawnionych

oraz zlrządzeniaclr Wójte Cmin5:

. nr FIN/138/2010 z dnia 17 gruilnia 2010r. w sprawie: r'vprowadzenia zasad (polityki)

rachunkowości stosowanych w UrZędZie Gminy Starogard Gdański,

o nr FIN/88/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad raclrunłowości,

. nr FIN/95/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad raclrunkowości

w zakresie ustalania' ewidencji odpisów aktualizuj ącyclr wartośó należności'

. r-Lr FIN/94/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ewidenc.ji i sporządzania sprawozdań

budżetorvych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalrryclr ponoszonyclr przez Urząd

Gminy Starogard Gd. oraz gminne jednostki organizacl'jne,

. nr FTN/139/2010 z dnia 17 grudnia 2010r w sprawie: rvprowadzenia instrukcji obiegu

i kontroli dokumentów finarrsolł'o-księgowych w Urzędzie Gmilly Starogal'd Gdański

(zarządzenie trzykrotnie zmieniane aneksami rv dniach: 01.02.20l1r.' 01.0'ł.2011r.'

01.07.2011r.),

o nr FIN/7/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. v' sprawie: wprowadzenia instrukcji obicgu

i kontro1i dokutrrelltólv finansowo-księgowyclr w Urzędzie Gminy Starogarcl Gdański.

. nr FIN/02/2011 z dnia 04 stycznia 2011r. w sprawie sporządzar-ria skonsolidowanego

bilansu"

. nr FIN/,16/2008 z dnia 25 czerr.vca 2008r. w sprawie sporządzer-ria skonsolidowanego

bilansu.

. rtr 6/2002 z cinia i0 grudnia 2002r. rv sprawie: Dokun'rentacji, przygotowania i rozliczenia

rł'prou adzenia ilLr.r'entaryzacj i w Urzędzie Gminy Star'ogard cdański'

. nl Fl_.'_]8,]]00] z dnia 30 grudnia 2002r. lv sprawie: Ewidencji i kontroli drtrków ścisłego

zar acholr ania.

o nr FI\ 3 )OO9 z dnia 05 stycznia 2009r. rł' spralvie: Irrstrrrkcji i zasad gospodarki

trnansol el.

. rrl FI\ 902007 z dnia 18 grudnia 2007r. rv sprawie: Instrukcji i zasad gospodarki

tinansori ej.
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1'3.4, Środki kolttłoIi zabezpieczenin do komputeró*' oruz kontrola prxehłarzania tktnych'

Urząd Gminv rv Starogardzie Gdańskinr posiada zasilanie awaryirre do konputerclw.

Coclziennie jest rłykonyrvana kopia systerrru Radix na pł1tę DVD i dodatkorł'o na rłybran}'

komputer stacjonarny.

Dostęp do danych za pomocą kon-rputerórł' z zewnątrz nie jest moŻliwy'

Dostęp do lnternetu zabezpieczony jest podwó.jnynr NAr-ellr. progrlln]ęlll lnt5 wirusolvym

i .,\\ icrzytelniolr) m dostePem.

Wykorzystywalle Systeny konrputerowe ograr-riczają dostęp do danych lrasłem i posiadają

rejestr logowania.

1.3.5' Pr\episy wew ętrzne reguIujqce obieg i kontrolę tlokumentólł fitnnsowo-księgotuych.

obieg i kontrolę dokurnentów określono zarządzenl'em Wójta Gminy nr IlIN/l39/2010 z driia

17 grudnia 2010r. w sprawie: |f/1lrcnl,atlzenia instrukcji obiegu i kontl'oli t]okumen!óy'

.finansolt,o-księgowych lv (Irzętlzie Gmiłly Starogartt Gdański (zarządzenle rveszło rv życie

z dniern 1 stycznia 201 1r.)

Popr.zedrrio obolviązująca instrukcja obiegu dokumentów została wprowadzona zarządzenienl

Wójta Gminy nr F]N 7/2002 z dnia 30 grrrdnia 2002r..

I. 3, 6. Reg u I u nlin wy n a gra dzo tt ia p r ac ow łt i kólv.

W dniu 09 maja 2011r. Wójt Gnriny Starogard Gdariski wydał zarządzenie nr ADM/32|201l

rv sprawie wprowaclzenia Relitłlaninu u,ynttgrctdzania pracoy,nikóly LIrzędu Gnliny Sturogartl

Gdańs'ki.

W regulanrinie określono m. in. maksymalne stawki wytragrodzenia pracowników' zasad.v

przyzlrawania dodatku iunkcyjrrego. tlodatku specjalnego, premii pracorł'nikorn obsłrrgi,

nagród oraz rvymagania k\valitikacyj ne dla pracorł'ników zatrudnionych na podstawic umow-v

o placę.

Poprzeclnio oborr'iązu.jący regulanin został v'pt'owadzony w dniu 01 krł'ietnia 2009r.

zalządzenietlt Wójta Gniny nr ADM/22l2009.

],3,]. PeInołtocltictwa.

\\- okr'esie kon1ro1orvanym pełnonrocnictrł'a posiadali:

1 . D1rektor Publiczrrej Szkoły Podstarvowej rł' BrzeŹnie Wiclkim'

J. D1rektor Publicznej Szkoły Podstawor'vej w Dąbrówce ,

3 ' D1 rektor Zespołu Szkół Publicznych rv Jabłowie,

-1. D1'r'ektor Zespołu Kształcenia i Wychorł'ania rł' Ryrvałdzie'

5' Dyrektor Publicznej Szkoły Podstarvowej rł' Rokocinie,
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6. D'vrektor Zespołrr Szkół Podstalvorłyclr rv Suminie'

7. D1,'rektor Publicznej Szkoły Podstalvowej w Trzcińsku,

8. D1'rektor Publicznego Przedszkola w Kokoszkorvach"

9. D1''rektor Zespołu Szkół Publiczrrych w Kokoszkowach'

10. Dyrektor Gminnego Zakładrr obsługi P1acórł,ek oświatow1'ch w Starogar'dzie

Gdariskim.

11' Kierou'nik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskin'

12. Kierownik GrlLinnego Zakładu Usług Komunalnych rv Jabłowie

do dokonywania czynności prarvnych związanych Z prowadzeniem jednostek w granicach

zwykłego zarządtt' w szczególności pełnomocniclwo upowaŻnia do:

o jednoosobowego składania oświadczenia rvoli rł,sprawach biezącego funkcj or-rowrnia

icdnostki,

. organizol'vania administrac1' jnej, iinansowej i gospodarczej obsługi j ednostki'

. administrorvar.riawydzielonym mieniem.

. zarvierania umór,v w zakresie wynajmowania nierł'ykorzystan]-cl1 pomjeszczeli oIaZ

najtttu ponrieszczeń na ccle statutoWe jednostek.

1.3.8. Unnwy o p rtnerstwie publicztto-prywatnyn.

Gtnitla Starogarcl Gdański nie zawierała umów o partnerstrvie pub1iczno-prywatnym.

1.4. Ftnt kcjottotr{tnie s))stenu kontroli zarzqdczej.

1.4.1 Wykonylłanie kontroli wewnętrznej prx,ez Radę (Konlisję Rewizyjnq).

Zasady przeprorvadzania kontl'oli przez Komisję Rewizyjną określone zostały w rozdzia\e

YI pn. Zasady i tryb działania Konlisji Rev'izyjne7 Statutu Gnliny.

Zgodnie z rłrv' zaSadani Konisia Rerł'iz)'jrra kor-rtrolrrje dzirrłalr-rośó Wójta' gmimyclr

jcdnostek orgar-ri zac 1j rr1'ch i jcdnostek ponrocniczych gminy pod względer-rr:

o 1egalrrości.

o gospoclarności.

. rzete1ności.

. celos ości.

Konis.ia Reu'rz)jna przepror.ł'adza kor-rtrole kon-rpleksorve rł' zakresie ustalonym w jej p]anie

pl'acr zatuierdzon\'m przez Raclę Gnriny.

\\' kontrel1orr anr n okresie plarr pracy Komisji Rewizyjnej został zatrvierdzor-ry przez Radę

Gminl na sesji t dniu 23 grudnia 2010r..
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W rł1,niku kor-rtroli Lrstalono, Że w roklt 2011 Komisja przeprorvadziła wszystkie kontrole-

ujętc rr'planie kot-ttroli na rok 2011.

1.4.2. llykoltywanie kontroli przez Skurbnika _ głó'łłnego księgowego burlżetu'

Skarbnikolvi gl.niny powierzono obolł'iązki i odpowiedziairLość na zasadach lvynika.jących z

r-rstawy o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za:

. ptowadzenie rachunkorł'ości jednostki,

. wykonywal]ie dyspozycji środkami pienięŻn.vmi'

. dokonywanie wstępnej kontro1i w zakresie zgodrrości operacji gospodarczych

i finansowych z planel]l finansorvyn' jak rólvnieŻ w zakresie kompletności

i rzetelr-rości dokumentórv clotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

o podatki i opłaty lokalne'

o Sprawy budŻetu grnirry (opracowanie projektów, bieŻące realizowanie budŻetrr

gminy, okresowe inlormacie organórł' gmirry o przebiegu tej l ealizacji)'

. obsługę kasową'

. wewnętrzną kontrolę finansową grrriny,

. nadzór nad gospoclar'ką finansową j ednostek organizac1'jnych gnriny oraz sołectlv'

. współdziałanie z organami finansowymi i bankow) mi.

. obsłirgę jednostek organizac1'j nych gminy dotyczącej działalności wydziału.

PowyŻszc rvyr-rika z zakresu czyntrości Skarbnika'

].4.3. Kontroltt śrotlkólu finansowych pochotlzqcych z nielegulry-ch Iub nieujawllionyclt

źrórlel.

W ieclnostce opracowano i prz1,jęto clo stosolvania Instrukcję w sprawie przeciwdziałania

rvprorvaclzeniu do obrotu finansowego rvaltości nrajątkorłyclr poclrodzącyc1r z nielcgaln.vch

1ub ni euj arvrriorr1''c1r Źródeł oraz przecir'vdziałania finansowaniu te rroryzlllLL'

Irrstrukcja została rł,prorr,adzona rv Życie zarządzeniem nr 80/2003 Wójta Gnriny Starogard

Gdariski z c]nia 3 1 gr.uclnia 2003r. lv sprawie wprowadzenia instrrrkcj i dotyczącej

przeclrr'działarria \vplorvaclzeniu do obrotu finansowego wartości rr-raj ątkorłyc1r poclrodzącycIr

z llielegalr-r1ch iub rrieujawnionych Źródeł oraz o pl'zecirvdziałaniu filransowaniu terroryzn]u

obou iazujacej rv Urzędzie Gminy Starogarc1 Gdański'

].1'4. ośttłictdczenia o stanie mĘqtkowym.

Kontrolą objęto rok 2011.
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Do złoŹenia oświadczeń majątkowych oraz infbrrnacji zgodnie z przcpisen-r art.24h ust. 4 i 5

oIaZ art. 24 j ust.3 Llstawy o samorządzie gnrinnym zobowiązani byli:

- Przewodniczący Rady.

- ILadni,

- Wójt Gminy,

- Zastępcy Wójta Gn-riny,

- Skarbnik,

- Sekretarz"

- Kierownicyjednostek organizacyjnych.

- osoby wydające decyzje administracyjne.

Na poclstarł,ie przedstawionej dokumentacji stwierdzono" że w roku 201 1 radni oraz Wójt

Gminy złoŻyli oświaclczenia majątkowe rlo dnia 30 ktt:ietniu 2011r. (wg SIanL! nct

31.r2 2010):

. Wójt złoŹył oświadczenie majątkowe Wojervodzie w dniu 28 kwietnia 201 lt. -

potr.vieldzenie otrzymania przez Woj ewodę w dniu 19 maj a 20 1 1r',

' Przewotlniczący Racly VI kadencji złoŻył ośrviadczenie majt1tkowe Wojewodzie

w dniu 28 krvietnia 201 1r' potwier<lzenie otrzymania przez Wojewodę w dniu

19 rnaja 201 1r.,

. Radni VI kadencji złożyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemrr Rady Gmin).

. Z-ca Wójta. Skarbnik. Sekretarz, Kierorvlricy iednostek organizacyjnych oraz osoby

wydające dec.vzje aclninistrac1'jrre złożyli oświadczenia r-rrajątkowe otaz intle

dokument)' rv1'nikające z przepisu art. 24 j' ust' 1 i 2 ustawy o sanrorządzie gn-rinnym

s telrttitlic okreslollr tll ri ustarn ie.

PrzeclłoŻone dokunent1, rvskazyrvały. że po jednym egzenplarzu oświadczeń rrrajątkowych

przekazatro c1o Urzędu Skarborł'ego w Starogardzie Gdariskin w dniu 05 nraja 2011r..

1.4.5. S1'sten łarzqdzania i kontroli projektólp z tttlzialen środków UE'

S1'stelll zarzqdzania i korrtr'oli projektów unijnych okr'eśIony Został w nlv. zarządzeniach

\\iciita Cimin] :

. Nr RG\l 15]011zdrria01 marca2011r. rv spralvie: zasad wdrażania i realizacji projektu

rr sp,_lłtinansori anego Ze śroclkór'v Europejskiego Funduszu Społeczr-rego pn'

..\\-znltlctlietric potencjału Urzęclu Gminy rł' Starogardzie Gdariskim w obszarze

zarzadzania finansami'' realizorvanego na podstarł'ie un]owy o dofir-ransowanię nr t]DA-

POKL'(l5'0]'01-00_l05/10_10wramachprograr-rruoperacyjnegoKapitałLudzki'

/ ) \.

14



o Nr RGM/102lŻ011 z dnia 10 paŹdziernika 201lr w sprawie: zasad wdrażania i realizacji

projektu rł'spółfinansowal]ego Ze środkórv Europejskiego Funduszu Społeoznego pn.

..Zajęcia dodatkorł,e wyrównanie szans edukacyjnycl-r i rozwojowych dzieci klas I_III

szkół podstawowyclr Gminy Starogar'd Gdański'' realizowanego na podstawie ul]lowy o

dollnansor'vanie nr UDA-POKL.09.01.02-22-311/11-00 w ramach progralnu

operac.vj nego Kapitał Ludzki'

I.4.6. Funkcjottotl;anie Ę)stemu kontroIi zorzqdczej w Urzędzie Gntiny i pozostałych

jednostkach.

W celu sprarł,owania kontroli zarządczej Wójt Gminy Starogard Gdański opracował politykę

kontroli zarządczej i wprowadził ją zar'ządzeniem nr ADM/l43/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.'

W zarządzeniu określorro nr. in' szczegółowe kr'yteria i rrrierniki oceny kryteriów takiclr

kon-tponentów jak: środowisko wewnętrzne' mechaniznry kontroli' inlbrmacja

i komunikacja, monitorowanie i ocena. Powołano kornisję ds. Kontroli Zarządcze1 ce\em

koordynowania działan zs,viązanych Z wdroZenien i utrzymanien systenu kontro1i zarządczej

w tlt'zędzie. Ponadto w zarządzeniu zarvarto zapis. ze ocena Systemu kontroli zarządczej

rł, Urzędzie odbylva się poprzez arrdyt wewnętrzny oraz Iaz w roku na bazie sat-t-tooceny

rv listopadzie _ grudniu każdego roklr, a koordynatorem Salnooceny jest Korrris.ja ds. Kontroli

Zatządcze.j.

W dniaclr 19-20 września 2010r. zostało przepror'vadzetrie szkolenie dla pracou,nikórr

z zakrcsu oceny ryzyka.

W dniach 17 st,vczr.ria i 16 listopada 2011r. dokonano oceny potenc.ialnego ryz.vka

operac1'.jr-rego (przeanalizowano potencjalne polityczrre, ckonomiczne' społeczne.

tecl-nologiczne. prawne i środowiskowe główne Źródła ZagroŻeli).

1.4.7. Audyt ł,ewnętrzllJl.

Kontrolorvana jednostka nla obowiąZck p-rowadzenia audytu rvewnęlrznego. W dniu

01 nlaja 2010r. zatrudniono osobę w wymiarze 1/'l etatu na stanowisku audytora

wew1]ętfZnego'

W dniu 01 czer\\cA 2010t. Wójt Gminy zarządzenienr nr AW/39/2010 wprowadził KsiąŻkę

Alrd1'tu \\'eri r-retrzl]ego w Urzędzie Gnriny Starogard Gdański.

Zgodnie z plat-ienl audvtu na 201 1 rok' rr-riały zostać przeprowadzol]e dwa zadania audytowe.

\\'rr'1nikLr kontroli ustalono, Że zadania wykonano zgodnie z prz1'jętynl planem.

Sprali ozdanie z rr-_l konania planu audytu za rok 201 1 sporządzono w dniu 3 1 stycznia 2012r..
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I.5. Kontrolezewnętrzne.

\\' okresie kontrolowanym w Gninie Starogard Gdarlski przeprowadzono nw. kontrole

7e\\'ltetIZne:

o rł okresie od 14 stycznia 2008r' do 31 narca 2008r. przez Regiorralną Izbę obrachrrnkorł'ą

rv Gdańsku lł, zakresie kor-rtroli korr-rpleksowej gospodarki finansowej Gminy.

Wyniki kontloli zawarto w protokole podpisanym w dniu 31 marca 2008r. przez strony

kontrolującą i kontrolowaną. Ustalone nieprawidłowości przedstawiono lv wystąpienitr

pokontrolnym z dnia 13 maja 2008r.. Treśó wystąpienia została zamieszczona w BiP

urzędu.

W rłyl-riku kontroli ustalono. że w Urzędzte rłykonano zalecenia pokontrolne

przedstawione w wyŻej przywołanylrr rł'ystąpieniu.

. lv okresie od 9 do l8 stycznia 2008r. ptzez Wydział Finansów i BudŻetu Pomorskiego

Urzędu Wo.jewódzkiego w Gdańsku rv zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji

celowych przyznanych z bldżetu państwa w 2007r. na Zwrot części podatku akcyzowego

Zawartego w cenie oleju napędorł,cgo lvykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentólv rolnych oraz na dofinansowanie zakupu podręcznikórv i jednolitego str'oj u

dla uczIriór,v.

Wyniki kontroli zau'arto w protokole podpisanym w dniu 18 stl'cznia 2008r. przez strony

kontrolrrj ącą i kot-ttro1owaną.

. r.v okr'esie od l8 do 24 czerwca 2O09r. przez Wojer.vódzki Fulldusz oclrrotry Śro,.lorviska

i Gospodarki Wodnei rł' Gdańsku r'v zakresie procedur; zlrr iet'atrilt unlorł y' w ramach

projektrr pn. .,tJporządkorvanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard

Gdariski".

Winiki kontroli Zawańo W opinii rł'sprarłie przept'ort adzonej kolltroli' podpisanej w dniu

2,1 czerrł'ca 2009r' przez strony kontrolrrjącą i kontrolorł'aną.

. w okresie od 22 lipca do 06 sierpnia 2009r' ptzez \\bjeri'ódzki Fundusz ochrony

Sloclorviska i Gospodarki Wodnej w Gdarisku w zaklesie procedurl zat'ielania umowy

rr, lanlach projektu prr' ,'Uporządkowanie gospodarki ściekorł,-- j na tel'enie części Glrrillr'

Starogald Gdariski".

Wy'niki kontroli ZawaIto \Ą opinii r.ł spl'awie przeprou adzolrej korrtr'oli. podpisanej w dniu

06 sierpnia 2O09r. przez strony kontrolującą i kontrolowaną.

. lr' okresie od 24 klviętnia do 02 lipca 2070r. przez \\bjeu ódzki Fundusz oclrrony

Sr'odorr'iska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie procedurr zarr'ielania umow}'
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\! Iamach projektu pn. ,,Upolządkowanię gospoalarki ściekorł'e.| na terenie części Gmin1'

S1al'ogard Gdański".

\\\niki kontroli za\\'arto w opinii w sprawie przeprowadzonej kontroli' podpisanej r'v dniu

02 lipca 201 0r. przez Strony kontrolującą i kontlolowanŁ}'

lł, okresie ocl 08 czerwca clo 03 wrzeŚnia 2O1Or. przez Wojcwódzki Fundusz ochron1'

Srodowiska i Gospodar.ki Wodnej w Gdańsku w zakresie procedury zawierania ut]]owy

w rattrach projektu pn. ,'Uporządkowanie gospodarki ściekorvej na terenie części Gminy

Starogard Gdański''.

Wyniki kontroli Zawańo w opinii w sprawie przeprowadzonej kontroli, podpisanej w dniu

03 września ŻO1Or' przez strony kontrolującą i kontrolorvaną'

w okresie od 12 do 13 lipca 2O1Or. przez Depafiament Europejskiego Funduszu

Społecznego Urzędu Marszałkorvskiego Woje$,ódZtwa Porrrorskiego w Gdańsku

rv zakresie realizacji projektu pn. ,.KlS sposób na aktyrvizację zawodową na wsi'''

Wyniki kontroli zawafio w informacji pokontrolnej podpisanej w dniu 03 sierpnia 2010r.

przeZ Strony kontrolującą i kontro1owaną.

rv okresie od 08 do l0 grurlnia 2O1Or' przez Departament Programów Regionalnych

Urzędtr Marszałkowskiego Województrva Pomorskiego w cdańskrr lv zakresie realizac.ji

projektu pn. .,ButLorva Sali gimnastycznej w Kokoszkowach Gnlir]a Starogard Gdariski".

Wyniki korrtroli Zawańo $, inforr]]acj i pokontrolnej podpisanej w dr-riu l4 grudnia 2010t'.

przez s1rony kontrolującą i kontro1owarrą.

w okresie od 23 maja clo 0ó czerrł'ca 2O11r' przez Wydział Firrarrsów i BudŻetu

Pomorskiego Urzędu Wojervódzkiego r.v Gclańsku rł'zakresie rcalizacji dochodów budŻetu

paristwa Z t}tułu zr.vrotu od dłuŻników alimcntacyj rrych wypłaconyclr śrł'iadczeń

z fur.rduszu a1irnentacyj nego oraz pralvidłorvość wydatkorvania i roz1iczenia dotacji

celolvy'ch otrz;''nlanych rv budżetu państwa'

w-vniki kontroli zawafio w inlbrmacji pokontrolnej podpisanej w dniu 06 czerrvca 2011r.

przeZ StIon\' korrtrolrrj ącą i kontrolowaną.

rv okesie od 09 clo 23 rł'rześnia 2011r. przez Wojervódzki !'tlnclusz ocluony Srodorł iska

i Gospodarki Wodnej rł, Gclańsku w zakresie procedury zarł'ierania umów na zakończenie

realizac.iipr.ojektuprr.,"UporządkowaniegospodarkiściękowcinaterenieczęściGminy

Star'ogard Gdański".

\\'l niki konrroii zawarto w opinii w sprawie przeprowadzonei kontroli, podpisanej w dniu

25 pazdzierr-rika )O11r' przez strony korrtrolującą i kor-rtro1owar-rą'
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\\ oklesie od 29 września do 10 paŹdziernika 2011r. przez NajwyŻszą Tzbę Kor-rtrol;

rr Gdańsku rv zakresie dostosowania orgarrizacji wyborów do Sejrlu i Senatu RP do

obsIugi rł 1'borców niepełnosprawnych.

\\'1 niki kontroli Zawafio \\i protokole kontroli podpisanym lv dniu 1 0 paŹdziernika 201 1r.

pfzeZ Stron.v kontrolu.jącą i kor-rtrolowar-rą.

w.dniu i3 czerwca 2011r' przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku rv zakresie wery1ikacji

zgodności przedtniotu realizac.|i projektu "Budowa 
Parkirrgu prz'v szkole lv Jabłorvie _

Gmilra Starogard Gdański'' Ze stanen faktycznym.

Wylriki kontroli zawańo rł, raporcie z czynności kontrolnych podpisanym w dniu

13 czerlvca 2O17r. przez strony kontrolu.|ącą i kontrolowaną.

. w oktesie od 06 do 07 czerwca 2O1Ir. przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku w zakreste

weIyfikacji zgodności przeclmiotu realizacji projektu ,'Rozbudorva sieci karralizacji

smircrnej rr miejscorłościlch Kokoszkorł1. labno rł raz z budorvą sieci rłodociągolłej

rv niejscowości Zabno, Gmina Starogard Gdański'' Ze stanen l-aktycznynr'

Wyniki kontroli Zawarto w raporcie z czynrości kontrolrrych podpisarrym r,v dniu

07 czerwca 2011r. przez strony kontrolującą i kontrolowaną'

2.1. Gospodurka pieniężttu i rozraclttłttki.

Kontrolą objęto lata 2010-201 1.

2. 1. l. Gos podar ka kasowa.

W tynr zakresie kot-rtrolę przeprowadzono w oparciu o rapońy kasowe, przychodorve

i lozchodor've r1orvody kasowe, Zastępcze dowody kasowe oraz wyciągi bankowe' Na

podstawie rv1''mierriotl.vc1r dokunlęntów księgowych sprawdzono:

o stan gotówki rv kasie,

. Zgodnośó gotówki podjętej w banku na podsLawie czeków gotówko\\Tch

z przl'chodarli rvl kazan.vmi w raporlach kasowych.

o plarł iclłorr ośc udokunrentorvania rozchodów z kasy i odprorł'aclzania gotórł'ki na rachrlnki

bankori e.

. poprarł ność prorr'adzenia dokrrmet-rtacji kasowej'

. statr zabezpieczer-ria gotórł'ki w kasie.

Działanra kotlttcline \v odniesieniu do operacji kasolvych przeprowadzono poprzez

poróiinanie StanLL t'aktycznego \v odniesieniu do zasad określonych w następujących

uregulou aniach prarul'ch:
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. wustawie z dnia29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. IJ'z2002r.nr 7 6' poz.694)

. Illstr'lrkcji zasad gospoclarki finansowej, wprowadzonej w zycie zarządzeniet-rr Wójta

Gnlir-r-v Starogard Gdański nL FlN 3/2009 dnia 5 stycznia 2009r'

Kor-ttlolę opelacji kaso\\,ych przeprowatlzono w dniu 13 kwietnia 2012r. w godzinach od

13.30 clo14.10. Sprarvdzono Stan laklyczny gotówki w kasie i porównarro go Ze stanem

rł,1'nikaj ącym z laportów kasowych.

Strvieldzono' Że stan gotówki \v kasie rłyrrosił 800.00 zł i był zgodny Ze Stanen] wynikającym

z raporLórv kasowych.

W kontrolowanej jednostce raporty kasowe sporządza się komputerorł'o na kaŻdy dzień.

Korrtroli poddano operacje kasorve ujęte w rapońach kasowyclr sporządzor-ryclr za miesjąc

st1''czeń 2011r'

W okresie stycznia 201 1r. sporządzono 20 raportów kasowych'

operacje kasorve dokumentowanc są w następujący sposób:

- rł,płaty gotówkowe (KP) własnyrrri przychodorłymi dowodami kasorvyrni"

-wypłatygotówkowe(KW)_rozclrodowyrr-ridowodar-r-rikasow1n,ri'któr1.mi

są Źródłowe clowody kasor've lub Zastępcze własne dorvody wypłat gotówki'

-rejestroperacjikasowych(RK-raportkasol''ny)będącyzestawienien-rwszystkich

wyplatiwpłatzpodsumowaniemoblotórvpierrięŻnychiwyliczenier]rsalda

końcor'vego (stanu gotówki w kasie) za okres objęty rapońenr'

Ponadto. ustalono:

. wypłaty gotólvkowe są dokumentowane dowodami sprawdzonymi pod względem

merytolycznymitbrtrralno-rachunkowytlorazzatwierdzonymidowypłatyprzez

Skalbnika i Wójta Gnriny,

o odbiór gotórvki z kasy iest potwierdzany przez osobę upowaŹnioną do jej odbioru,

o do\vocl}'' kasolve załączone do rapor1u kasowego są kompletne i zawierają nun-rery

identl'fikacy jne,

. zacholr'ano zgodr-LoŚć zapisów w raporcie kasowym z dowodami Źródłowynri,

. Iapoń} kasorve zawierają potwierclzerrie przeprowadzonej kontroli i podpisywane

sa przez inspek1ora ds' księgowości budżetowej '

. zachorr'ano zgodność zapisów raportu kasowego z zapisamt konta 101 _ ,,Kasa',"
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.nie Stu,i€rdzono protokolamego plzekazywania kasy w przypadkach Zmian

tla stanorł'isku kasjera, ponieważ w okresie kontrolowanym nie zachodziła taka

potrzeba.

Szczegółol.ve ustalenia kontroli zawarto w odrębnym protokole stanowiącyn zalącznik nr 2

do liniejszego protokołu kontroli.

2. 1. 2. Gospod arka bott kowa.

obsługa bankowa budŻetu Gminy pr'olvadzona jest przez Bank Spółdzielczy w Starogarr1zie

Gdallskim na podstawie unowy zawartej w dniu 30 paŹdziernika 2008r. pomiędzy Gminą

StarogartL Gdański' reprezentowaną przez Wójta Gn1iny. przy kontrasygnacie Skarbnika.

a Bal-rkiem Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim, replezentowanyi1 przez Prezesa i V-ce

Prezesa Banku.

Ut-nowa z Bankiem Została Zawańa na czas określony, tj. od 1 listopada 2008r' do 31

paŹdziernika 2013 r..

2,I.3. Gospodlrka drukumi ścisłego zarucltowania.

W tym zakresie splawdzono:

- przestrzeganie zasad gospodarkidrrrkanri ścislego zaraclror'vania,

- poprarvnośó prorł'aclzenia cwidencji druków ścisłego zarachowania'

Gospodarka drukami ścisłego zaraclrowania została uregulowana zarządzeniern Wójta Gnrinv

Starogarcl Gclański nr 8/2002 z clnia 30 grudnia 2002r' rł'sprawie elvitlencji i konlroli druków

ścislegtl z ar tl c h ołlan i a.

Ewidencja drukórv ścisłego zaraclrowania prowaclzonajest w jednej księdze K-210, załoŻonej

lv dniu 2 stycznia 2008r..

Kontlolę drrrkórv ścisłego zaraclrowania przeprowadzono w drriu 10 lutego 2012r. poprzez

porómanie stanrr fakt-vcznego tyclr drukór'v ze stanelr-r wynikającym z el'videncji'

Stan fakt1,czn1' drukÓrv ścisłego zaracholvania znajclujących się \v Urzętlzie przedstarviał się

następująco:

- krł'itariusze prz1'chodowe K-103' _ 64 szt

] :^776A1 1378000-4 szt.,

2l 11001 - 2118000 - 60 szt.

- drukr opłat za korzystanie z parkingu (1 zł) - 178 szt'

001995 003094 - 100 szt.,

001815 002894 70 szt,

002757 a0Ż761 8 szt.
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- druki opłat Za korzystanie z parkingu (2 zł) li0 szt.

000001 000110 110 szt

- czekr gotówkowe:

rvldatki 3039005014 - 3039005020 - 7 szt.

ir.nvestycje - 3038449506 - 3038449525 - 20 szt.

depozyt 3037053307 3037053312 - 6 szt.

ZFSS - i038445347 3038445355 - 9 szt,

- Arkusze spisu z naturY - 13 szt.

nr9-10-2szt.
nr 27 - 37 11 szt.

Stan ten był zgodny ze stanem ervidencyjnyn.

2.1.4. Rozruch utt hi iroszczenia.

2. 1. 4. 1. Ro il zaj e rozr ac lt u tt kó tu.

W przedmiotorłym zakresie zbadano między innymi:

- realność należności i zobowiązań wykazanych w urządzeniach księgolvy_clr na dzień

3 1 grudnia w latach 201 0 i 201 1 ,

- zgodność wykazanych należrrości i zobowiązań w bilansie z saldami kont syntetyczr-rych'

- prarvidłowośó przeprowadzenia nerytot'ycznej i forrnalnej kontroli dokumentórv

powodujących powstanie zobor'viązań oraz teminorvość ich realizacji'

- prawidłorvośó ewidencji rozrachutrków.

2. 1.4.2' Prałłittlowość futtkcjonowania kont rozrach uttkowych'

Rok 2010

Ustalono. że na dzieli 31 grudnia 2010r. wykazano w bilansie lraleŻności i l'oszczenia

w krvocie 752.310'29 zł oraz zobolviązania w krvocie 916'047 
'85 

zł, co jest zgodne z salr1arni

naleŻrrości i zoborviązari lrykazanynri na kontach rozrachunkorvych'

W),kaz naleŻności według ich rodzajów i szczegółowości ustalony na podstawie kont

rozrachutlkorł 1'ch przedstawia poniŻsze zestawienie :

Svmbol i nazrva konta
201 Rozlachunki z odbiorcanli idostawcalri

226 D]ucote|nlinorr e należności bLrdżętolve

Krvota
19.09 r .54

1.638.117,58
261 .519,12

2J,l Pozostale rozrachunki z pracorvnikanri

2_{0 Pozo łt: Ic rozr'ocIlLlllki

lł l z c nt:

290 oc]pisr aktLlalizu jące należności

7 5.6 I 0,00

10.330,90

2.010.129.r4
1 .25 8.3 88,85
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W},kaz zobowiązari r.vedług stanu na dzień 31 grr-rdrria 2010r. przedstawia się następująco:

Synrbol i rrazłva konta
odbiorcarni i dostarvcami201 Rozrachunki z

Krvota
456.1 82,84

221 Na1eżności z t'"tulu dochodórv budżetolvych )2.666,43

222 Roz]iczen ie dochodórv brrdżetorvych

r2@
225 Rozr'achLrnki Z budżetani

tlt)
3Ż.2Ż4.66
54.0 8/ł'00

229 P,'zo.taIę r,'z'ac]lulrki ptlbIicznopl ll*ł llc

231 Rozl'achunki z tytulu rvynagrodzeń

r 86.983,2s
147.039,90

23.l Pozostałe rozrachunki Z pracownikami 51 ,39

2.10 Pozostałe rozrachunki 86.794,0 6

R l z e m: 976.047,8s

Itok 2011

Ustalot1o' Że na dzien 3 1 gruclnia 201 1r. r'vykazar'ro w bilansie nalezności i roszczenia

w kwocie 1.983.113.92 zł oraz zobowiązania w kr.vocie 1.179.886,53 zł, co jest zgodne

z saldami należności i zobowiązań w1'kazanynri na kotttach rozrachunkor'vych'

Wykaz należności we<lług icl-r rodzajólł' i szczegółowości ustalony na podstawie kont

rozrachunkorvych przedstawia ponizsze zestawienie :

Arraliza Sald kont rozlachunkowych w kot-ltrolowanynr okresie nie lvykazała

r-rieprarł'idłowości.

Svmbol i nazlvtr konta
201 Rozrachunki z dostawcani i odbiorcarni

Klvota
350.25

22l Należności z tytulu doclrodórv budŻetorvych 2 '493.126"6Ż

226 Dłusoterminorve należności budżetorve 261 .295,02

234 Pozostałe rozrachurlki z pracownikami 73.170,00

2{0 Pozo.lrlc rozrrclrurtki
R a z e m:
290 odpisy aktualizujące należności

17.879,3 8

Ż .845 '82l '21
862.707.3 5

Wykaz zobowiązań rł,edług Stanu na clzieri 31 grudnia 2010r. przedstawia Się następu.iąco:

Synrbol i nazłva lronta

ZOt notr".tt,"rLi t
221 Należności z tytułu doclrodó1ĘĘ9j9wy9!

Kwotr
5 0 7.7 0-1.7 8

1 7.541 ,1 8

222 Rozliczenie dochodóv' budżetorvych 5 5.'15

223 Roz]iczenie rvydatkórv budżetorvych

225 Rozrachunki z budżetami

120.149,18
55.536.00

229 Po,/u'l.rlc rozraclttlltki pttlrliczlloptau tre

231 Rozrachurrki z ł''tułu \\,}llagrodzeli

2 02.5 81.5 8

179.70'1,40

23,1 Pozostate rozrachunk z pracolvnikami 41,19

2,10 Pozostale rozlachunki
R a z e m:

96.57 0,r1
1.179.886,s3
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2.1.5. Terntinowość regulowanil 7obowiq7ań.

2.l.5.]. Terninowość regulowctttiu zobowiqzań zUJtału dostaw' robót i usług'

Tertninor'l'ośó regulowania zobolviązań przedstarviono na przykładzie realizacji nr'v. untów:

- nr. oZS/3 '201 1 z dnia 1Ż stycznia 2011r. zawar1ej pomiędzy Gminą Sttuogard Gdański

a Samodzielnym Publicznym Zakłaclem opieki Zdrorł'otne.j Przychodnią Leczellia

UzaleŻnień na zadanie:

1. pomoc terapeutyczna i rehabilitaoyjna osób uzaleŻnionych od alkoholu lub

subStancj i psychoŃtywnych,

2. udzielanie rodzinom. rv których występują problemy zwtązane z uzaleŻnieniem od

alkoholu lub substancji psychoaktywnych, por]rocy psyclrospołecznej i prawnej, a rł'

szczególności ochror'ry przed przemocą.

3. prowadzenie protilaktycznej działalności inforn'racyjnej i edukacyjnej rv zakresie

r ozwiązywar'ria prob1emów alkoholowych dzieci i młodzieży'

Zgodnie Z ulnową Gmina zoborł'iązarra była przekazać kwotę 16'000'00 zł'

Jak wynika z poniższego zestalvienia zoborł'iązania rł,obec Wykor'rarvcy regulowano

terminowo.

- umowy zlecenia z dnia 30 grudnia 2010r. zalł'arlej pomiędz.v Gminą Starogard

Gdański a Kar-rcelarią Radcy Prawnego p. Tadeusza Siekierzyńskiego rł' Starogardzie

Gclańskim' W Ą 3 umowy ustalono wysokośó rłyrragrodzenia w krvocie 1.950,00 zł

brutto miesięcznie, po przedłoŻeniu faktury.

Jak rłynika z ponizszego zestawienia zobowiązania wobec Wykorrawcy regulowano

terminowo.

Nr fakturv
Termin

wystarvienia
faktury

Data
'wystarvienia

faktury

Termin
zaplrty Data zaphĘ" Krvota (rv zl)

t2l20tI 31.03.2011r. 4.04.201 lr. I 5.04.201 1 r. I 4.04.201 I r. 4.0 0 0.00

i2ll0 r l ]]0.0ó.201 l r. 30.06.201 I r l5 07.2011r. ll.07.20llr. ,+.000.00

5l/201 I i0.09.201 lr. -10.09.2011t. 15.10.2011r 6.1 0.201 1r 4.000.00

1sl20r 1 3 0. 1 1 .201 1r. l.l2.20llr. 15.12.2011t. l3.l2.20llr. 'ł.000.00
ł.acznie: 16.000,00

Nr faktun' Dat.l sprzedażv Ternrin Z1rDłatY I)ata ZaDłatY Klvota (rv zł)

4lŻ011 30.01.2011r. 14.02.201 1 r. 4.02.2011r. 1 .c)50,00

12t20II 28.02.2011r. I 4.03.201 I r. 3.03.2011r. i.950,00

r6110rl 28.03.2011r. 13.04.201 1 r. 5.04.2011t'. 1.950,00

21120]l\ 28.04.201 lr. 1s.05.2011r 6.05.201 I 1.950,00

34t2011 25.05.2011r. 1 0.06.201 I r. i.06.201 lr. 1.950,00

4212011 ŻŻ.06.Ż01]rr. s .07.2 01 1 r. 28.06.20i1r. r .950,00

41120t I 21 .01 .2011r. 1 0.08.201 I r. 2.08.20I I r. 1.950,00
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57/l0ll 29.08.201 1r. I 3.09.201 I r. 2.09.201 lr. 1.950,00

ó1/20l l 26.09.201 I r. I 0.10.201 I r 3.10.2011r. 1.9s0,00

68/2011 28.10.2011r. 10.11.2011r. 2.11.2011r. L950,00

7.ł/20l l 28.11.2011r. 1 0. 12.201 1 r. 6 12.2011r. r .950,00

80/20l I 19.12.2011r. 31.12.2011r 28.12.2011r. Lq50,00

2. 1. 5. 2. o t! p ło wadza n i e p o d tttk tt do c h o d o we g o o d o s ó b fi z7- c zny c h'

Kontlolą objęto tennillowość odprowadzania podaLku dochodowego od osób fizycznyclr od

rłrypłaconycl-r rvynagrodzeń $' latach 20l0 201 1'

odprowaclzanie pot1atku doclrodowego ocl osób fizycznych w roku 2010 przedstawiono

rł' poniższynr ZeStawieniu:

t-20 t 0 It-2010 t-2010 I V-2010

Deklarowana kwota 18.673 3 5.091 24.161 ).?. 621

0'3% - dochód UC
Tennin i rvysokość rł'płaty

52
19.02.2010r.

I 8.621

99
19.03.20I 0r.

3 4.992

53
20.04.201 0r

14 70lt

53
20.05.20 l0r.

)2 5't 1

v-20t 0 vr-2010 v -2010 vt I I-2010

Deklaro\vana kwota 20.982 31.219 2,1.9,10 r9.138

0.3% - dochód UC
Termin i lvysokość lvpłaty

49
18.06.2010r.

20.933

11
20.01.2010r.

31.202

6lt
19.08.1010r

53

10.09.1010r.
1q 0si

lx-2010 x-2010 x t-2010 xll-201t)

Dekl.rrowana k\!ota t9.402 19.'764 18.l5.1 -l i -łt9

0.3% - dochód UG
Tcrnin i W)'sokość wplaty

54
20.1 0.2010r.

l9.3 48

50
20.11.2010t'.

19.1t4

l0'ł
20. 12.2010r.

38.650

106

I 9.0 Ll0l lr.
ll.l03

odprorvadzanie podatku dochodowego od osób 1izycznycl-r w rokll 2011 przedstawlono

w poniŻSZyn Zestawieniu:

l-2011 r r-2011 IIr-2011 IV-2011

Deklarowana k\.vota 22.526 39.63',7 21 .156 23.6',73

0'3% - dochód UG
Ternrin i rvysokość rvpłaly

63
1 8.02.201 I r.

22.463

108

18.03.2011t.
i9.529

13
19.04.201 I r.

2',1 .6E3

51
l9 05.2011r.

23.616

v-201I vl,20ll v I t-201I vl -2011

Deklaro\vanJ k\\'ota :9.1E0 28.507 22.141

0.3% - dochód UC
Termin i lvysokość rvplaty

'75

17.06.201 lr.
29.105

'71

I 9.07.201 I r
28.436

68
1 8.08.201 I r.

2i.3 1 9

66
19.09.20I I t.

),),.681

lx-20t1 x-2011 xl-.201I x -2011

Deklarowana kwota 2L'Eól 48.04ó :r.678 40.075

0'3% - dochód UC
Temrin i wySokość wplaty

63

19.10.2011r
Ż1'198

r33
l8.li.201lr.

47 .913

ó1

20.12.201lr.
),i 611

t0'7

20.01.2012r.
39.698
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Strr icrdzono. Że rł, okresie objętym kontrolą jednostka odprowadzała składki na podatek

.]t]clioclo$J od osób fizycznych w terminie określonym w przepisie ań. 38 ust.1 ustawy z dnia

] {.) lipca 1991r' o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.lJ. z 2000r. nr 14 poz'176

z priź' ztll.1.

2.t'5.3' o provatlzanie skłudek na Funrlusz Llbezpieczeti Społecz'nych i Fundusz'Pracy'

KoI]tloIą objeto ternrinolrość odprowadzarria skłaclek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

i Fundusz Pracy od rł'ypłacon.vch rvynagrodzeli w lataclr 201 0 _ 201 i '

oclpror,vadzanieskładekl-ralrunduszUbezpieczeńSpołecznychiFunduszPracywrokrr2010

prlcd5la\\ iono w polliŻsz; nt zeslawienitt:

2010 rok STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN

Data wypelnięrria dękIaracj i 011.02.2010r. 01.03.2010r. I1.0i.2010r. 30.04.2010r.

Data nadania /przyięcia przez ZUS 05.02.2010r. 03.03.2010r. 0l .04.201 0r. 110.04.201t)r.

Deklll ott'ana krł ota 55.8s9,58 \11.31-7,16 53.542,00 5 8.134,61

0' 1% ' dochód UG
Ternin i rvysokość wplaty

5,64
05.02.2010r.

55.853.94

6,4'l
05.03.2010r.

l1r .370.69

6,66
05.04.201 0r.

5 3.53 5,34

5,11
05.05.201 0r.

58.228.88

2010 rok WRZESIEN PAZDZIERNIK I,]STOPAD GRUDZIEŃ

i0.09.20 i 01. 03.11.2010r. 30.1 I .2010t. 29 02.2010r.
Data rvypelnienia deklaraqi
Data nadania /p rz1'ję cia ptzęz ZUS 01.10.2010r. 03.11.2010r. 03.12.2010r. 0i.01.2011r.

Deklarorvana krvota 58.125,95 5s.464.50 5 7.7 88. 19 qr.908.11

0, ]% - dochód UG
'remin i wysokość wp]aty

3,07
05.10.2010r.

58. r 22,88

2,91
05.11.2010r.

55.4ó l,59

4,5 3

03.12.2010r.
57.783.66

j,l4
05.01.2011r.

91 .90,1.99

odprowadzanieskładekr-raFunduszUbezpieczeriSpołecznychiFunduszPrac'Yrvroku20l1

pIZedstawiono w poniższym Zestawlenlu:

20ll rok

ó"Ń'l.ł,"ń d.kl*.q1

STYCZEN LUTY MARZEC KW IECIEN

01.02.2011r. 28 02.201 I r 31.01.2011r. 29.04.201 lr.

ńta nadania 
"prz| 

ęcia w19z !Ę} 01.02.2011r. 28.02.20 i 1r. 01.04.2011r. 29.021.201 IL

Deklarowana kwota

o' 1".,'" - do.Ińd UG
Ternlin i wysokość wpłaty

61 .155,44 126.446,19 Ó].282'2] 65.543,I i

04.02.201 1r.

6 r . 151.62

6,98
0,1.03.2011r

r26.439,E I

10,37
04.04.2011r.

62.211.86

8, 14

04.05.2011r.
6s.53'1.99

2010 rok MAJ CZEI(WIEC I,IPIEC SIERPIEN

Data wypeInięnia dęklaracj i 3 I .05.2010r. :10.06.2010r. 30.07.2010r. 3 I 08.2010r.

Data nadania /p[4'jęcia przez ZUS 01 .06.2010r. 30.06.2010r. 02.08.20 l0r. i 1 .08.2010r.

Deklarorvana krvota 61.655,28 85.004,42 1t .09s,14 ó l '554.77

0'l% - dochód UG
Termin i rvysokość rvpłaty

5.12
02.06.2010r.

6l.ó50,l6
05.07.2010r.

85.001,07

0,2I
05.08.2010r

71.095,46.

1.90
03.09.20l0r.

6 r .5s2,87
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201I rok MAJ CZERWIEC LIPIEC SIFRPIE\

Data rvypelnienia deklaracii : .0 5.201 1 r 30.0ó.20l1r 01.08.2011r 3l.08.l0llr.

Data nadania,/przyjęcia przez ZUS 0 1 .06.201 1r. 0l .07.201 I r. 01.08.1011r. _j l.Uó']U l lr

Dcklarutr,tna krr ota 80.040,32 60.0i r ,71 52.7 s 3.65 o l 't]ó-.0]

0.1% - dochód UG
Telrnin i irysokość rvpłaty

I1,50
03.06.2011r.

80.028,82

t1.43
04.07.2011r.

60.020,29

1'1.0 i
04.08.201 I r.

52.T 39 .62

1.91
01.09.1011r.

61.659.12

20ll rok WRZESIEN PAZDZIERNIK I,ISTOPAD GRUDZIEN

Data lvypę]nienia deklaracj i 30.09.201 1r ll.l0.20llr. l0.l l.l0l l r 30.12.1011r

Data nadania /przy|ęcia przez ZUS 30.09.201 I r 02.11.2011r 30.11.2011r. l0.l2.2() l lr.

Deklarowana kwota 58.139,50 7l .036,60 6r.125,61 86.3 86,63

0, l% - dochód UG
'fennirr i wysokość rvpłaty

9 
'0Ż

04.10.2011r.
58. r 30.48

'/,'71

04.11.2011r.
7 1.028,83

5.17
0,1.12.2011r.

61 .720.s0

6,85
0'1.01.2012r.

86.3 79,78

Stwierdzono' Że w okresie objętym kontrolą jednostka odprorł'adzała skłaclki na Fundtrsz

Ubezpieczeń Społecznyclr i Fundusz Pracy w-termir'rie określorrym w pIzepisie ań. 47 ust'1

pkt'2ustawyzdnia13paŹdzielnika1998r'oSystenieubezpieczeńspołecznychlDz.U.nr

737 . poz. 887 z póŻ' zm'l.

2.1.5,4,odprołładzanieskkulekłtttPttlistwotłyFttłttluszRelnbilitctcjiosóh
Niepełnosprawttyclt.

odprolvacizar-rie składek na w\v. fllndusz w okesie od styczrria do maja 2010r. przedstawiono

w poniŻSZym Zesta$'ieniu:

2010 rok styczeń luty marzec kwiecień mal

Data wypełnlenia
dekla racji

11.02.2010r

korekta 15.03.2010r.

15.03.2010r 16.04.2010r. I3.05.2010r L].06.2414(.

Data
nadania/przyjęcla
przeŻ PFRoN

1t- .A2.201A../
12.02 .2410t.
Korekta
15.03.2010r/
79.03.2010

15.03.2010r/
17.03.2010r

L6.04.2AIU1
) 7 .a4 .2074t .

13 .A5 .2a10r.1
25.05.2010r

fl.A6.2070t.1
18.06.2010r.

DekLarowana
kwota

B00zł
po korekcie
16221

l62zi l94zl 9522i 167Żl

Te rra !n

iWysokość Wpłaty

15.02.2010r.

800zł

19.03.2010r

76Żzi

19.04.2010r

79Ązl

17.05.2010r.

a95,2921*

18.06.2010r

761Żl

-Sm] Za j 2010r' razem korękta 5a].71zł

\\,ii}'niku kontroli ustalono, że w okresie o<l 01 czerwca 2010r. do 31 grudnia 2011r' Gntna

Starogarc1 Gdański b.vła zrł'olniona Z wpłat na PFRoN na mocy przepisu ań' 21 ust' 2a ustawy

zdnta2]sierpnia1997r.oIehabilitacjiZawodoweiispołeczr.rejorazZatrudnianiuosób

niepc]nosplawnych (Dz. U. z 1997r' nI 14, poz' 92 z póŻn' Zrrl')' ponie\łaŻ wskaŹnik

Zatluclnienia osób niepełnoSprawnych w tyln okresie r'rynosił po\ł-_VŻej 6%'
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2.].6. Przestrzeganie uprnwnień do zuciągania zobotłiqzań obciqżajqcych budżet jednostki

santorzqd u terytori Inego.

W okresie kontrolowanyn nie stwierdzono przypadków zaciągnięcia zobowiązania

obciąŻaj ącego bLrdzet bez upowaŻnienia.

2.1.7. Zobottiqzaniu wynagalne oraz v,!,datki niewygasnjqce.

Kontrolą objęto 1ata 2010 2011,

W wynikrr analizy zobowiązań w1'kazanych na kontaclr zespołu 201 Rtlzrachunki z

ot]biorcami i c]clstau,ccuni oraz 24O Pozostałc rc'lzrachunki ustalono' Że na koniec okresu

sprarł'ozdawczego, ti. na dzieri 3 l grudnia danego roku, w Urzędzie Gmin1'' Starogard

Gdański nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. co jest zgodne ze sprarvozdaniem Rb-28S

z rłykonaI.ria planu wydatków budŻetowycJr jednostki samorządu terytorialnego za okres od

początku roku do dnia 3l grudnia danego roku.

Wykaz r'vyclatków niewygasających w okresie kontrolowanym Rada Glrrirry Stalogard

cdański uL rc>lila ttrr' ttch''łalanli:

o nr Ill/14/201 0 z c1nia 23 grudnia 201 0r. \v sprawie wydatków budŻetu gminy' które

w 2010r. nie wygasają z upływem roku budŹetowego oraz ustalenia planu ltnansowego

tych wydatkórq

ostateczny ternin wykorzystania środków Rada Gminy wsltazała na dzieri 31 marca

2011r. W wyniku kontroli ustalono, Że środki zostały wydatko\\'ane w ternlillic

okreslotl; nt pr'z,.'., Radę cnrilr5.

. nr XIII/l38/2011 z dnia 15 grudnia 2011r'. w sprawie ustaleni wykazu rłydatków

nierł,ygasaj ąc1''ch z upłyrvem roku budŻetowego 2011 oraz ustalenia planu linansowego

tyclr rvydatkórr'.

ostateczn)' ternrin rr1'korz1'Stania śIodków Rada Grniny wskazała r-ra dzień 31 czerrvca

2012r.

2. 2. Inb,ento rlzacj n nalein oś c i.

Kontrolą objęto lata 201 0 - 20 1 1 .

W roku 2010 w Urzędzie dokonano potrr ierdzer'Lia naleŻnoŚci, co do których wymagane b'vło

ich potlvier'dzenie. Dotycz-vło to nrr'. naleŻności:

. Spółka z o.o. DEKPoL Pinczyn 502.0-ł zl.

. Spółka z o.o. DEKPOL Pinczyn - 1'707.55 zł-

.PrzedsiębiorstwoKomunikacjiSar-r.rochodorłejStarogar.dGdański1E'S:..:

. Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego Star''rsard Gdariski - -"

Ż7



. Poczta Polska S.A. Starogard Gdański 5.000,25 zł.

\\' rokrr 201l rv Urzędzie wystąpiły nw. naleŻności' któryclr saldo zostało potwierdzone:

. To\\alzystwo Rozwoju Porł'iatu Starogardzkiego Starogard Gdański - 1'33I'52 zł'

o Poczta Polska S'A. Starogard Gdański 3.021,85 zł'

r Przedsiębiorstr.vo handlorł'o-Transponowe BROKER Starogard Gdański 239,35 zł,

o ALSA Centrum obsługi Biznesu Starogard Gdański 110'40 zł

o Spółka z o.o. DEKPoL Pinczyn - 38'996'80 zł.

obowiązek potrvierdzania ww. salda wynika z przepisu ań. 26 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnta 29

września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U' z 2002r. t 76,poz.694 y1z póŻn. zm-).

Salda naleŻności od podmiotów, które nie prowadzą ksiąg i naleŻności publiczno-prawnyclr

uzgodniono metot[ą weryf-lkacji danych.

2.3. Kredyty, pożycxki, poręczenin oruz poTostałe prxychody.

2.3.1' Kretlyty i pożyczki.

Konlrolą objęto kredyty i poŻyczki zaciągnięte przez Gminę Starogard Gdański w latach 2008

-2011.
W kontrolorvanym okresie Gn-rina Starogard Gdański zaciągnęła nw. kredyty i pożyczki:

ROK 20IO

] 27.000'00 zł

KretI!t ze środków Funtluszu Rozwoju Inwes|ycji KontunaInych (FRIK) z
BGK O/Gduisk tn projekt inwestycji pt. ,,Rekonstrttkcia grodzisktt

ś re niowiecltego wraz z zagospotlurowanien podgrodz.ia w n iejscowości

Tlr h rrr łollienia Banku

Data zac iasn iecia

S olata rr l01l roku
Sołata u 20l2 roku

XXXIX/403/20 ] 0 z dniaŻ1
stycznia 201 0r. w sprarvie

zaciągn ięcia kredytLl
długote minowego na

sfi tlansorvanie kosztów
przygotowan ia projektu inrvestycj i

pt. ..Rekonstrukcja grodziska
średniolviecznego rvraz z

zagospodarorvanicm podgrodzia rv

mie jscorvości owidz _ Gmina
Starorard Cdlnski''

Uchwała lLad;' Gnlirry Starogard
Gdariski

Uchrvala Nr 00l /gŻ13lKIIll10
składu orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkorvej w Gdarisku z
dn ia 5 luteso 2010r.

Opinia Regionalnej Izby
ObrachLlnkorvej l' Gdarisktt

1010142Nr unrol
0.5 stopv redyskonta wekslirocentowanle

I nrarzec 2010r.
30.03.2011r.Data rozooczecia

s 6.4s 0.0 0
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Kr;ii" śr-kór, F-,r,lrszu Rlzh)oju Itrwestjtji KonunfiI lch (FRIK) z
BćK o/Grlałisk ttu projekt inwestycji pt."Projekt budowy knnuIizacji

suttiturnei w woś c i ttt: h S tttlli tt-S uc u n n - Ro koci ll''

Uclrlvała Rady Gnriny Starogard
Gdariski

Tlvb rr,r'łonietria Banku

Oprocento* attie

Data zaci
Data ro
Sułata ir ]0l l rokLL

Solata rv 201 2 roku

1 4.1 1 0.00lata rv 201i loku
25.02.201 3r.Data zakoriczen ia

107.000.00 zl

nr XXXIX/404/2010 z dnia
2l stycznia 20l01'. w sPrarvie

zaciągnięcia kredytu
długoterIn inorvego na

sfinansowanie kosztów
przygotolvania projektu inwestycj i

pt. ..Projekl budorł; klllalizacji
sanitarrlej w lniej scorvościach

Sumin-Sttcttlttin-Rokocin"
Uchu'ala Nr 00 I /g273lKlll/1 0

składu olzekaj ącego Regionalnej
Izby Obrachunkowej rv GdariskLr z

dnia 5 luteso 2010r.

Opinia Regionalne.i IzbY
obraclrunkorł'ej rv Cdarisktl

Tryb wyłonienia Barrku

10/0r43
0.5 stopy redYskonta rveksli

I rrarzec 20l0r.Data zaciasniecia (podPisania um
30.03.2011r.I)ata roZDocZęcia

39.485.00Sołata w 20ll roku
]] l .'ł 12.00rł' 2012 rokLr
7.8 51.00łata rv 20l 3 roku

10.03.2013r.Data zakończetlia

100.000.00 zt
Pożyczku z lł/ojewtittzkiego Fruttlttsztl ochrony Środowiskn w Gdnlisktt

ln ziulanic pt. ,,Buttowa kan iztttji sanilnrnej tu nieiscowości Dqbrółuktt
_ dnina Staroganl Gtlttński i Jobłóluko _ Gninu Bobowo

Nr XLIV/43ól20l0 z dniaŻ9
krvietn ia 2010r. rv sPrarvie

zaciągrrięcia pożyczki
d lugoterminorvej na budolr'ę

karralizac.ii sallitanlej rv Dąbrórvce
Gmina Starogard Gdariski i

.Iabłórvku Gnina Bobowo

Uchrvała Rady Crniny Stalogard
Gdariski

Uchr.vala Nr 080/gŻ1 3 lKlI l I 0

składu orzekaj ącego Regionalnej
Izby obrachunkor.vej lv Gdańsku z

dn ia 20 maia 201 0r.

Opinia RegionaLne.i IzbY
Obrachunkorvej rv Gdailsku

poi;czka udzie lorta lta rłarullkach

W FoS/P/4Ól20 l 0Nr unrol
0,ó stopy redyskonta rveksli nie

mnici niŻ 3%

19 sierpnia 201 0r.

31.01.2011r.
60.000,00

Data zakoriczetl ia spłaty
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3.000.000'0() złKrelyt tllugoterninowy z BGK o/Gdańsk na zatkmie pt, ,,Btuklwu drogi
Jttblołptl - Koteże''

Opinia Regionalnej Izby
Obrachunkorvej rv Cdalisku

Uchrvała Nr XLIY 1431 lŻ0l0 z
dnia 29 krviętnia 20l0l. rv sprarvie

zaciągn ięcia kredytLr
długoterln inor.lego na budor.r'ę

i srninnei Jablorro - Kotcże

Uchrvala Rady Grniny Starogard
Gdariski

Uchwała Nr 080g273 /KlIl 1 0

składu orzekaj ącego Regionalnej
lzby obrachunkowcj w Gdańsku z

dnia 20 maia 20I 0r.

przetarg nieograniczonyTryb r.vyłonienia Bankrr

1 0/ 1,105

wtBoR ]M + 0.90%
I 5 czerrviec 2010r.

Data toznoczęcia s 29.01.201 I r.

rv 201 I rokrr
rv 2012 roku
rv 20li rokrr

Snlatv rv 20 l4 roku
Snłatv rv 20l 5 roktt

3 0.1 2.20 I 5r.

960.944,77 zt
z tego

364'063 
'99 

zł
w 201 I r-

Pożyczktt z BGK tta łuyprzedzrtjqce Jinlnsownnie zutlui raalizownltyclt z
u ziułent środków pochodzqclch z Prlgrlnu Rozwojtt obsutrów

lI/iejskich tltt zatlanie pt. ,'Rozburlowu sieci kanalizac1łjttej w

ntiejscotłtlścittch Kokoszkowy' ZnIlno wruz z butlowq sieci wotlt'ltit1gowcj
w Znbnie"

budową rvodociągu rv Zabn ie

Uchrvała Nr XLV 144012010 z d:lla
13 maja 2010r. rv sprarvie
Zaciągnięcia pożyczki na

lvyprzedza-jące fi nansolvan ie
zadali realizor.vanyclr z udziałem

środkórv pochodzących z
PrograInu Rozwo.j u obszarórv
Wiejskich tla rozbudorł'ę sieci

kanalizacyjnej w nl iej scowościach
Kokoszkowy, Zabno wraz z

Uchrvała Rady Gnlin1' Starogard
Cdański

dnia 20 naia 2010r.

Uchrvała Nr 08 l/9273lK/l/ l 0

skladu olzekaj ącego Regiorral nej

lzby Obrachunkorvej w Gdarisku z
opinia RegionaIną Izb1'

Obrachunkol ej l Gdarisku

poŻyczka udzielona na rvarunkach
Trr'b rrr łon ien ia Batlku

PROW 32 r .l 1.00659
0,25 stopy rentorvności 52-

l4 rnai 2010r.Data zacia
1.07.201 lr.

338.1Ż0.11
rr dnir przekazrnir przez ARiVR
Z\Vrott] kosztów ku aIifiko

N r unrou r

Oprocento* an ie

Data ro la s

Snłata rr ]0] ] roku

Sn łata ii ]012 loku

Data zakoriczetlia spłaty
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6

Pożyczka z |Ilojelłódzkiego Ftttttlttszu ochrony Srodowiska w Gdańsku
nl zathnie pt. ,, LIporzqdkowuttie gospotlurki wodno-ściekowej na terenie

c7ęści Gniny Starogard Gdański _ hudowa ktutttlizacji suni/anttj
K o l i n c z.- o w i t l z- B t c lt ll o lły''

l]00.00(),()0 z'ł

Uchrvała Rad1' Gnriny Starogard
Gdariski

Uchlvała Nr XLV|Il46]ll2010 z
dnia 22 lipca 2010r. rv sprawie

zaciągn ięcia pożyczki
dłrrgoterminorvej na

Llpol'Ządkowan ię gospodarki
rr odrro-ćc ickorł <j llr tercltie czę'ci

Gniny Starogard Gdariski
budorva kanalizacj i sarritarucj
Kolincz-Owidz-Barchnor.vY

Opinia Regionalnej lzby
Oblachunkowej rv Gdalisku

Uchrvała Nr 01 8 l gz1 3 lKl lll l I 0

składu orzekającego Regionalne.j
lzby Obrachunkowej w Gdarisku z

dnia 9 sierpnia 20 J 0r.

Tryb rvyłon ien ia Banku
pożyczka udzieloria na rvarunkach

prefe rencyjrrych

Nr umolvy wFos/P/Pot is/66/20 i 0

oprocentorł'anie
0.6 stopy redyskonta lveksli nie

mniei niz 3%

Data zaciagn ięcia (podpisania unrorr'y) 03 grLrdzieri 2010r.

Data rozpoczęoia spłat} 31.03.2011r

Spłata rr' 20l l roku 224.000,00

Spłata rł' 20l 2 roku 2 24.00 0,00

S platr rr l0l3 roku 23 2.0 00,0 0

Spłata rl 20l-l roku 120.000.00

Detl zrkoriczen ia sp lety 3 0.06.201 4r.

Kretlyt z BS Sturogurt! Gtl. ttt Jinansowtnie pltttowturcgo deJicytu

burlżetu Gniny Starogartl Gduński w roku 2010
1'000.()00'00 zł

Uchrvała Rady Gminy Starogard
Gdar'r ski

Uclrrvala Nr L141112010 z dnia 9
września 20l0r. rv spI'arr ie

Zac iągnięcia kredytu
długotel m irlorvego na

fi nansor,vanie planorvatrego
deficyttl budżetu Grniny Starogard

Gdański w roku 20l 0

7

Opiria Regionalnej IzbY
obrachLlnkorr e.j rr C dańsktt

Uchrvała Nr I09 l g21 3 lKlIII l 1 0

składu orzekającego Regiona]nej
lzby Oblachunkolvej u' Gdarisku z

drria 1 paŹdzier'nika 20 ] 0r.

Tl'r b rrr łonienia Banku przetarg n i eo-qt'au iczony

\r LLlnorr r ŻlolIlBlKlŻj10
Ioce]]to\\ źlll le wtBoR 3M + 1,60%

Date zaciasniecia (podpisan ia utr 0ó srudzięl'l 201 0r.

Data r..,zooczecia s i0.0i.201 I r.

\nłlt.l rr ]0l ] l'okLt 210.00 0,00

S nłlra rr ]0l2 roku 240.0 00,0 0

\ łata ri 20 ]j roku 240.000,00

Solata ri 201,1 roku 240.000,00

Splrta rr l0l 5 roku 40.00 0,00

Data zakoilczen ia spłaty 10.06.2015r.
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ROK 2011

8

9

Kretl-y't z BGK o/Gdańsk nu sJinansown
G Gtlu,

ni e phnow aneg o deJic1:l tt b tulżel u

óski w roku 20] I
2.A0U.0t10,0(J zl

Uchlr ała Rady Gminy Starogard
Cdarlski

Uchrvała Nr Vll/55/2011 z dnia 19

rnaja 201 l r. w sprarł'ie
zaciągrrięcia kredytu
długotermirlowego

Opinia Regionalne.i lzby
obracl-tunkorvej rv Gdańsku

Uclrwała Nr l 06l g27 3 lKl Il] l I 1

składu orzekającego Regionalnej
lzby Obrachunkowe.i w Gdailsku z

dnia I )ipca201lr.
'frl b rr \ łon ien ia Ban ku przetarg nieograniczonY

Nr ut'norv1 1 111662

Oprocentorvanie wtBoR 3M + 0.28%

Data zaciąP'n ięcia (podpisania umorvy) Jl sierpn ia 201 1r.

Data rozpoczęcia Spłaty 30.03.2012r.

Splata rv 2012 rokLr 400.000,00

Spłata w 20l3 roku 40 0.000,00

Splclr r 2014 r'okLr 400.000,00

S p lata w 2015 roku 400.000,00

Spłataw2016roku 400.000,00

Data ZakoIiczenia spłaty 3 0. I 2.201 6r.

xuąl,tl sclr olcdalisk na dinansowanie pItttnwnnego eJicylu btulżelu

Gminlt Starogard G'l''iski ' 'oku 
201 I

Uchlvała Racly Grniny Starogard
G dariski

UchwałaNr XI/l20120ll z dnia
27 pażdziernika20l l r. w sprarvie

zaciągn ięcia kredytu
długoterminowego

1.600.000,00 zI

Opinia Regionalnej lzbY
Obrachunkowei rv Gdarisku

Uchrvała Nr |48lg213lWilU I I

sk hdu or., ekaiqcego Regiollalrrcj
Izby Obrachunkolvej rv Gdarisku z

dn ia l0 listoPada 201 1r"

Tnb rr 1łoll ien ia Ban ku przetarg nieograniczony

Nr u nrorr 1'
t 1/3060

Oproceutowanie wtBoR 3M + 1,26%

Datt zac iągrrięcia (podpisania unlowy) l8 listopad 20i 1r.

Data rozpocZęcia Spłaty 30.03.2012r.

Splata rr 20 l2 roku 3 20.000,0 0

Splrta r 101 j roku 3 2 0.00 0,00

Spłatl ir ]0 l-ł rokLr 3 20.000,0 0

Spłata rr' 20l 5 roku 320.000,00

Splrta ll l0ló roku 320.000,00

D3t3 Z3koli!Zel]ia spłat\ :]0.l2'20]ór.

2.3.2. Obligacje'

\\' kontrolorr all1,m okresie w Gnrinie Starogard Gdański nie wyemitowano obIigacji.

2'3.3. L|tlzielone poręczenia i gwuancje.

\\' kor-rtro1owanym okresie Gmir]a Starogard Gdański nie udzielała poręczeń ani glvararrc' ji'
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2.3.4. SPrzedaż papierów wartościow1,clt wyenitowanych przez gmittę.

\\' oklesie kontrolowanyt't-t Grrrina Stalogard Gdański nie wyenri1owała papierów

lr'artośc iorv1'ch.

2.3.5. Przy-choĄ; z prywatyzncji mĘqtku.

W okresic kontrolowanym rł' Gminie Starogard Gdaliski nie rł'ystąpiły prz-vchody

z pryrł'atyzacji majątku.

2.4. Dochotly budżetowe.

W przetlmiotorvym zakresie sprawdzono między innynri:

. wykonanie budżetu w zgodności z obowiązującyn s1anem prawnym'

. prawidłor'vośó realizacji zadań nałoŹonych na Urząd i pracowników Urzędu rnocą

podjętych pr'zez Radę Gminy uchwał.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o niżej wynienione akty prawne:

o llstawę z dnia 2] sierpnia 2009r. o finansaclr publicznyclr (Dz'U. rrr157' poz.1240)

z 2009r. z poźn. zm.)'

t Llstawę z clnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorząc1tt lerytorialnego

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

. rozporządzenie Ministra Finalrsów rv sprawie szczególowej klasylikacji doclrodów,

rvydatkórv, prz1'chodów i rozclrodów oraz środków pochodzących zę Żróde|

zagraniczn.vch z dnia 2 marca 2010 r' (Dz.U. Nr 38' poz. 207)

. rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółorł e.j

klasyfikacji dochodólł' i r'vyclatkóq przychoc1ów i rozchodów oraz środkórv

poclrodząc1'ch ze żrodeł zagranicznych (Dz.U. nr l07,poz.726).

Kontr'olą lł'1'konania dochodórv objęto lok 2011.

Uc1-rrł.a1or-i1' plan doclrodórł, na 2011r. rv kwocie 46.184.745'00 zł rłykonan1' został

rr krł oc ie .ł.ł. 5 j 6.3 03'69zł. co stanorł'iło 95,66% przyj ętego planu.

\\'r konane clochod1, \\ynikają z ewiclencji analitycznej i są zgodne ze sprawozdanien Rb'27S

z rr]'konania planu dochotlów budŻetowych jednostek sanrorządu terytorialnego

spotzadzon1rn za okles od początku roku do 3l grudnia 201 1r"
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2.4.1. Subwencje i dottcje.

2.4.1.1. Subwencje.

Z t1tułrr subwenc.ii Grrrina Starogard Gdaliski otrzymała w 201 1r. łącznie kwotę

lo.756.598.00 zł, co stanowiło 24,15% uzyskanyclr dochodów.

\.L Sub\\śllcię ogóIrlq zloż1 I1 się:

Wyszczególnienie
Plan po zmianach na

31.12.2011r.
Wykonanie na

3l .7Ż .2011 r.

I 2 -i ):l

1. Subrvencia osólna 10.756.598.00 10.756.598,00 100

- część ośrviatorva 9 .57 4.7 41 ,00 9.574.14) ,00 100

- cZęSc \\ryfownawoza 1.146.910,00 l . r 46.910,00 100

- część rórr ttolvażąca 34.947.00 3 4.947,00 r00

W trakcie kontroli ustalono' Że wszystkie subwencje Gmina Starogard Gdański otrzymała

rv terminach określorrych w arl. 34 ustawy Z dnia 13 listopada 2003r. o dochodacl-r jedrroslek

samorządu tery.torialnego (tekst jednolity Dz' U. z 200fJr. nr 88' poz.539).

2.4'1.2. Dotacie celowe z budietu państlua n realizację zaduń zleconych /$20I0/.

Roztlzial
k lusyJi kttcj i
bu żetowei

Zadanie
Srodki

przekarune(zł)
llykunnnit (zl)

0r095 Zwrot części poda1ku akcYzowego 406. 7 01,00 106 .101 ,29

750i1 Urzędv lr'ojervódzkie 94.00 0.00 94.0 00.00

75056 Spis powszechny 26.41 7,00 2.+.280,jc)

75101 Ulzędy llaczelnych organórv rvładzy palistworve.j,

kontroli i ochrony prarva
2.2 1 0,0 0 2.2 r 0,00

75r08 Wvborł do Seirrlu i Scnatu -14. i 0 0,00 4i.i,10,00
85 20i Oslodki rr sparcia 229.'10 0" 00 219..100.00

85212 Śrviarlczenia rodzinne. śrviadczcnie z funduszu
a lin rcrt ac;.jncgo nt skla,.lkirla trbezpiecuellir
elller; tallle irelltorłe z tlbezpieczellia
społcczneqo

6.05t.650,00 6.05 r .319.00

8521 3 Składki na ubezpieczeIrie zdrowotne opłacane za
.l.ohr pobierrjqcc llicktóle 'u iadczellia z

porlocy spolecztlej ' niektóre śrviadczenia
rodzinlle oraz za osoby uczestrriczące r.v zajęciach
w centrllln integracji społecznei

22.3 5 0,0 0 ll.li 0 00

852 l9 ośrodki pomocy społeczne j 7.260,00 6'9ó0.00

85295 Wspieranie osób pobierających śrviadczenia
pielęgnacvine

2 0.5 00,0 0 26.5 0 0,0 0

-\ x 6.911.789,00 6.906.970.68

Nielv1'kor4'stane dot cje $ 20I _ ałrócone 20l1r.
Podziułku
kltts1fikacji
budż.elolpei

Kwotl złvrócona(zl) Nr vlci1gu bankovego Dtttu przekazania

01 095 0,11 34',71201]' 2.0.12.2011

75056 2.136,61 25212011 I ',t 09.201 I

75108 960,00 309/20r 1 09.11.2011
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85212 1.301.00 35412011 30.12.2011

85r1l 120,00 354120) I 30.12.2011

85219 3 0 0,00 35,1/2011 10.12.201 1

\ ,1.818.32 x x

Kontrola objeto rvykorzystanie otrzymanych dotacji, realizowanych plzez Urząd Gminy

rł nrr. rozdziałach:

C 01095 prz}'Znana dotacia w kwocie 406.702,00 zł' na zwrot podatku akcyzowego

Zawartego w cenie oleju napędowego rvykorzystywanego clo produkcji rolnej '

Zwrotu podatku dokonywano na podstarł'ie usta\\T Z dnia 10 narca 2006r. o zwrocie podatkrr

akcyzowego Zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prodrrkcji rolnej

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

W okresie kontrolorł.anym wysokośó podatku stanowiła 0,85 zł na 1 litr oleju i została

ogłoszona w rozporządzenirr Rady Ministrów z dnl'a 29 listopada 20l0r w sprar,vie stawki

zwrotu podatku akcyzo$'ego Zawańego w cenie olejrr napędowego wykorzystyrvanego do

produkcji rolnej na 1 litr oleju rv 2011r.

W trakcie kontroli ustalono, że dotacja została przekazana z budŻetu państwa w drvóch rataclr:

1. 221.955,00 zł wpłynęła na lacltunek dochoc'lów Gminy w dniu 27 maja 2011r' (WB

nr 0248)

2. 184.147 
'0O 

zł rvpłynęła na rachunek dochodórł' Gr-niny w dniach 15 listopada 2011r. (WB

nr 0453)

Wydatkowane środki na dopłaty rolników stanowiły wańośc:

1. w T półroczu 221.955,00 zł, (na podstawie 233 szt. r'vydanych decyzji)

2. w II póh'oczu _184'747,00 zł (r-ra podstarvie 223 szt. wydanych decyzji)

Zgodnie przepisetn art. 8 ust. 5 wskazanej wyŻej ustawy Gmirra naliczyła koszty rvypłaty

alic1''zy w wysokości Ż'ń łącznej krvoty dotacji wypłaconej rolnikorrr'

KoSZt}, te stanorviły wartość:

_ rv I półroczu 4.35Ż.06 zł

_ rr Il półroczLr ].122.48 zl.

Lacztla rr,artość wykorzystanej dotacji stanowiła ltr.votę 406.7 01"29 zł. Niewykorzystaną

krł ote dotac ji rv rvysokości 0 
'11 

zł' Gm\na zwróciła w dniu 20 grudnia 201 1r. (WB nr 0497).
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Kontro1ą objęto l 1 decyzji o numerach ocL |IN-31 53/1/201 1 do F1N-3153 l1'5l20l1.

\V rł'.vniku kontroli nieprawidłorł'ości nie stwierdzono

o 75011 Urzędy l|ojewótlzkie

Przyzlranadotacjawkwocie9'ł.000,00złrłynikałazpismaWojewodyPomorskiego

nr FB.l-311l.4't.3.2011.EP z' dtia22lutego 2011r. rł'ydatkowana została na pokr1'cie kosztów

rłynargrodzeir pracorł,ników wykonujących zadanja z zakresu obrony cywilnej, ervidencj i

lrrdności, erł,idencji działalności gospodarczej, wydawar-ria dorł'odórv osobistych.

O 75056 Spis powszechnY

Przyznana dolacja w kwocie 26.417'00 zł wynikała z rriŻej wyrrrierrionych pism Prezesa

Głórvl-rego Urzędu Statystycznego :

o nr PK_CBS_OL-45-NSP/130 l2O11 z dnia 2 marca 2011r. 12.182'00 zł na narodowy

spis por.vszechny ludności i mieszkań.

o nr PK-CBS-OL-45-NSP/371 l2O11 z dnia 1 lipca 2011r. -14'235,00 zł na narodowy

spis powszechr-ry ludności i tlrieszkań,

Dotacja rł'płynęła na rachunek dochodów Gminy lv nw' terminaclr:

o 12. 1 82.00 zł dniu 1 0 mar'ca 201 i r. (WB nr 121 ),

o 1'1.235'00 zł lv dniu 12 lipca 20i 1r. (WB nr 302)'

W rvyniku kontloli ustalono. Że dotacja została rvydatkowana N całości i zgodnie

z przezuaczeniet.tt.

o 75101 Llrzędy naczelnych organów władzy

Ptzyznana dotacja w klvocie 2.210,00 zł wynikała z pisma Krajorvego Biur'a W;-borczego

Delegarury rv Gdańsku nr DGD-3101-5/l l z dnia28 lutego 2011r'

Doracjau.płynęłanarachunekdoclrodólvGminyw12miesięcznychratach..Iedenaście

rvrv},sokościpo184,00złkaŻda,ostatniala1awWysokośoi186'00zł,do13dniakaŻdego

nriesiąca'

Wrr1nikukontroliustalorro.Żedotacjazostaławydatkowanawcałościizgodnie
z pt zeznaczeniem.

C 75108 lll,-bory do Sejntu i Senatu

Prz1znana dotacja rv kwocie 44.300'00 zł wynikała z rrw. pist-tt Krajowego Biura Wyborczego

rl'Gdarisku:
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c nr DGD-580'Żll1 z dnLa 1 września 2011r. (20.340'00 zł).

c nr DGD-580-j/1] z dnia 7 września 2011r.

o nrDGD-580-1l11 zdnla4 paŹdziernika 2011r' (4'ł.300'00 zł)'

Dotacja wpł}'nęła na rachunek dochodów Grniny rv nw. transzach:

o 11.1 80.00 zł w dniu 5 wrzeŚnia 201 1r. (WB nr 366),

o 9.160,00 zł w dniu 15 września 2011r. (WB nr 379)'

o 23.960,00 zł w dniu 5 paŹclziernika 2011r. (WB nr 407)'

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 13 .340,00 zł.

Niervykorzystane śrorjki w kwocie 960'00 zł zostaly zrvrócone do budŻetu paristrł'a w dniu

9 listopada 2011r. (WB nr309).

2.4'1.3. Prawitlłotłość luykor1ystania tlotctcji otr4lnunych z btttlżetu putisttutt no realiza1ję

bieżqcych zadań wlasĄlch /s2030/'

W ramach tego paragra|u Gn-rir-ra Starogard Gdański otr'zymała niżej rrymienione środki:

RozrIział
klosyfikucji
budżetowei

Zadanie

Z"Ń
filnduszu sołeckiego w 20 ] 0 roku

Srodki
przekuzane(zł)

l|ykonanie (zł)

7s 8 l'1 108.95s,00 r08.955.00

801 0l ''Radosna 
szkoła''@

egzarn inacyj nycll powołanych r'v 2011 roku tlo

spraw awar'lsu zar,vodowego nauczyciel i

6.000,00 6.000.00

80195 i9r,00 19 r .00

852t3 Skladki rla ubezpieczerlie zdrowottle opłacane za

osoby pobiera.jące rriektóre śrviadczenia z pomocy

spoIeczne.j" niektóre śrviadczelria rodzinne oraz za

osoby uczestniczące rv zajęciach w centfuIrr

ir rte!'rilci i snul\'clllei

I b.7 20,00 I o.5l l.lc)

852 lri Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

rtbezDieczetlia etne$rtalne i rentowe

2 04.400,00 204.400,00

85216 /3silki.lalś
O jrodki porlr..'c) spolecznej

Pollloc pllIistrr a rv zakt'csie doż1 rr irllill

186.590,00 l 85 '647'ó8

85r 19 80. 190,00 80. r 90,00

85 295 23 6.000,00 23 6.000,00

85łL5 .-\\ r oral ka szkolnl'-
PM
socialnr nr

x

21.s22,00 2t.131,44

8-il l5 23 6.501 .00 18q.200,80

\ 1.097.,169.00 1.0{8.238,41
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Niew1'korzystane tlotucje $ 2030_ zwrócone 201Ir'

Potlziułku
klrtsl'fikocji
h dżetow,ei

Kwota łurócona(zł) Nr wyciqgu buxkovego Dutu przekunnitt

85lti 197,5 l 354/2011 10.12.2011

85216 94Ż'3Ż 't54/20I I 30.12.2011

85415 190,56 34912011 2Ż.l2.Ż0ll

8541 5 47.300.20 35Ż1201l 28. 12.201 l

x ,ł9"230'59 x x

Korrtrolą objęto dotację na Zwrot cxęści wyrtatków wlkonL\q,ch ył ramuch futtdttszll

sołeckiego łt: 2010 roku (rozdz. 7581,l). Ustalenia w tynr zakresie Zawarto w pllnkcie

2.1' ] ' 3.1. Fuldtlsz sołecki protokołu kontroli.

Pozostałe dotacje były realizowane rł, GminnyrTl ośrodkrr Ponrocy Społecznej oraz

rv jednostkaclr oświatonych, w związku z tyni odstąpiono od iclr kontroli'

2.4. 1.3, l. F tttttl ttsz sołec ki.

Kontr.olę przeplowa(lzono wg rvytycznyclr do konlloli koordynorvanej' Zat\Ą'ierdzonej pIZeZ

Kraj olvą Radę RlO'

2ll3l l Okres ob-ietlt kontrolct

Kontrolą obięto okres od 1 klvietnia 2009r. do 31 grudnia 2()l 1r'

2. 1' ]' 3. ]. 2' Ilrykaz aktów prawnlch.

Tęttrat skontrolorvano w oparciu o niŹej r'vymienione akLy prawne:

1) ustalvę z dnia 20 lutego 2009r. o fundusztt sołeckirn (Dz' lJ ' z 2001 r' Nr 1'ł2' poz' 1 591

ze zi1.).

2)ustawęzdnia8marca1990r.osamorządziegnimyn-r(Dz'.\]'z2001r.Nr1.ł2.poz'1591

ze zm.),

3) ustawę z dt:Lta 2.7 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz' U' Nr 157' poz' 12'10 zc

zn.),

4)rozporz'ądzenieMinistraFinansólvzdnia25stycznia2010r.wsprawiezwroluczęści

rłydatków gmin r.vykonarrych w ramach titntlrrszu sołeckiego (Dz' U' Nr 21 
' 
poz' 1 06)'

5) rozporządzenie Ministra Finansórv z dnia 2 marca 2010l. lv sprarvic szczegółowej

klasyfikacjidochoclór,v,wyclatków,przychodówirozchodór'vorazśrodkórł,pochodzących

ze Żródcł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, pr.'z' 207 ze zn')'

6)lozporządzerrieMinistraFit-rarrsówzdnla11czerwca2006r.wsprawieszczegółowej

k1asyfikacjicloclrodów,wydatków'przyclrodówirozchodóworazśrodkórł'pochodzących

ze żródęł zagranicznyc1r (Dz. U. Nr I07 , poz' 726 ze zm')'
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8)

7)

e)

roZporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprarł'ie szczegółowych zasad

rachunkorvości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek sanrorządu

terytolialnegoorazniektóryclrjednosteksektorafinansówpublicznyclr(Dz.U.Nr142,

poz. 1020 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Finansów z dr]ia 5 lipca 2010r. rł' sprawie szczegółowych zasad

lachulrkowości oraz planów kont dla budŻetu państwa, budżetów jedrrostek samorządlt

terytorialnego oraz niektóryclr jednostek budŻetowych, samorządowych zakładów

budŻetowych, paristwowycl-r funduszy celowych oraz palistwowych jednostek

budŻetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospoli1ej Polskiej sektora

finansów publicznych (Dz. U. Nr 128, poz. 861),

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczośc i

budŻetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

2. 1. ]. 3. ]' 3' Wyo dr ębni e n ie .funduszu s o łe ckie gp-

Rada Gminy Starogard Gdański lłyraziła zgodę t-ra wyodrębnienie lv budŻecie środków

tlanou iąc) ch fundrrsz solecki:

.na2010rok,mocąuchwałyruXXXIV/335/2009zdnia25czerlł'ca2009r'.

. na 2011 rok, mocą uchw ały t XLIII123120l0 z dnia 25 rrrarca 2010r'

2.1.l.3. l .4. Wvkaz soleclw.

Na terenie Gminy Starogard Gdański funkcj onuj e 27 nw' sołectw:

1) Barchnowy,

Ż) Brzeżno Więlkie'

3) Ciecholewy,

4) Dąbrólvka,

5) Jabłotvo,

6) Janin,

7) Janowo,

8) Klonórvka,

9) Kokoszkowy,

10) Kolińcz,

1 1) KoteŻe'

12)K-ląg'

i 3 ) Linowiec,

14) Lipinki Szlachęckie,

15) Nowa Wieś Rzeczna,
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1 6) Okole,

17) otł'idz,

1 8) Rokocin,

19) Rylvałd,

20) Siwiałka,

21) Sucunrin,

22) Sumin,

23) Stary Las,

24) Szpęgawsk"

25) Trzcińsk,

Ż6)Zdl:ny,

27'; Żabno.

2.1. ] ' 3. ] .5. I|ysoklść .funduszu stlleckiegp'

10) Rok 2010

Podstawową wańością wpływającą na rvysokośÓ funduszu jest obliczona przez gminę

kwota bazowa (Kb), która stanowi iloraz krł'oty dochodów grrriny za rok poprzedzający rok

budŹetorły o 2 lata (kwota dochodów bieŹących Grnirry Starogald Gdariski za rok 2008

rvyniosła 3I .219.392'00 zł'1 oraz Liczby mięszkańców gminy według stanu na dzień 3 1 grudnia

roku poprzedzającego rok budŻetowy o 2 lata, ustalonej przez Prezesa GUS (stan

mieszkańców Gminy Starogard Gdański na dzień 31 grudnia 2008 rokrr' ustalonej przez

Prezesa GUS wytiiósł l4.344 osoby).

Klvola bazowa wyliczona przez gminę wyniosła 2.180.70 zł.

Kb _ 31.219.392'00 zł : 14'344 _ 2.180,,66 zł.

Nadrnienió naleŻy 
' 
Że przyjętą wysokość dochodów biezących za rok 2008 zawyŻono o krvotę

605,00 zł, któIa stanowiła równowańośÓ wpłat z tytułu odpłatr-rego nabycia praw rvłasności.

zaklasy1'ikorł'aną do $ 0770. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansórv z dnia ]:ł

czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji docłrodólv. rr1'datkólr'. prz1'clrodórł

i rozcl-rodów oraz środków pochodzącyclr ze żródęł zagranicznych' $ 0770 zalicza sie do

dochodórł' majątkorł'ych jednostek sanrorządu terytorialnego.

Kserokopie kwoty wykonanych dochodów biezących Gminy Starogard Gdański za

rok 2008 oraz Stan mieszkańców Gminy Starogard Gdański na dzień 31 grudnia 2008 roku

załączolto do akt kontroli pod pozycją nr 5, star-rowiących zalącznik nr 3 do protokołu.

Drugą rvartością, któr'ą gmina zobowiązana jest ustalió dla prawidłowego obliczenia

naleznego sołectwo1tt funduszu jest liczba mieszkaliców kaŻdego sołectwa na dzieli 30
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czelwca loku poprzedzającego rok budŻetowy (r'vykaz przedstawiający stan ludności Gminy

Starogard Gdański w podziaie rra sołectwa na dzień 30 czerrvca 2009 rokrr dołączono do akt

kontroli porl poą'cją nr 5, stanowiących załącznik nr 3 clo protokołu'

W zrviązkil z rnylnym zaliczeniem do dochotlów bieŹących kwoty 605'00 zł łączną

planolvaną krł'otę furrduszu w \Ą}'sokości 403'058,00 zł zaslryŻono o 11 zł' i w takiej

rł;rsokości została ujęta rv załączniku ru 9 A clo Uchrł,ały Rady Gminy Nr XXXVI]V395I2009

z drria 10 grudnia 2009 w.sprarł'ie uchwalenia budŻetrr gminy Starogard Gdański na 20l0 rok'

Wysokość prawidłowo naliczonego t-unciuszy powinna wynosi ć 403 '041 ,00 zł'

Szczegółowe naliczenie |un<luszu dla poszczególnych sołectw przedstarł iono

rv zestawieniu ',Fundusz 
sołecki obliczony na 2010 rok dla Gmir1y Starogard Gdański". który

dołączor-ro do akt kontroli pod pozycją nr 5' stanowiących zalącznik nr 3 do protokołu'

Jak ustalono w trakcie kontroli w roku 2010 Rada Gminy nie przewidziała zrviększeń

funduszu na podstawie art. 3 ttst.1 u.f.s.

11) Rok 201 1

Podstawową wartością wpływającą na lvysokość funduszu jest obliczona przez gtrrinę

kwota bazowa (Kb), która stanowi iloraz kwoty <lochodów gminy za rok poprzedza.jący rok

buclŻetorvy o 2 lata (kwota dochodów bieŻących Gminy Starogard Gdański za rok 2009

nryniosła 33.091.668,01 zł) oraz liczby mieszkańców gminy według Stanu na dzie;i 31 grudrria

roku poprzedzającego rok budżetowy o 2 lata, ustalonej p'rzez Prezesa GUS (stan

mieszkańcórv Grniny Starogard Gdański r-ra dzieri 3l grudnia 2009 roku, ustalonej przez

Prezesa GUS wyniósł 14.501 osoby).

Kb:33.091.668'01 zł : 14.501 :2.Ż82,0Żz|.

Kserokopie kwoty zrealizowanych dochoclów biezących Grrrin-v Starogard Gdariski za

rok 2009 oraz stan mieszkańców Gnriny Starogard Gdariski rra dzieri 31 grudnia 2009 roku

załączono do akt kontroli pod pozycją nr 6. stanowiących zalącznik nr 3 do protokołu'

Drugąrł.artością,któr.ągminazobowiązanajestustaliódlaprarr'idłorvegoobliczenia

naleŻnego Sołectwom funduszu jest liczba mieszkariców kaŻdego Sołectwa na dzień

30 czerrł'ca roku poprzedzającego rok budżetorł.y (wykaz przedstarr iając1' stan ludności

Gminy Starogard Gclański w podziale na sołectwa na dzień 30 czenr'ca ]010 roku dołączono

do akt kontroli po<l pozycją nr 6, stanowiących zal:1czrrik nr 3 do protokołu'

Łączr-ra ku,ota funduszu dla wszystkich sołectw r.lyniosła 425.139"00 zł i rr takiej rrl sokości

została ujęta rv załączniku nr 10 do Uchwały Rady Gnriny Nr III/8/2010 z dnia 23 grudnra

2010 w sprawie uclrwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na 2011 rok'
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Szczegółowe naliczenie fundusztt dla poszczególnych sołectw przedstawtono

rr zestarvieniu ..Fundusz sołecki obliczon;' na 2011 rok dla Gminy Starogard Gdański''' który

dołączollo do akt korrtroli pod pozycją nr 6 
' 
stanowiących zalącznik nr 3 do protokołu.

Ustalono. Że w roku 20l1 Rada Gminy nie przewidziała zwiększeń funduszu na

podstarvie ań. 3 usl.1 u.1'.S.

Wszy'stkie rvw. dane ujęto w Teście nr 1 Dane ogólne (wypełniorrym odrębrrie dla

funduszu wydatkowanego w roku 2010 i 2011). które dołączono do akt korrtl'oli pod pozycją

nr 1' stanowiących załącznik nr 3 do protokołu'

In1brmacię o rvysokości funduszu dla poszczególrrych sołectw Wójt Gminy przekaz.ał

sołtysom w ustawowym terminie, na rok 2010 w dniu 27 lipca 2009 roku, natomiast na rok

201 1 w dniu 26 lipca 201 0r.

2 1.l .3. 1 7. r1/ykaz UdrualW
Wykaz Uchrvały Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw, na których uchlł'alono wnioski

w sprawie przez'naczcnia funduszu sołeckie go przedstawiono poniżej :

12) Rok 2010

' uchwała nr 1/2009 z dnia 25 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectrva

Barchnowy,

- uclrwała ru 1/2009 z dnia 9 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzeżno

Wielkie,

- uchrł,ała nr 1 1/2009 z dnia 15 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Ciecho1erł'y,

- uclrwała nr 1/2009 z dnia 22 rł'rześnia 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Dąbrówka'

- ltchr.vała nr 1/2009 z dnia 19 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectv'a Lir-rorł iec.

- uchrvała (bez numeru) z dnia 19 rł'rzęśnia 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Lipinki Szlacheckie,

- uclrrr,ała nr 1/2009 z dnia 8 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Kokoszkorvy,

- uc]-iq'ala nr 1/2009 z c]nta l7 wrzeŚnia 2009r' Zebrar-ria Wiejskiego Sołectwa Jabłor'vo,

_ uclrrvała nr 7l2OO9 z dnl,a 26 sierpnia 2009r. Zebranja Wiejskiego Sołectwa.lanin.

- uc1rrvała nr 1l2OO9 zdrria 12lł'rześnia 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Janowo,

- uchr.vała nr 1l2OO9 z dnia 25 wrześtria 2O09r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kolincz,

_ ljchrł,ała nr l/2009 z dnia 2 wrześni a2OO9r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa KoteŻe,
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- uchwała ff 1/2009 z dnia 14 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa

K1or-rówka'

_ uchwała nr 1lŻ0O9 z dnia 1 0 września 2O09r. Zebtania Wiej skiego Sołectwa Krąg,

- ucl]wała nr 1/2009 z dnia 15 września 2O09r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa

Wieś Rzęczna'

- ucl.rwała (bez numeru)z dnia 22 wrzęśnia 2O09r. Zebrania Wiejskiego Sołęctwa

Owidz,

- uchwała tu 1lŻOO9 zdnia 6 sierpnia 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa okole'

- uclrwała trr 1l2OO9 z dnia 28 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rokocin,

- uchrł,ała nr Żl2OO9 z<lnia 24 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rywałd,

- uchr.vała nr 1l2OO9 zdnia 21 wrześr]ia 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucumin,

- uclrwała nr 1l2O09 z<lnia 5 wrześr-ria 2009r. Zebrarria Wiejskiego Sołectrva Silviałka,

- uchwała nr 1/2009 z dnta 25 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectrł'a

Barchnowy,

- uchwała nr 1l2O09 z dnia 8 września 2009r. Zebrania Wiej skiego Sołectrr a Star}' Las.

- uchwała (bez numeru) z dnia 21 września 2009r. Zebrania Wiej skiego Sołe ctrr'a

Szpęgawsk'

_ uchr.vała (bez numeru) z dnia ] 0 września 2009r. Zebrania Wieiskiego Sołectlł'a

Trzcińsk'

- uchwała nr 1l2OO9 zclnia 7 rvrześnia 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zduny.

- uchwała nr ll2OO9 zdnia 19 września 2009r. Zebrania Wiejskiego Solectrł a Zabno.

13) Rok 2011

- uchwała nr 1/2010 z dnia 13 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Barchnolvy,

- uchwała ru 1/2010 z clnia 8 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Solectrva BrzeŻno

Wielkie,

- uchrvała nr (bez numeru) z dnia 6 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectrł'a

Ciecholewy,

- uchrvała nr 1/20l0 z dnia 10 rvrześnia 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Dąbrówka.

- uchrvała nr 1l2OlO z drria 10 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Linowiec,

- uclrrvała (bez numerrr) z dnia 8 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipinki

Sz1achęckie.
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- uch$'ała nr 1/2010 z dnia 6 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Kokoszkolly.

- uc1rrvała nr 2l20lO z dnia 6 wrzeŚrri a 2al0r. Zebrania Wiej skiego Sołectwa Jabłowo,

- uchrvała nr 8/20l 0 z clnia 7 września 201 0r. Zebrania Wiej skiego Sołeclwa Jar]in,

- uchlvała nr 1l2O10 z dnia 9 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Janowo.

_ uchrvała nr 1/2010 z dnia 6 września 2010r. Zębrania Wiejskiego Sołectwa Kolincz.

- uclrwała nr 1l2O1O z dnia 6 rł,rześnia 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa KoteŻę'

- uchrł,ała nr 1/2010 z dnia 10 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa

K1onórvka,

- uchwała nr 2l2OlO z dnia 7 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krąg,

- rtclrwała nr 1/2010 z dnia 9 rr,rześlria 2009r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa

Wieś Rzeczna'

- uchwała (bez numeru) z dnla 7 września 2010r. Zebrania Wie.jskiego Sołectwa

Owidz.

_ uclrwała nr 1/2010 z drria 6 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectrva okole.

_ ltchr.vała nr 1|ŻOIO zdnia 9 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Solectrva Rokocir-r.

- uclrwała nr 1l2O1O zdnia 7 wrześr-ria 2010r' Zebrania Wiejskiego Sołectu'a R.v\\'ałd.

- ucl-trvała nr 2 lŻO1O z dnia 1 lł'rzeŚlria 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucunrin.

' uclrrvała nr l/IX/2010 z drria 9 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołect\l'a

Sirviałka,

- uchrł,ała nr Il2O1O z clrria 7 września 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectrva Sumir].

_ uchrvała nr 1/2010 z dr]ia 3 września 2010r' Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stary Las.

_ ucl]lvała nr 1/2010 z drla 6 wześnia 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectrł'a

Szpęgawsk,

' uclrrł,ała ll2O1O zdnia 8 rł,rześnia 2010r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trzcińsk,

- uchrvała nr 2/2010 z dnia 9 września 20l0r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zdrrny,

- uchrvała nr ll2O1O zdnia 8 wrześrria 2009r. Zebrania Wiejskiego Solectwa Zabno.

W trakcie kontroli strvierd zono' Żę zaról'vno w roku 2010 jak i 2011 wrrioski o przyznanie

luncluszu sołeckiego złoŹone zostały teLminorvo przez wszystkie solectwa. Żadel ze

złoŻol-tl'ch rłr-rioskórł' nie został odrzucony.

vłlioskuch soIecl:t,.

Szczegółolej konlroli poddano wnioski złoŻone przez 5 nrv' sołectr'v, które miały do

fl v5p67.r ci i n:lj rviekszc śr'odki :

/-
44



1 . Dąbrówka.

2. Jablorvo.

3 ' Kokoszkorł'y"

.ł. Norva Wieś Rzeczna'

5. Rokocin.

W;niki kontroli w Zaklesie prawidłowości wnioskórł' ujęto w Tcście nr 2 Prawidłowośc

lvt-tiosku sołectwa do realizacji i dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 2. stanowiących

zrrlącznik nr 3 do protokołu.

14) Rok 2010

W przypadkrr wszystkich rłw. sołectw ]iczba ich stałyclr rrrieszkańców przekroczyła 800,

w zrł'iązku z czyn1 wysokość funduszu Zagwarmto\ lncgo usta\\ ą r',; niosła

dziesięciokrotrrośó ltw'oty bazowej tj. 2 1. 806'60 zł.

W tr'a]<cie szczegółorve.i kolltro1i poszczególnych wniosków' stwierdzono. że:

. rł'niosek sołectwa Dąbrówka (uchwała nr 1/2009 z dnia 2Ż.09 '2009r') powinien być

odlzucot-ty, gdyż przeu'iduje koszty realizacji przedsięwzięć rv kwocie 22.80] '00 zł,

a lvięc o l.000'00 zł w1'Ższej niŹ kwota postarr'iona do dyspozycji sołectrva

tj. 21.B07'00 zł.

W drriu 6 wtześnia 2010r. Rada Solecka Dąbrówka zwr'óciła się z prośbą do Rac1-v Grrrirrr

o zmianę planu finansorve go z zadania ,.utrzyl'tranie ziele ni'' na ..utrzynratlie dr'óg". \\'

dniu 30 rvrześnia 2010r. Rada Gmin1' uchrvałą nr LIl471l20l0 cLokotrała przeniesieil

przyznanych środków poprzcz zwiększetlie o kwotę 2.161,00 zł, środkórł' planowanr'ch rr'

rozdziale 60017 onz znrniejszenie o tą samą kr.votę w rozdziałach 90004 (1.860'00 zł)

oraz 9Ż695 (301 zł _ kwota Stanowi róunolvartość rriewykonanego, a u.jętego rve wniosku

zadania zakupu i n-rontaŻu łarr'ek)'

. \V c1nirr 17 r.vrześnia 2010r. (data r.vpłyrł'u do IJrr'ędtl 7 n-raja 2010r.) Rada Sołecka

.Iabłor'vo zlvróciła się z prośbą do Rady Grniny o znianę planu l'inansou'ego środkólv

lul-rcluszu sołcckiego poprzez 'zmniejszenie nie wykorzystanych rv całości środkólv

r.ł' krł'ocie 500 zł na zadanie ',wykonanie 
placu Zabaw' buclo$'a piaskownicy, zakup

i montaŻ z rvyposaŻeniettl" (rozdztał 9Ż695) 1 przentaczeni.e go na zakup bluzek' które

uzupełnią stloje KGw Jabłorvo (rozdział 92105). Nadmienić należy' że zadarrie to nie

b1'ło ujęte we wniosku. Rada Gnriny uchwałą nr XLIIV/460/2010 dokonała r'łłv.

pr'zeniesień'

. P]allorvane środki lunduszu sołectwa Kokoszkowy nie uwzględniały zadań ujętyclt we

rvniosku tego Sołectwa. Dotyczy to zakupu i nontażLl ławek przy przystankil
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alltobuso\'vyn]. We rł'niosku zostały ujęte łącznie z zadaniem polegającyn} na nasadzentu

roślilr zielor,ych w lvybranyclr miejscach wsi. rł'łącznej klvocie 2'807'00 zł. Krł'otę tą

zaplanorvano rv t-tw. rozdziałach:

_ 90004 _ I.601 ,00 zł,

- 90003 8.000.00 zł'

_ 60017 zl00.00 zł.

Zadania polegającego na zakupie i montażu ławek w roku 2010 nie wykonano. Nadmienió

naleŻy, ze sołectwo nic wydatkowało planowanych środków w całości. Różnica stano\Ąi

klvotę 167 
'23 

zł.

. W dniu 5 marca 2010r. Rada Sołęcka Nowa Wieś Rzeczna zwróciła się z prośbą do Rady

Gminy o zmianę planu finansowego środków funduszu sołeckiego poprzez znrniejszenie

nie wykorzystanych w pełni środków w kwocie 2.000'00 zł w rozdztale 60017

i zwiększenie o tą samą kwotę w rozdziale 90004. W dniu 25 lutego 2010r. (a więc przed

złożenien wniosku') Rada Gminy uchwałą rrr XLTl406l20I0 dokonała ww. przeniesień'

Kserokopie wnioskórł' wraz z dokunentacją dołączollo do altt kontroli pod pozycją nr 7'

stanowil1cy'ch zalącznik nr 3 do protokołu.

15) Rok 2011

W pl'zypadkrr rvszystkiclr ww. sołectw liczba ich stałych rrrieszkańcórł' przeklocz1'ła 800. u'

związku z czym lvy_sokość fLrnduszu Zagwarantowal]ego ttstawą rvylriosła dziesięciokr'otrlość

krvoty bazorł'ej ti' Ż2.820 
'00 

zł.

W trakcie szczegółolvej kontroli poszczególnych wniosków' stlł'ierdzono, ze:

. Rada Sołecka Dąbr'ówka zwróciła się dwukrotnie z prośbą o przeniesienie środkórv:

- rv dniu 26 paŹdziernika 201'1r. z niewykonanego zadania ''budolł'a budyrrku socjalno

gospodarczego'' na ',utwardzenie i rór'vnanie dróg''. Rada Gminy uchwałą

nr XI/118/2011 z dnia 27 pażdziern1ka dokonała przeniesień przyzlranych środkórv

poprzez zwiększenie o kwotę 1'500'00 zł środków planorł'al-rych rł'rozdziale 600l7

oraz zmniejszenie o tą Salną k$'otę w rozdziale 92605.

- rv dtriu 14 grudnia 20llr. z niezrealizolvanego zadar-ria ',zakup sprzętu t-ra plac gier

i zabaw" l]a ..renont dróg". Racla Gnriny uchwałą nr X111/137/2011 z dnia 15 grudnia

clokonala przeniesień przyznanych środków poprzez zr'viększenie o kwo1ę 1.320,00 zł

ślodkórv planowanych w rozdziale 6001J otaz zmniejszellie o tą sanrą kwotę

w rozdziale 92695,

. W dniu 23 czerwca 2011r. Rada Sołecka Nowa Wieś Rzeczna zwróciła się z prośbą do

Rad-v Gminy o zmianę planu finalrsorvego poprzez przeniesienie niewy=korzystarrych
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środkórł' z' zadania 
'.utrzytnanie 

dróg'' na,.zakup kosiarki spalinowej''. W dniLr 27 czelwca

]011r. Rada Gmir-ry uchwałą nr YII1l16l2011 dokonała przeniesień przyznanych środkórł'

poprzcz zrviększenie o kwotę 1.800'00 zł środków planowanych r'v rozdziale 90004 oraz

znniej szenie o tą sanrą k\\rotę w rozdziale 6001 7"

. \\r dniu 29 rvrześnia 201 1r. Rada Sołecka Kokoszkowy zwlóciła się z prośbą do Rady

clllillr o zlltialle plalltt finattco\\ego poprzcz pru eniesienie pozostal;ch środkólł z zarlanil

..ustarvienie 3 łar,vek przy ścieŻce rorverorvej'' na ''dol'inansowanie do parku zabaw dla

dzieci". W dniu 27 pażdziernika 2011r. Rada Gminy uchwałą nr XI/1 18/2011 dokonała

plzeniesieri przyznarrych Środkólv poprzez zwiększenie o kl'votę 2.331,00 zł środków

planowanych w rozdziale 92695 oraz zmniejszenie o tą samą kwotę w rozdziale 63003'

. W dnirr 9 listopada 2011r. Rada Sołecka.Iabłowo zwróciła się z prośbą do Rady Gminy o

zmianę planlt 1inansowego poprzez pr'zeniesienie pozostałych środkórł' z zadania

..lłykonanie rnałego placu zabaw'' na ,,utrzymanie dróg''. W dniu 24 listopada 20Jlr-

Rada Gminy ucl-rwałą nr XIl/134/2011 dokonała przeniesień przyznanych środkólł'

poprzcz zwiększenie o kwotę 2.014,00 zł środków planowanych w rozdziale 6007'7 oraz

zmniejszenie w rozdziałach 90004 (551'00 zł'1 oraz 92695 (1 .463'00zł).

Kserokopie r'vniosków lł'raz z dokutnęntacją dołączorro do akt kontroli pod pozycją nr 8'

star-rowiącyclr zalącznik nr 3 do protokolrr.

Analiza procesu r.vydatkorvania środkórv 1indrrszu sołeckiego na przeclsięwzięcia zgłoszone

we rvIlioskach zobrazor.vano rł' Teście nr 4 Wydatkowanie śr-odkórv lv ramaclr 1undusztl

sołeckiego. które dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 3, stanowiących załr1cznik nr 3

do pro1okołu.

2.1. L 3.1.9. E11,id e nci d-bEsq!!!.

Zgodnie z przepisanri rozporządzenia w sprawie sprawozdalvczości budŻetowej, rł' rocznych

spt'arvozc1arriacl-i Rb-285 za 2010 i2011 rok' rv kolutnnie 10 rł'ykazano lv1'datki fakt-vcznie

potliesione przez gnrit'tę .,rł'rat'naclr funduszrr sołeckicgo''. Dane te są zgodne z erł'idencją

księgorvą prorł.adzoną na koncie 130. W prowadzone.i ewidencji analitycznej \\Yodrebnio11o

rq'datki funduszu sołeckiego poprzez nadaI-rie im w1'róŻnika o symbo1u '.20''.

W oborviązrrj ącynr w jednostce kontrolowatlej Zakładowynr planie korlt okr'eślono' Że do

eil.idencji planu i rł'ykonania rvydatkórv 1unduszu sołeckiego słuŻy konto 907 ..Fundusz

sołecki''' Eivider-rcja szczegółowa do tego konta prowadzona jest w podziale na poszczególne

Solecl\\'a oraz podziałce klasyfikacji budżetowej na poziomie dział' rozd'ział.
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.\olcckiegg,

Koirtrolą objęto wniosek o Zwrot części wydatków złoŻony do 31 n'raj a 2011r. dotyczący

rr1'datkólł' poniesionych w 201 0r.

\\r,r sokość zlrlotu zaleŻy od stosrrnku klvoty bazowej dla danej gminy obliczonej na

podstalvic art. 2 ust. 1 u.ts' (2.180,66 zł) do średniej kwoty bazowej w krajlr obliczonej

i ogłoszor-rej przez NIinistra Fil'ransów r.v Biuletynie Informacji Prrblicznej na podStawie art. 2

ust.6 i 8 u.Ls.. Kwota ta clla wniosków dotyczących rłydatków poniesionych w 2010 roku

rvyniosła 2.312'09 zł i była rrryŻsza od kwoty bazowej dla gminy Starogard Gdański (Kb <

Kbk). Wysokość przysługującego gminie zrvrotu wyt]iosła Zatem 30% kwoty wydatków

wykorralrych w ramach iunduszu do dnia 31 grudnia roku brLdŻetowego. Wydatki

zlealizowanc w tanrach l'unduszu sołeckiego, rvykazane r'v rubr'yce ,.10" spraw'ozdania Rb-

28S z wykonania planu ry)'dx1(6w budŻetowych jednostki sanrorządu terytorialnego za o]<res

od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku' nyniosły kwotę 398.187,77 zł i rv takiej

r'vysokości zostały ujętc we ułtiosku. Kwota ZWIotu z tylrrłu wydatków lvykonanych

w ranach funduszu sołeckiego wyniosła 119.456'33 z1.

W dniu 18 maja 2011r. Gmil,a Starogard Gdański złożyła rvniosek do Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Gdańsku o Zwlot Z budŻetu państwa kwoty 1l9'456'33 zł' stanolliącej

część rł'ydatków Gminy wykonanyolr w ramach funduszu sołeckiego'

W dniu 1,1 czelwca 2011r. Gmirra złoŹyła korektę wniosku, w której wysokośó dotacji

stanowi krvotę 119'455'15 zł. Różnica lvynikała z mylnego za7iczenia $ 077 do dochodór'v

bieŹących. W rłysokości dotacji uwzg1ęd''1619 rł,ydatki dotac.ii otrzymanej w $ ó330 \v

kwocie 10.500 zł.

Dotacja rł, krł,ocie 1 l9.455,0o zł została przyznal1a na podstawie pisma Pomorskiego Ur'zędu

Woiervódzkiego lv Gc]ańsku Wyclział Fitlansów i Budzetu nr FB.I-31 1 1 .172.4'201 1 .EK z dnia

11 sicrpnia 201 I r.

Dotacja w rvrv. klvocie wpłynęła na rachrurek dochodów Grrriny w dniu 29 wrzeŚnia 2011r'

(WB nL 0158).

Nadnlicnić llaleŻy. Że wniosek o Zwlot wydatkólł' poniesionyclr w roku 2011. nie

zostal spo;-ządzony do dnia zakończenia kontroii. Ustawowy tęImin złożenia wniosku to dzieli

31 rnaj a 2012 roku.
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\\rniosek o Z\ł'rot z budzetu państ\\'a części wydatków porriesiolrych w ramach funduszu

plzedstarl'iotro lv Tcście nr 5. który dołączono do akL kontroli pod pozycją nr 4'

stano\\'iąC)'ch załącznik nr 3 do protokołu'

2.4.1.4. Dtltttcje na realizucję bieżqcych ladań wlasnyclt otrzymane na realizację

porozunień z organnmi adninistracji rzqdołuej Ą 2020/'

W okresie kontrolowanym Grrrila Starogard Gdariski otrzymała dotację na utrzymanie

cmentarzy wojenrrych rł' kr.vocie 9.000'00 zł na podstawie porozumienia Zawaltego pomiędzy

Wojcwodą Pomorskirn patlen Piotrem Karczewskinr replezentowanym plzez Dyrektora

WSoiC p' Bernarda Matlrea a Gminą Starogard Gdariski reprezentowaną przez Wójta Gmilry

p. Star]islawa Połot-r-ra (bez daty) rł'sprarvie utrzynrania grobów i cn]cntafzy wojennych na

tcrenie gminy. Porozumienie zostało opublikolvane w Dzieruliku Urzędowynl Województwa

PorT-rorskicgo nr 135 z dnia 7 wrześrria 2007r. poz. nr 2414-

Dotacja wpłynęła na rachunek dochodów Gmirry w dniu 1 kwietnia 201ir. (WB nr 89)'

Dotacja została wydatkowana w kwocie 8.999,40 zł, zgodnie z przezllaczetriem'

Niewyko[Zystana dotacja w kwocie O'60 zł zostala zrvrócona w nw. dniach:

. 30 gr'udnia 20l1r. - 0,40 zł (WB nr 354/2011)'

. 4 styczr-ria 20I2r. - 0 '20 
zł (WB nr 3l2O1Ż).

2.4.1.5. Dotctcje zfunduszy celowyclt no realix,ocję 7atkui gniny.

W okresie kontrolowanym Gmina Starogard Gdański nie otrzyt-nała dotacji z fl'rndusz)

""1o11ych.

2'4.1.6. Dotttcje ttl dofinansowanie łułasnych zadań bieżqcych otrzlm ,rc na nroc|

poro1unień nięttzy jerlnostkuni samtląqdu tetytorinlnego ora| poxyskane z iltttych źródeł

Ą5 27]0,2705/.

W okresie kontro1orvanym Gmirra Starogard Gdariski nie otrzynała dotacji z ww. tytułu.

2,4.1.7. Dotacje celołłe otrl1lnutne x, poluicttu nu realizację zcdań bieżqcych na podstuwie

po rozunt i eń mięrtzy j ed n ost kami s ałno rzqdu terytori nego/$ 23 2/.

\\i roku ]01l Glrrina Starogar'd Gdański nie otrzynała dotacji na pocistawie porozumieri

Za\\'afi} ch nliedz,v.jednostkami samorządu terytorialnego.

2.4.1.8. Dotccje ro:lłojowe (ss 200,620).

\\' okr'esie kontro1olvanyn Grrrina otrzylrrała nw dotacje:
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