
i

VAT)
l1 . Cena of'eIty na.!rvyższej (blutto w Lym VAT) 7 .593.639,95 zł (rv tynr l '369.]4'ł,9 l zl

VAT)
t8. Cena rvybranei of'ety (brutto w tym VAT) Nie ciotyczy

19. $ rragana krvota rvadiunr 80.000,00 zł

Termin lvpłaty (do dnia) przed telminem skladania of-ert

20. Wpłata u'adiLrm
Kl'ota, fornra. data

Wplata wadiunr w rvysokośct
80.000,00 zł (WB 1 0l /20l 0) w dniu
26 maia 2010r.

2). Komisja Przetargowa (z dnia iplzez kogo
porvołana i liczba osób)

Zarządzenie nr CPKlŻllŻ)l} z dnja 23

klvietnia 20l0r. rv sprawic powtlłtnia
konisji przetargov,ej do oceny i vyboru
oferl.

Ż2. oślviadczenie Kierorvnika zamarviającego na

zalączonym druku ZP-l] (ań. 17 ust.2 Prawa
Zamówiel'l Publicznycli)

0l czerwca 2010r.

23. oświadczenia członkórv kornisj i pt'zetargowej

na załączonych drukaclr ZP-11 (art. 17 ust'2
Pralva ZalnówieIi Publicznych)

3 członkórv Kornisjirv dtliu 0l czerrvca
2010r.

24. lrifbrmacja o spełniel]iu przez rvykonar'vców
rł lrtlttL.lrv tIdzirlu rv po.tępo\\aniu

28i31na.ia20l0r.

25. Data wSZCZęcia postępowania przetargowego l5 kwietnia 2010r.

26. Data podpisania unrorvy z lvykonarvcą (nazrva

rwkonarvcy)
Nie doĘczy

2,1 ogłoszęrlie o udzięletliu zamór.vienia rv BZP Nie dotlczy
Waltość urnowy ogółeln (w tyln VAT) Nie dotyczy

29. Zmianv ulllowv Nie dotyczy

30. Ternr in lvykonania zadania Nie dotyczy

:t 0. Okres grrlrancii Nie dotyczy

31 Protestv i odrvolania nre \!nleslolo

W dniu 16 czerrvca 2010r. postępowanie o udzielenie powyzszego ZamóWienia Zostało

uniervażnione, polliewaŻ oferta Z na]niŻszą ceną pzewyŻSzała kwotę. którą zanawiający

Zafi1re.j.ał prucznaczyć na Sfinansowanie Zamówienia, a jedynym kryter'iunr oceny ofert b-vła

ce11a.

ogłoszer-rie o uniewaŻnieniu postępowania Llmieszczol]o lv BIP urzędrr oIaZ na tablicy

ogłoszeli w dniu 16 czer\vca 2010r.. Wykorrawcy. którzy złoŻyli oferty zastali poinlbrmolłelli

o uniewaŻnieniu postępo\\'ania w dniaclr 21 i 22 czerwca 20l0r..

II postępolvan ie:

Przebieg IT poStępowania o udzielenie zamówienia pub1icznego przedSta$'iono rv pottiŻsz1''m

zestar,vieniu:

Lp. I|yszczególnienie otlis ptlslępolytnia

l Nazrr a ildres zllnrrł ia.jqccgo Urzad Gminy Starogard Gdatiski

100



2 Przedrniot zamówienia
Re kon st rukcj a grodz is ka śre dn iołria czn e gtl

y, nti ej s c ołt, cl ści ay idz, gn in a St arogarcl
Gclańs ki

Trvb udzielen ia zanrórvien ia orzetarg nieograniczonl

L Wartość zamórvie nia rv zl 5.43 8 '273 '3 
8 zł

Równowańośó r,v euro 1 .416.5 85 
'93 

€

).

1) ogłoszenie o zamówielliu przekazane
Urzędorł,i ofi cjalnych Publikac.j i Wspólrrot
ELrropejskich

nie dotyczy

2) opublikowanie w Biuletynie Zamówieli
PLrblicznych

nr 197817-2010 z dnia23 lipca20l0r.
nr 2171Ż1-2010 z dnia 1J sierpnia 2010r.
znliana terlnilltt składania ofeft 

')

3) zamieszczerlie na tablicy ogłoszeń
UrzędLl

23 lipca do 6 października 20 i 0r.

1 1 sicrpnia do 24 sierpnia 201 0r. (zmiana
terlrrinu składania ofert)

4) slrona internetowa (od dnia do dnia) 23 lipca 20l0r. do 6 paŹdziern ika 20 J 0r.
ll sierpnia do 24 sierpnia 2010r. (zrniara

tenlinu składallia o1'eft)

5) inne nie ogłoszotlo
6. Ternin złoŻenia rvn iosku nie dotyczy
7. Ilośó z]ożonvch rvnioskór.v nie dotyczy
8. ] lośc zaproszonvch oferentórv nie dotyczy
9. TerlniIl złożenja otćn (do dnia) l6 sierpnia 201 0r., godz.l0,00

2j .ierpnil JU l 0r'. godz.l0.00 ł po zlllialtic
ogłoszenia)

10. Otrvarcie ofert (data, godzina) l6 sierpnia 20 J 0r., godz.l0,l5
21 sielpnir 2010r.. godz. 10. l5 tpo zrniartie

ogłoszenia)
il KrYtcria rł'Yborrr ofeft I 007n cena

12 Spot'ządzona Specyfi kacja Istotlrych
Warunkórv zanlólvienia (alt. 36' ust. 1

Prawa Zarnólvień Publ icznych)

23 lipca 201 0t.

13. llość ofert złożonvch 1. Przedsiębiorst\\ o Budo\\'lane T.B.
lN V EST. Cdrj-k

2. f inra I .lr:orro-Hallolou r 
I

LtMAR \\ &\] Hll'tLlr''l Ś|''

.illr Ila. Skat.zęrr-r
L DI Kl'OL 5p. z .,.o.. Pircu r tr

4. Starogarilzkie Przedsiebiorsnr o

Bndolvtane S-BUD S.A..
Starogard Gdariski

5. Przedsiębiorstrvo Budorr lano-
Handlou'e TAMUR Tadęusz
Szczubełek. StaI'ogard Cdariski

t .l. I]ośc ofeft odrzuconvch 2

15. Krvota' jaką zanrawiający zamierzał
przeZnaczyć na f'inansorvalrie Zamówiellia
(brLrtto)

4.275 '000"00 zł

16. Cena of'e rty na jtariszej (brLrtto w tym VAI ) 5.211 .661'89 zł (rv tym 940'890'39 zł
VAT)

17. Cena ofefy najrvyŻszej (brutto w tym
VAT)

7. l 86'087'80 (lv Ęm l '295.85l '90 zł VAT )
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18. Cena wybranej oferty (brutto w tyni VAT) 5.217.664,89 zt (r.r'tym 940.890,39 zi
VAT)

19. Wvnragana kr,vota wadiun.l 50'000.00 zł

felnrin Óplat; 1do dnia ) 23 sierpnia 201 0r.

10. Wpłata wadium
Kl'ota- forma. data

Wpłata lvadium dokonalra została przez
firnlę lNVEST w dniu 20 sielpllia 20 J 0r.

w \ł'ysokości 50.000 z] (wB l6212010)
Pozostale firlll; rłlriocI; rrrdia u po'taci
gwarancji r-rbezp ieczen iorvych do dnia 2i
sierpnia 20l0r. krvocie 50.000 zł

21. Komisja Przetargorva (z dnia i przez kogo
porvołatra i liczba osób)

Zarządzelie nr 6PK/27l2010 z dnia 23

kwietnia 20l 0r. rv sprarvie povołcnia
konisji przctargou,ej do oceny i wyborLt

oferl.

2Ż. ośr.viadczenie Kiet'owtlika zanrarviającego
na załączollyIł druktr ZP-ll (art. 17 ust.2

Prawa Zamólvień Publicznvch)

23 sierpnia 2010r.

23. ośv,iadczenia członkórv konisj i

przetargorve.j na załączotlych drukach ZP-
l l (al1. l 7 USt'] Pra\Ą a ./alnóu icri

Publicznych)

3 człorrkórv Konrisjirr'dniu 23 sierpnia
2010r.

24. Infortnacja o spełtlieniu przez
rvykonawcórv r.r'at'uIlkórv udziału rv
poStępowaniu

20 i 23 sielpnia 201 0r'.

25. Data lr'szczęc ia postępowarria
prŻetargo\\'ego

23 lipca 2010r.

Ż6' Data podpisania umowy z rł'ykonalr'cą
(nazrva rvykonarvcy)

06 październ ika 20l0r'
(Firma Usługowo-Handlorva LEMAR
W&M I larluna Sp. iarvna, Skarszelvy)

21 . ogłoszenie o udzieleniu zanólvienta lv
B7.P

l2 paŹdziern ika 2010r'

28. Wańość umorvy ogółem (w tym VAT) 5.249'028'6 ] Zł (w tyln vAr 946.546' 1 7

zł)
29. Zrniany utnorvy Aneks nr I z dnia 2l .10.2010r

Aneks nr 2 z dnia29.1l .2010r
Aneks nr 3 z dnia I 5.1 2.201 0r
Anęks nr 4 z dnia 28.0l.201 lr
Aneks nr 5 z dnia 28.02.201 I r

u0. Termin rwkonania zadania 30 listopada 20 J I r.

30. Okres grvarancii 3lata
ll ProteStv iodwołania nle wlleslono

W trakcie tlwania postępowania konrisja przetalgowa stwierdziła niezgodnośÓ ofer1y Firnr1'

Usługorł'o-I'Iar-rdlor.vej ,,LEMAR'' ze Specyfikacją IStotnych Warunków Zanrówienia.

Zmian}' SIWZ Zostały opublikowane w BIP Urzędu Gminy Starogard Gdariski \v dniach: ]6

Slcrpnia 2010r. (nr pisma GKP 22ŻlXXXv].]Il2/08/05_ 10 z dnia 17.08.2010r.) oraz 18

sierpnia 2010r. (nr pisma GKP 222/XXXVIII/7/08/05-10 z dnia 17.08 2010r')'

Porł],zsze zrniany nie Zostały uwzględnione rv olercie ZłoŻonej pvez rlrmę ,.LEMAR''. W

drriu 27 wr'Ześnia 2010r., w odpowiedzi na pismo zamawiającego GKP
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222IXXXVIIV13b/08/05- 10 z dnia 24'09.2010r., firnra ',LEMAR'' wyraziła zgodę na

poprarvienie omyłek w kosztorysie ofefiorvytn' co skutkowało zmianą ceny oferto$'ej.

\\'zr'ł'iązku Z powyżSzym, zmieniła się wartośó wyceny całego zadania, z kwoty ot'ertou ej

5'217.664^89 Zł brutto (4.216.1]4,50 zł netto) na krvotę 5.249 '028,]8 zł brutto (4.302'182.61

zł netto).

\\r dniu 29 rvrześnia 2010r. dokonano wybotu naj korzystniej szqj olerty

Na dzieri podpisania umorły gmina posiadała zabezpieczone środki w wysokości

5 .473 .245 '00 zł.

W tLniu 06 paŹdziernika 20l0r. zawarto z Firnrą Usługowo-Handlową ,,LIJMAR" w&M

Hartuna Spółka Jawna umowę nr GKP-222l36l2010. Przedrniotem umowy było wykonanie

zadania pn. ,,Rekonstrukcja grotlziska średniowiecznego w nliejscołłości owidz".

Za lvykonirnie przedrniotu umowy clostawcy przysługiwało w;'nagrodzenie w kwocie

5.249 '02 8.61 zł brutto'

Termin rvykonatria zadania określono w umowie na dzień 30 listopada 2011r..

Wykonawca udzielił 3 lctniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i wbudowane

urząc1zenia.

ZabezpLeczenie rraleŹytego wykonania robót stanowiło 27o cerry brutto, tj. kwotę l04.980.60

zł'

Zwrot zabezpieczenia miał nastąpić lv następujących ternrinach:

ż 70% w ciągu 30 dni po odbiorze kolicowyllt'

} 30% lv ciągu l5 dni po upływie ternittu gwarancji.

Wykonal'ca wniósł powyŻsze zabezpieczerrie w postaci ubezpieczeniowej gwarancji

nalez-vtego rvykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG03/0025 l10l00Żt z dnia 01

paŹdziernika 20l0r. InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vierrna Insurance Group z

siedzibą lł' Gdarisku na kwotę:

. 104.980,60 zł. z terminenr oborviązylvania od 06 paździemika 2010r. do 30 grrrdnia

2011r.

.31.'ł9,ł.18zł,zterminemobowiązywaniaod01 grudnia2011r. do 16 grudnia 2014r'

\\/ ut-norr'ie przerł,idziarro kary za niedoLrzymanie jej warunkórv.

Do rłrr. tttllortry zarvarto aneksy:

o Nr 1 z dnia 21 pażdziernika 20l0r. ustar-rawiający Inspektora Nadzoru lrrwestorskiego.

c Nr 2 z dnia 29 listopada 2010r. korygujący błąd w ustaleniu wartości bt'utto

zamór'r'ienia, z kwoty 5.249.028.61 zł na kwotę 5.249.028,18 zł'
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o NI 3 z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniający hatmonogram realizacji robót oraz rvarunki

i tern, iny płatności'

o Nr 4 z dnia 28 styczrria 2011r. zmieniająca wafiość zanrówienia w zrviązku ze zmianą

starł'ki poclatku YAr z 22% r-ra 237o w stosunku do robót wykonywanych w 2011 roku;

cena brutto zamÓwienia po znrianach wyniosła 5 '283 .148'65 zł;

Cz,"-'rrności kontrolrre wykazały, Że firma nie lvniosła dodatkowego zabezpieczenia należytego

w1konania ulllowy: w związkl ze wzrostem wartości zamówienia. Zgodnie z zapisem unrowy

z dnia 06 paŹdziernika 2010r. fir.lna ,.LEMAR'' winrra była wnieść zabezpieczenie w

w1,sokości 27o cerry blutto. Dodatkowe zabezpieczenie, jakie powinier-r wnieść wykonalvca

stanowiło kwotę 688'40 zł.

o Nr 5 z drria 28 lutego 2011r. znrieniający harmonogram realizacji robót oraz warunki i

terminy płatności.

W dniu 23 maja 2011r. sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowyclr.

Faktu tego nie odnotowano w dzienniku budowy.

Wyboru wykonawcy robót dodatkowych dokonano w trybie zamórvienia z wolnej ręki. W

dnitr l1 lipca 2011r. przeprowaclzono negocjac.je cenorve' do których Zaproszollo jednego

\r'ykonawcę: Firnrę Usługowo-Harrdlową ,,LEMAR" W&M Flar1una Spółka Jawna. W

w1'niku postępowania ustalono ostateczną waltośó wynagrodzenia brutto na kwotę 3.033.80

zł. ogłoszenie o wyborze naj korzystniej szej olerty zamieszczono w BIP Urzędu z dnfi 12

Iipca 201 1r..

W dniu 11 lipca 2011r. Zawarlo un]owę nr 64/2011 z wykonawcą zadania. tj. trrmą Usługowo-

Flar-rrllorvą ''LEMAR'' W&M I'Iarttula Spólka Jawna, na lvykonanie robót tlodatkorvych lv

ramach r.ealizacji przedsięlvzięcia pn. ..Rekonstrukcja grodziska średniorviecznego w

miejscowości owidz''.

ogłoszenie o udzielenirr zamówienia nr 190157-2011, zostało zan-Lieszczor-re w'BZP w dniu 12

lipca 2011r..

Zakres robót obejmował roboty określone w protokole korrieczl-rości z dnia 23 maja 2011r..

dot1,czące usunięcia ko1izji parkingu z rrrrociągiem, poprzez przebudowę istrrie1ącego

r'urociągu tłocznego kanalizacj i sanitarnej.

\\i l-lll-Lorł,ie na roboty dodatkowe określono lvynagrodzenie Wykonarvcy w kri oe ie

3-0]3.80 Zł brutto (rv tym podatek VAT 567'30 zł).

Ternlin u'ykonania robót określono w umowie na dzień 20 sierpnia 2011r"

Rozliczei-rie wy'konania robót dodatkowych nastąpiło na podstalvie faktury nr 6/08/11 z dnia

19 sierpnia 201lr. na kwotę 3.033,80 Zł brutto oraz protokołu odbioru wykor-ranych robót z
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dnia 18 sierpnia 20l1r. (data rł,pł1''rł'u do urzędu rv dniu 21 rr'rześl-tia 2011r.). Płatnośc za

lakturę nastąpiła u'dniu 29 rvrześnia 201lr. (WB nr 19/20l l ).

W dnirr 18 sierpnia 2011r. dokonano odbioru wykonarrych robót dodatkow1'ch. Wykonane

prace odebrano bęz zastrzeŻeń. Gotowości do odbioru robót rłyn-rienionyoh w umolł'ie na

roboty dodatkowe nie odnotowano w dzienniku budowl'.

W dniu 16 listopada 2011r. rvykonawca zgłosił gotowość odbioru robót zgodnie z umową

zasadntczą z dnia 06 paŹdziernika 2010r..

W dniu 23 listopada 2011r. dokonano końcowego odbioru robót. Roboty uznano za wykonane

należycie i bez usterek.

Wykonane prace firma ,'LEMAR'' roz1iczyła nw. fakturami:

L.p. Nr fukturl Dd( ftktury Kwun (w zl) DLttl złphtt|: Nr lłB
I 9/l l/ l0 15 listopada 2010r. 52t.166,49 u0 II.2010 28/20l0
a 141t2110 23 srudnia 2010r. 528.039,27 3 0. t 2.201 0 4412010

5/01/l I 28 stvcŻnia 20l l[. 529.205.36 28.02.2011 l/201 l

4 ls/03/ll 2l marca 20llr 83.037,93
446.161,43

24.03.20
24.03.2011

4/20 t I

4i20 t I

5 l r/0'1lt I 29 krr ietnia 201 lr. 529'205.3ó I 3.05.201 1
'7120t I

6 r/05/ll 27 maia 201 1r'. 529.205,3 6 20.06.20 r I 13i2011

1 8/06/ll 30 czerwca 201 I r 52.9.205,36 20.01.20ll l5/201r

8 21t01i1t 29 lipca 20llr \)q )nś ]6 26.08.201 I 1',7 /201)

9 ll/09i I I l0 września 201 lr 35 r .050,00
178. 155,37

r8.10.201I
I 8.10.201 l

r0/20l I

22t20 t I

l0 16/l l/1r 30 listopada 2011r 195.500,75
jó.]85'38

I9. 12.20 I I

r 9. I 2.201 1

12"t20) I

27 /2011

ll 21111111 30 listoDada 20 I I r 291.319.23 19. 12.201 I 2712011

Razent 5.283.,l,18.ó5

Do dnia 02 kwietnia 201 2r. Gmjna nie uzyskała Zgody Powiato\\'ego lnspektora Nadzoru

Budowlanego w Starogardzie Gdański na uŻytkowanie Grodziska.

Wyboru wykonawcy na 
''Pełnienie 

kompleksowego nadzoru inrvcstorskiego dla zadania:

Rekonstrukcja grodziska ś ret!łtiowiec1,nego w łniejscowości owid7 gn. Sfurogałd Gdański"

dok.lncno w rłyniku przetargu lt icograt liczonego.

Przebieg postępowania o udzielenie Zamówięnia publiczrrego plzedstarł'iono rr. poniŹsz1'nr

zestarvieniu:

Nazrva i adres zamarviai ącego Urzad Gr.ninv Staroeard Cdariski

1 Przedtliot zamórvienia

P elttienie konple ksr.lte go nud-oru
inlve'stors kie go cl L:ł'cłLl tln iu 1)łt'

R(Aon'It lń,j,l !3'o. /' i'l.l a. '/)ll' Ll jr --,/.'_'
ł miej'scolrości aticl- głlt' Srtu'r.,gttrtl

Gdułiski
Trvb udzielen ia zanówienia ll leo!ttan tczoll\

.+.
Waność zarrrówienia w zł ]]8' ] 00.00 zł

R,olt tlou aftość rl etlt'o 9-924.45 €
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l) ogłoszenie o zalnórvictlitt przekazane
Urzędorvi oficjalnych Publikacji Wspólrrot
ELrropeiskich

nie dotyczy

2) optrblikorvanie w BiuJetynie Zamórvieli
Publicznvclr

- nr 259ó01-2010 z cJnia2l wlzesnla
2010r.

l) zanlieszczetlie lla tablicv osłoszeli Urzędrt od 2l rr r;, e'llil do 20 pazdzirrnika 20r0r.
-1) strona internetowa (od cinia do dnia od 2l rłrzc(lria do 20 pazdziernike 2010r'.

5.) innc nie ogłoszorto

6. Terrllin złoŹeIr ia rvnioskrt nie dotyczy

1. I lość złożonr.'ch ."vnioskórv nie dotyczy

8. ] 1ość zaproszonyc]r oferentórł' nie dotyczy

9. Termin zlożenia ofeń (do dnia) 0l przdzie n rika 20 l0r.,podz.0.00

t0. Otrvarcie olert (data, godzina) 0l października 20 l 0r.' eodz'9' 1 5

1t Krvteria rwbot'u oferl l000ń cena

1Ż Sporządzona Specyfi kac.j a lstotnych
Warunkórv zatnór.vienia (aft. 36, ust. l Pralva
Zarnówieli Publicznych)

2 ] września 20 ]0r.

B. Ilość ofert złożonych l. P rzed s ię b io rstr.v o obsługi
lnrvestyc.ji Sp. z o.o., Bydgoszcz

2. PROKSEN Sp z o'o.' Toruń
j' lllż; llieria. Doradztrro_ Ekolo;ia.

..lDEK'' Sp' z o'o.' Gdańsk
4. Po',vien ictrvo KORDEK Biuro

obsł Lrgi Budolvn ictł'a Stanisłarv
Kordek. Run.ria

I '1. Ilość ofeń odrzuconyclr 0

15 Krvota' jaką zanlarviaj ący zamierzat
przeznaczyć na fi nansowanie zamórvietlia
(brLrtto)

l8.l 00,00 zl

16. Cena ol'eftv naitairszei (blutto w tym VAT) ao'05Ó.0{l zl 1rr 11Ilt l'ł'l5o.00 zl \ Ą1 )

17. Celln olern llairv]ższei (bl'utlo rr ry rrl VAl ) 547.780.00 (rv t'vnl 98.780'00 zł VAl')
18. Cena rvybranej oferty (brutto rv tyrn VAI) 7q'05ó'00 zl 1rr t1tlt 1-]'15Ó'00 zlVAT)
19. Wymagana krr'ota rł'adiunr Nie rvvnrapane

Tern irr rptaty ldo dnia) Nie dot-vcz-v

20. Wpłata rład iunl
Krvola. forma

I \\'

Drta \\ platy
21 Konl isjl Pr'zetargorł a Zarządzenie Wójta Gln inr Starogard

Gdański nr óPK/]09"]010 z dnia 0l
października 2010l. ri spleriie potr'rllrłiżl
konisji pr:etargotrej clo occtn i vtboru

22. ośrviadczenie Kierolvnika zamawiaj ącego na

załączonym druku ZP-l l (ań. 17 ust.2 Prawa
Zanórvieri PLrblicznych)

0l pazdzielnika 101 0r.

Żi' ośrviadczen ia członkólv korn i sj i przetargowej
na zalączonych drukach ZP-1i (ań. 17 ust.2

PI'arva Zatnówień Publicznych)

3 członkórv Konrisj i ri dn1Lr

0l października 201 0r'

24. ln1brnlacja o spehrieniu przez r.vykollarvcórv
rr lr.lllkórr tl.l,/illll \\ posteporrattitI

od 28 lvrześlria do 01 paŹdziernika l010r.

25. Data rvszczęcia postępowan ia przetal gowego 23 lipca 2010r.

26. Data podpisania umorvy z lvykonar.r'cą (nazr'r'a

rvvkonarvcy)

Ż0 pażdziernika Ż0 1 0r. (Porł'iernictrr e''

KORDLK Bitrro Obs ltrv.i Bttd.,rrrriclrr"

10ó



Stanislas Kordek, Rurnia1

)1 . ogłoszenie o udzieleniu zarrrówienia rv BZP Nr 299607-20l0 z dnia 25 października
20I 0r.

28. Wartość umowy ogółenr (w tynr VAI) 7q.050.00 ,/l (\\ D tn l4.2:0.00 zl VAI )

19. Zntiattl' r-tmowY Aneks nr 1 z dnia 28.02.2011r.

i0 Temin rvykonania zadania i0 listopada 201 1 r.

10. Okres grvarancii Nie okl'ęślono

i1 ProtesĘ i odr.vołania Nie rvn iesiono

W dnirr ŻO paŹdzienlka 2010r. zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru

inrł'estorskiego dla wr.v. zadania Z fifmą Powienrictrvo Kordek Biuro obsłrrgi Budownictwa

Starrisław Kordek z siedzibą w Rumii.

W unowie określono wynagrodzenie w kwocie 79.056,00 zł zł brulto oraz termin realizacii

zadania do dnia 30 listopada 2011r. lub w przypadku opóźnienia rłrykonania robót

budow|anych do dl-ria zakończenia zadania inlł'estycyj nego. Ur'egulowanie naleŻl'rości miało

zgodnie z umową nastąpió w 10 etapach, pIZy czyl]l wartość poszczególnego etapu

uzaleŹt]iona niała być od wańości etapu lobót budorvlanycl-r i starrowić miała ok. 10%

rł,artości zamówienia. Płatność nastąpió miała na poclstawie laktur VAr, zaakceptolvanycl-r

przez Zamawiającego, w terninie 14 dni od daty ich otrzymania.

W dnirr 28 lutego 2011L do wrv. umowy Zawarto aneks nr 1, wprowadzający Znian)'

dotyczące wafiości bn-ttto umolły, w ZwiąZku ze znltaną wa ości podatku Y'ĄT z 22oń na

23%, rv stosunku do wartości usług nad robotami wykonanymi rv 20l1 roku. Cena brutto po

zmianach wynio sla 79 '57 4,40 zł.

Wykonane place inspektol nadzoru roz1iczył nw. lakturami:

L.p. Nr faktury Dal( faklury Ktpotu (w al) Dutu zoplatt, Nt WB

95/t t/ t0 lq listopada 2010r. 7.905,60 30.I L2o 0 28/2010

) 1/20t1 28 luteso l0llr l5.87ó'00 I 4.01.20 r/201 l

3',711t 30 kwjętnia 201lr 15.940,80 l0 05.20 9/20 r 1

4 44itl 3 I maia 201 lr. '7 .9',7 0.10 r4.06.20 I l/201 I

) 67/tl l4lipca 20ll r. '7 .910.40 16.07 .).0 r6120 r l

6 l281lt 30 wrzęśnia 20 l lr 1 .97 0,10 07 lt 20 23/2011

1 153/r1 3l paŹdziernika 20l1r 7.970,40 17.1 I .20 25/2011

8 182/11 2 L lrrLLlria l0l I r 7 .910 ̂ 40 2'7.1).20 I 30/201 I

Razent 79.571,10

II Terntontodertizrtcjn butlyltków szkolnlclt R1lwald ' Jabłołło

Podstalvę realizacji powyŻszej inwestycji stanou'iła uchwała Rac'ly Gminy Starogard Gdaliski

nr XV/1 55/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. lv sprawie uchwalenia budŻetu Gminy lra 2008 rok'

Polvyzsza inwestycja została podzię1ona na trzy odrębne zadania:

1 . Tem-romodernizacja budynku szkoły w Ryr'vałdzie

2. Ter motnodernizacj a budynku szkoły rv Jabłowie i brrdynku ,'0''
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3' Zaprojektorvanie i lłykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyr-nianą Źródła

ciepła przebudowa 1okalnej kotłowni r'vęglowej na opalaną biopalilvem w Zespole

Kształcenia i \\'ycholł'ania rv Rylvałdzie.

l'rzebieg poslęporł'ania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono w pot]iŹszynr

zestau'icniu:

Lp. WvszczepóInienie opis lltlstepołł,aniu
I Nazlva i adres zarnawiającego Urząd Gmin-v Starogarcl GdaIiski

2 Przednl iot zanlórvien ia
Te r n on ot1 enl izctc j a b tłdyn kólv s zkó ł v
Gninie Sturogarcl Gdatiski - Rytt,alcl i

Jablotvo

J, Trvb udzielen ia zanrórvienia przetarg llreogranlczon)

4.
Wartośc zanrórvicn ia rv zł

1 .7l 8'856'00 zł (na rvszystkie zadania
łączrl ie)

Ró\Ą,no$,artość \\' euro 447.73 5 
'00 

€

5

1) ogłoszenie o zanłórvietliu przekazane
Urzędorvi ofi cjalnych Prrblikac.j i WspóJnot
Europeiskich

rr ic dot; ezy

2) opublikorvanie w Biuletynie Zanrór.vieri
PLrblicznvch

- nr 142998-2010 z dnia 25 naja 201 0r.

j) zanieszczenic na tablicy' ogłoszeri UrzędLr 25 nlaja do ]ó czertrca ]0l0r'

4) strona interneto\va (od dnia do dnia) 25 lnaia 2010r. do bcztęrlnillouo
51 innc nie ogloszono

6. Ternlin złożenia rvniosku nie dotlcz\
1. ]lośó zlożonvoh rvnioskórv nie dotyczy

8. jlość zaproszonl cll oferęlltórv nie dotycz\

9. Ternin zlożellia of-ert (do dnia) l4 czerrviec 2010r., godz.l0,00

10. Otrvalc je ofeft (data. godzina) I 4 czc rl ca 201 0r., godz.1 0. I 5

ll Knteria rv1'bolu ofeft ]00oń cena

12. Sporządzona Specyfi kacja lstotnych
WarLlnkórv zallórvienia (aIt' 36' ust. 1 Pral'a
Zanriirvicri Publ icznych)

21 rnaja 2010r.

13. ] ]ośc ofeft złożonych l. Konsorcjum: MSP ,,SMOK"
Kcister, Kscpka Sp. jarvna ,

Starogard Cdariski lider'

konsorcjrrm, Przedsiębiorstrr'o
B u dorv lan o- Hand lol e TAMUR
Tadeusz Szczubełek. Starogard
Gdariski-czlonek kon sorcj unr

2. Pr'zedsiębiorstrvo budorr lano
projektowe,,MABET". Starocarcl
Gdariski

14. llość oleń oclrzucoIrvch 0

t5 Kwota, jaką zatnawiający zatn ierzał
przezlaczyć na fi nansorvanie zatlórvicnia
(brLrtto)

Zadanie l - 463.j5-ł.06 zl
7.ac|,a:l'e 2 - 9 1 l.582.l 0 zł
Zadanie 3 - 122.067.94 zl

]ó. Cena olefty najtańszej (brutto w tym V^I) Zadanie l 359.tl98.2 L Zł (\\ t)'l'n

6,1.899.68 zł V'ĄT)
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Zac]anje 2 - 670'980'25 zł (rv Ęrn
l20'996.44 zł vA1')
Zadańę 3 _ 2]3.830'38 zł (rv t1'm

] 8.5 59.5 8 zł VAT)
t7. Cena ofelty nairvyższej (brutto w tym VAl') Zadanie 1 454.8 ] 8'90 zł (w tym

82.016,52 zt VAT)
Zadania 2 - 840.504,01 zl (w tyn
i5l.566'30złVAT)
Zadanie 3 6] 8.282,6Ż zt (rv tyrn
l l 1 '493,59 zł VAI)

18. Cena rvybranej ofefty (brutto rv tyrn VAT) Zadanie 1 359.898,21 zl (rv tyrn
64'899'68 zł VAI)

Zadalie 2 - 670'980,25 zł (rv tyrl
]20.996'44 zł VAI)

Zadanie 3 _ 2l3 '830'3 8 zł (lv tym
38'559'58 zł VAT)

19. Wymagana krvota wadium Zadanie l- l0.000'00zł
Zadanie 2 - 20.000,00 zł
ZadanięJ- l5.000.00zł

Ternin rvpłaty (do dnia) l4 czerwca 2010r.

20. Wplata rvadium
Krł'ota, forrna' data

Obydrvie firmy u'niosly wadia rv postaci
grvarancji ubezpieczel ion'ych do dnia l'1

czerwca 20]0r' rł' kr.vocic 45.000,00 zł.
obor.viazuiące do dnia 14 lipca 20l0r.

21 Kornis-ia Przetargorva (z dnia iprzez kogo
por.lołana i liczba osób)

Zarządzenie nr GPK/45/2010 z dnia 14

czerlvca 20l0r. rv sprawie pou,ołunia
kontisji przeturgou,ej do ocany i łybon!
ofert.

2Ż. ośrł'iadczenie Kierorvnika zamaw iającego
na zalączonym drukLl ZP- l 1 (ań' 17 ust.2

Prarva Zanrórvień Publ icznych)

l5 czerrvca 2010r.

23. oślr'iadczęn ia czlonków kornisj i

plzetargowej na załączonych drukaclr ZP- l l
(aft' l7 ust'2 Plarva Zamórvie ti Publiczrrych)

3 członków Komisjirv dniu l5 czerrvca
20I 0r.

24. lnfbrnracja o spełnieniu przez rvykonar.vcórv
trJrIlllkorr udzialtl rr poSlępU\\ a l] ill

10 i I 4 czeru'ca 201 0r.

25. Data \1 SZcZęcia poStępowania
prZetargowęgo

23 lipca 2010r.

2.6. Data podpisania ullorvy z rvykonawcą
(nazu a wykorau cy)

05 lipca 2010r.
(KonsorcjLrm: MSP,.SMOK" Keister,
Ksepka Sp. .iawna , Starogard Gdariski
lider kotlsorcjttnl. Pl'zedsiębiot'strvcl
Budorvlarlo-Ilandlorvę TAMUR TadeLrsz

Szcztlbełek, Starogard Gdaliski-członeli
konsorcium)

)1 . oqłoszetlie o udzieleniu zanrówierlia w BZP 05 Iipca 301 0r.

18. \\iattośc utlorł'y ogółem (w tym VAT) Zadanie l ]59.898'2l Zł (w tym
ó4.899.68 zt VAr)

Zadanie 2 - 670.980,25 zł (r.v tynr

120.996'44 zł VAT)
Zadanje j 213.830.j8 zł (rr't1'nl

]8-559.5S zł VAT)
19. Zmiany umorly Aneks nr I z dnia 30.07.2010r.

Aneks ur 2 z dnia li.tJl.20l l t.
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30. Tennirr rvl kona n ir zadania 30 listopada 201 I r.

10. ok l'es grł arancii 3lata
i1 Protestv i odwołania nle wnlesloll0

oferta złoŻona przez' fitmę MSP ,,SMOK'' Keister. Ksepka Sp. iawna zarł'ierała

pełnonlocnict$'o z dnia 14 czerwca 2010r. Przedsiębiorstwa Brrdowlano l-Iandlowego

..TAI\,IUR" Tadeusz Szczubełek udzielone firmie MSP .'SMoK'' do reprezentowallia

Kotrsolcjunr $, plzetargu nieograniczonynr dotyczącyn-r ww. zadania a m.in.do:

- sat-tloclzielnego podpisywania oferty ijej złoŻenia,

- repreZentowania interesórv Konsorcjum przed Zamawiającym'

- SamodZielnego podpisywania kontraktu Z Zarrrawiającym,

- Zaciągania w imietliu Konsorc.jum zobowiązań.

Umowa Konsorcjrrn została Zawarta w dniu 23 czerwca 2010r. ponriędzy MSP.'SMOK"

Keister, Ksepka Sp. jaw'na, Starogard Gdariski _ lider konsorcjum a Przedsiębiorstwem

Budorvlar-ro Handlowym .'1AMUR" Tadeusz Szczubełek, Starogard Gdaliski - członek

konsorcjum. W umowie określono m. in. podział zadań pomiędzy Lidera oraz CzłoŃa

Konsorcjuttt a takze wkład r'v zabezpieczenie naleŻytego wykonania umowy (28'686'43 zł

Lider,33.549,01 zł _ Członek).

Na dzieri podpisania umoly gmina posiadała zabezpieczone środki lv wysokości

2.073.9j0.00 zł.

W dniu 05 lipca 20 l0r. zawarto z Konsorcjum: MSP .,SMOK" Keister, Ksepka Sp. jawna,

Przeclsiębiorstwo Budowlano Handlowe ,,TAMUR'' '|adeusz Szczubęłek umowę ru GKP-

2z2lxvill10. Przedniotem unrow1' było wykorranie zadania pn. ,,Termtlmodernizacja

budyltkótu sxkolttych: Ryłłakl - Jabłotpo". Przedmiot urnowy podzielony został w umorvie

na 3 zadania:

1. Wykonanie termomodernizacj i budynku szkoly w Rywałdzie

2. W,r,konanie termomodemizacji budynku szkoły w Jabłowie i budyrrku ''0''
3. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wynrianą żrodła

ciepła ' przebudowa lokalnej kotłor.vni rvęglowej na opalaną biopaliwem w Zespole

Kształcenia i W1'chorvania w Rywałdzie.

Za rr1konanie przednriotu umowy dostawcy przysłrrgiwało wynagrodzenie w krvocie łącztrie

1.]-+'+'708.70 zł brutto, co na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

- Zadar-rie 1 359.898.21 zł

- Zadanie 2 - 670'980"Ż5 zł

- Zadanie 3 213.830,38 zł.
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Tet'trrin lvykonania zadania okręślono lv umowie na dzień:

Zadanie 1 31 maja 2011r.,

Zadanie2 i 3 31 sierynia20l1r..

\\1'konalvca udzielił 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i wbrtdowane

urządzenia'

Zabezpieczetrie na1eżytego wykonania robót stanowiło 5% cen1' bn:tto, tj. krvoty:

- Zadanie 1 17 .994^91 zł

- Zadanie 2 - 33 '549 '01 zł

- Zadanie 3 10.69l-52 zł.

Z**roI r'abezpteczenia miał nastąpió w następującyclr ternrinach:

> 70% rv ciągu 30 dni po odbiorze koticowyn'

> 30% w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi.

Lider Konsorciunl' firma ,'SMOK''' rvrriosła powyższe zabezpieczenie w postaci

ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr

GD/GWGG/69/20I2009 z dnia 01 lipca 2010r. Tor'varzystwa Ubezpieczeń i Reasekurac.ji

WARTA S.A. z siedzibą rv Warszawie na kwotę:

o 28.686,43 zł' z ternrinem obolviązywania od 02 lipca 20l0r. do 30 września 20l1r.

. 8.605.93 zł. z terminętrr oborł,iązywania od 0l paŹdzierrrika 2011r. do 15 paŹdziernika

2014r.

Członek Kotlsorcjum, flrnra ,'TAMUR"' wniosła powyŻsze zabezpteczenie q' postaci

ubezpieczeniowej gwarancji naleŻytego wykonania kontraktu i usunięcia lvad i usterek nr

250001180777 z dnia 01 lipca 20l0r. Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S'A.

z siedzibą w Sopocie na kwotę:

o 33.549,01 zł, z terminem obowiązywania od dnia zawarcia tmlowy do dnia dokonania

odbioru przedmiotu umorvy, jednak nie dłuŻej niż do dnia 30 września 20l1r.

. 10.067'70 zł, z ternrinem obowiązywania od dnia dokorrania odbioru przednliotu

unrowy do 1 5 września 201'łr.

W umorvie przewiclziano kary za niedotrzynanie jej warunkórł'.

Do rvrv, umow-v zarvarlo aneksy:

o Nr'1zdnia30 lipca2010r. ustanawiający lnspektor'a Nadzoru Inrvestorskiego,

o Nr 2 z dnia 23 marca 2011r. zrnieniający rł'afiość zamówienia w związklt ze zmianą

stawki podatku VAT z Ż2Yo na 23oń w stosuŃu do robót rłykonywanych r'v 2011 rokrr;

cet-ia brutto zanrówienia po zmiallach wyniosła odpor.viedrrio: 362.112p0 zł dla
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Za.lania 1' ó76.480'09 zł dla za'dartia 2 oraz 215.583"08 zł dla zadania 3 (łączr-rrc

1'25.+.235,90 zł brutto).

Ztlliallie ulcgła równieŻ wysokość zabezpieczenia naleŻytego rvykonarria unrowy o kwotę

.ł7ó.35 zł. stallowiąca 20% wzrosttl wartości zantirł'ienia. W dniLr 22 n-rarca 2011r. dokonano

rr'plat1' tej krł'ot.v na rachunek urzędu (WB 81l20li z dnia 23 narca 2011r.).

Zgłoszcrria do odbiorrr robót i odbioru robót dokol-rylvano zgodnie z pottiŻszym zestarvieniellr:

Zadanie I Zedanie I /uJrnie 2 T ad,anie 2 Zaclanie 3

etap I etaP II etaP I etaP ll

Zgłoszenie do 30.09'20llr' 3l.05.20l1r. 05.05'20llr. ]4.07.20llr. j].08'20llr.
od bioru rob{ 'l

odbiór'robót 04.l0.20l1r. 06.06.20llr. ll.05.2011r. l8.07.20l lr. 07.09'20]1r'

Wykonane prace wykonarvca roz|tczył nw' 1'akturami:

L-p. Nr fuktury Datu fuklurl Kwola (b, zl) D t( ztt,httt' tfB
5/10/10 05 pazdzicrnika 2010r. 4 r. 192,99

41.192,99
Ir5 l0 20
26.1 0.20

0

0

412010
l2/2010

) 523120I I 11naja20llr 176.543,54
tl9.131 ,10

20.05.20
20.05.20

1

I

2/20 l0
1i20rl

6511201t 06 czcrwca 201lr I 3lt.756,1 I

141 .030.8 I

09.0 6.20
09.06.20

I

I

41201 I

112011

4 820/tL)l I l8 lipca 2011r 150.000,00
170.498.85

25.01 .20
12.0E.20

I

I

1o/20I l
r2,',201 l

5 108li20 l r 07 \\lześnil ]0l ll 2 r5.583,08 29 09 20 I l 8r20l l

Ruzetn 1.2s,1.236,07

Wyboru rł'ykonawcy na ,'Pełnicnie n'ldzoru inrr'cstorskiegtl dla zadlnia:

Ternlolllotlernizttcja budynków szko!ltlclt _ Rylłakl - Jabłotpo',' dokonano rv rvyniku

przetargu nieograniczonego.

Przebieg postępowania o udzieler-rie Zalllówicnia publiczrrego przedstarł'iclno w poniższyt-t-t

zestawieniu:

Nazrva i irdres zanlarviaiącego Ulzad Cnrinl Starogard Gdariski

t Przednliot zanór.viellia
Pelnienie nutlzoru inv eslot-.skiago cllu

-thl, ti,tl)lt. I'rtttu,tt,,1,"'t,: t, t

budynkóv, szkol nl,c h R)'lrttl cl - .Itlb ł ov cl

t. Trvb udzielenia zanórvietlia przetalg l ieogran iczon]

4.
Wartość zanrórvien ia rv zl l8.l]82.67 zł

Ró\llowaftośó w euro 4.9 ] 8,64 €

5.

l ) ogłoszenie o zamórvictlitt przekazane
Urzędorvi ofi cjaln1''ch Publiliacj i Wspólnot
ELrropeiskich

nie dotyczy

2) opublikorvanie rv Biuletynie Zatnowten
Publicznych

- nr l735l2-20l0 z dnia ]8 czerrłca
20l0r.

3) zatlieszczenię na tablioy ogłoszeri UrzędLr l8 czenvca do i0 czerrvca 20101.

4) strona internetowa (od dnia do clnia) ]8 czerrłca do j0 częrrlel 20I0r.
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5) in ne nie ogłoszot'to

6 Tenrrin złożen ia lvniosku nie dotvczl-

1. llość zlożonvch rvn ioskórv nie dotr czy
u. llosc zaproszoll yc h oferentów nie dotyczl
9. Tęltnin złożenia ofer't (do dnia) 29 czerwca 20 10r., godz.l0.00
10. Otrvarcie ofert (data. sodzina) 29 czelwca 201 0r., godz. I 0. I 5

11 Kn rerla rrt bol'tL ofęrt l 00oń cena

12. Sporządzona Specyfi kacja Istotnych
\\'arLrnkór'v zamówienia (art. 36' ust. J Prawa
Zamórvień Publicznych)

l6 czerwca 2010r.

13. l losc ofert z1ożon1c h 1. PROJ-BUD Mgr inż. Franciszek
Gontarz' Kościerz1'r'ra.

2' Birrro ohslugi Brrdorr rtictrł a

Tadeusz Szymborski, Starogard
Gdairsk i

14. I Iość oferł odrzuconvch 0

15. Kwota. jaką zamawiający zarnjerzał

t.rzeznacz}ć nl fillall.olraltię zaInóu ietlir
(brLrtto)

23.03(t,86 z1

ló- Cena ol'erty najtaliszei (brutto lł'tyrn VAr) 17.080.00 (w tvm ,00 zł VAI)
\'/ . Cena ofeńy najwyższei (brutto w tym VAT) 47.580.00 (w tym .00 zl VAT)
18. Cena wybranei ofefy (brutto w tym VAT) l 7'080.00 (lv tvm '00 zł VA]')
19. Wymagana kwota wadiurr N ie wymagane

Ternin wplaty (do dnia) Nie doĘczy

20. Wpłata rvadiunr
Kwota, forma
Data rvpłaty

2t. Kolnisja Przetargorł e Zarządzenie Wójta Grniny Starogard
Gdański nr GPK/64/20l0 z dnia 28
czellvca 20l0r. r.v sprarł'ic pc'lv,olania
kotnisji przetargotvej do oceny i vyboru
ofarl.

Ż2 ośrviadczenie Kierowllika zanlarvia-jącego na

zalączonytn drLrku ZP- l ] (art. l 7 ust.2 PI'alva

Zanórvieli Publicznycli)

29 czerr.r'ca 20 l0r.

23. ośrviadczenia członkórv kornisj i pr'zetargowej

na załączonyclr drukach ZP- ] l (aIt. 1 7 ust'2
Prarva Zanrórvieri PLrblicznych)

2 członkórv Komis.jirv clniu 29 czenvca
201 0r.

Ż4 lnformacja o spełnieniu przez lvykonawcórv
rł artltlkorr udzirlu rr po\lępoualliu

29 czerrr ca 20 I 0r'.

25. Data rvszczęc ia postępowania przetalgowego ] 8 czerrł'ca 20l 0r.

Ż6. Data podpisania ul]'lowy Z rvykonarvcą (nazrva
rvykonarvcy)

1 5 lipca 2010r. (Biuro Obstugi
Budorł'nictrva Tadeusz Sz1''tlborski,

Starogard Gdariski)

21 . ogłoszenie o udzieleniu zarnórvienia w BZP Nr 2l I594-2010 z dnia 15lipca2010r.
28. Wartośc unorv;' ogółem (w tyrn VAT) I7.000,00 zl (rv g nr zl VAT)

29. Zrnianl'umorvy Areks nr 1 z dnia25.03.201 lr.
Aneks rrr 2 z dnia 04.05.201 I r.

30. Tenril rwkonania zadania 3l sierpnia 201 I r.

10. Okres grvarancji Nie określono
' Protesty i odwołania Nie rvniesiono
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W dniu 15 lipca 2010r. Zawańo umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. zadanta

z lirnlą Biuro obsłrrgi Budownictwa 'fadeusz Szymborski.

\\i ulltowie określono rłynagrodzenie w kwocie 17.080,00 zł zł brllto oraz ternrit-t realizacji

zadallia do dnia 31 sierpnia 2011r. lub w przypadku opóŹnienia wykonarria robót

budorr,ian-vch do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego. Uregulowanic naleŻności miało

Zgodnie Z unrorvą nastąpić w etapach' zgodnie z okresarrri rozliczeniowylni rł'ykonawcy robót

Płatllość nastąpić miała na podstawie faktur. VAI' Zaakceptowanych przez Zamawiającego' w

telnrinie l4 dni od datl ieh otrzl marlic.

W clniu 25 malca 2011r. do wr.r,. umowy Zawarto aneks ru 1, wprowadzający Zmjan}

clotyczące $,afiości blutto unlowy, w ZwiąZku zę Z|nianl wartości podatku YAT z 22oń na

23oń. w stosunku do wartości usłLlg nad robotami rvykonanymi w 2011 roku. Cena brutto po

zmianach rłyrriosła 11 .210'84 zł.

W dniu 04 maja 2011r. zawarto aneks nr 2' w którynr poprarvioną oczywistą omyłkę pisarską.

Wykonane prace inspektor rl'adzoru rozllczył nw. f-akturami:

L.p. Dutu ttklury Rvot! (w zł) Dat( zapłdy WB

93/10/2010 04 paŹdziernika 20l0t'. 5s8,s0
ssR i0

15.10.2010
I 5.I 0.2010

t 0/2010
3/2010

2 48/05/201 I llmaja20llr 1.220,00
1.240,00

2,1.0s.201 I

24.05.2011
3/201 r

5/2011

53/06/201 1 06 czerwca 201lr 1.88 r,50
t.912,34

14.0ó'20l1
r4.06.2011

5/2011
8/2011

4 73/0',712011 18 lipca 2011r 2 '4ó0'00 28.07.201 I 1 1/201 I

5 t0l/09/201I 07 września 20l1r 7.3 80,00 26.I'.l .2011 16/201 I

Razent: t7.210,8,1

III Butlowa otltłoclnienia prq,szkolłIycl boisk sportow1lch w niejscowości Kokoszkowy gnt'

Starognrd Gdttński

Por'1starvę realizacji powyŻszej inwcstycji stanorviła uchwała Rady Grrriny S1arogard Gdariski

nr III/8/20i0 z dnia2.3 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budŹetu Gminy na201l rok.

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publiczr-rego przedstawiono w por-riŻszym

zestawieniu:

Lp. |f'yszcze?óInienie opis postępownniu

Nazrva i adres zanrawiaiącego Urząd Gminy Starogard Gdański

) Przedmiot zamówietlia
B udoła o dv ońt i e n i u pr zy sz ko l nych

boisk sptlrkllłych ty n iej scołvości
K okos:koll'y gtl t' Sl,l r,,R.lrJ G Jańs k i

J. Trvb udzielenia zamórvienia przetarg nleogranlczon),

_ł.
Wartość zamórł'ienia w zł 98.2Ż0.26 zł

Równolvańość rv euro 25.5 84.85 €
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1) ogłoszenie o zamówieniu przekazane
Urzędowi oficja)nych PubIikacji Wspólnot
Europejskich

nie dotyczy

2) opublikorr'anie lv Biuletynie Zanólvieli
Pr rhlicznvch

_ nr 92063-20l ] z dlia'2Ż nralca 20l lr.

3) zanlieszczenie rra tablicy ogłoszetl Urzędu ocl 22 marca do 07 kwietnia 201 1r.

'ł) Stfolla intenletowa (od drria do dnia) 22 marca 20 ] l r. do beńernrinowo

5) inne nie osłoszono

6. Tcrmin złożenia wniosku nie doĘczy
1. IIość złożorrvch rvtl iosków nic dot\ czy
8 Ilość zaproszonYch oferentór.v nię dotycz}
9. Termin złożenia ofert (do dnia) 06 krł ietn ia Ż0 l l r', godz' l 0,j0
10. Otwarcie ofert (data. godzina) 06 kwietnia 201 I r, godz. 10,40

ll Krvteria rvYboru ofeń 100% cena

12. Sporządzona Specyfi kacja lStotl]ych
Warunkólv zamówietlia (ań' 36, ust' l Prawa
Zanrówieti PLlbIicznych)

2I malca 201 I r

13. Ilość ofcrt złożonych J . Roboty Ziemne i Drogorve
Andrze.j Trvorek, Borzechorvo

l. Zaklad lrr.lehcji Saritanr;cll i

C'o. Jan Miętki' Liniervo
3' Przedsiębiorstlvo Robót

Inżynie11' j rro-Mel iorac1'j nyclr
EKoBUD' Starogard Gdański

14. l lośc ofer't odrzucorlycl-t I

15. Kr.vota' jaką zamarł'iający zamiet'zał
pr zeznaczyć na finansolvanie zanlórvienia
(brLrtto)

98.000.00 zl

16. Cena ofertv na tańsze i (brutto lv Ęm VAT) 8b.q00,71 ./l (\\ (\ nr l6.l4o.7l zl VAT)
11 . Cena ofeftv na rvvższei (brutto rv tyni VAT) l Ó8. l l5'08 zl (rr t\lll 3l.4j6,I5 zl V\l)
18. Cena rr1bran<j ol'cn5 1brLrtto u t;ln VĄl_') 86.900.72 zł (w tvnl 16.249'73 zl VAT)
19. Wymagana klvota rvadium L000,00 zl

'fclrnin wplaty (do dnia) 06 krvietn ia 201 l r.

20. Wpłata lvadiurł
Kwota, forma, data

Wszystkie firnly rvpłaciły rvadiunr w

\\'ysokości 1.000'00 zł rv dniach od 29

rnarca do 05 krvietnia 2011r. na rachunek
grriny

Żl. Komisja Przetargorva (z dnia i przez kogo
porł,ołatla i liczba osób)

Zarządzenie Wójta Gmjny nr GKl-
2312011 z dnia 05 krvietnia 20lir. rv
.pt'arr ie porlulłł i,t kontisji przrtur2ol, j
do oceny i wyboru ofert.

22. ośr.viadczen ie Kicrownika zarnalvia-]ącego na

załączollym druku ZP- 1 l (ań. l 7 ust.2 Plawa
Zanlórvień Publicznych)

06 kr.vietnia 201 I r.

23. ośrviadczen ia członków komisj i przetargowej
na załączonycll drukach ZP-1 l (an. l7 ust.2

Prarva Zamówieti Publicznyc|i)

3 człorrków Kornisjilv dniu 06 kwietnia
201 I r.

24. Inforn'racja o Spelnieniu przez wykonarvców
rł aruttkólt udzialu rl po.lępo\\al]iu

.il llllrcr,04 i05 krliętllia ]0l]r'

25. Data wsZcZęcia postęporvania przetargowego 22 nrarca 20 i I r.

26. Data podpisariia umowy Z wykonawcą (nazwa

rvykonarvcy)

26 krvietnia 201 1 r.

(Roboty Ziernne i Drogowe
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Andrzei Trvorek. Borzecho$ o )

21. op.]oszenie o udzieleniu zamówienia lv BZP 26 kwietnia 201 lr
\Ąarlusc tllnou1 ogólem (u t;rll VAT) 86.900'72 zł (w tyrl l 6.249'73 zł VAT)

29. Zmiany unrolvy nie dotyczy

i0. Termin rvykonan ia zadania flO czerrvca 201 I r

30. OLres qrr arancii 3 lata

i1 Protestv i odrvołania nre wD leslorl(.)

PorvyŻsza inr.vestycja była finansowana Ze środków brrdzetu grniny ujętych w rozdziale

92601 . Na dzieri podpisania umowy, dotyczącej Zadania pn. ,,odwodnierrie boisk

Kokoszkorvy'', tj. na dzień 26 kwietnia 2011r., Gmina w rozdziale 92601 nie miała

zaplanowanych Żadnych środków na rłydatki. Z ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy p.

Elżbiety Sadowskiej wynika, że ww. ir-rwestycja zaplanowana była w rozdziale 60016, rv

ramach Zadania ,,Pr'ojekt i budowa odwodnierria centrum wsi Kokoszkowy". Na dzień

podpisania powyższej rrrnowy w rozdztale tytrr zaplanowano środki w wysokości 130'000'00

zł. Zniany planu rł'ydatków z rozdziału 60016 do rozdziałl92601 (lv wysokości 87.000'00

zł) dokonano lł'drriu 19 rłraj a 201lr. uchwałą Rady Gminy nr VII/53/2011 rv sprarł'ie zmiln1

budżetrr gnil-ry na 201 l r..

W dniu 26 kwietnja 2011r. zawar1o z firną Roboty Ziemne i Drogolve Andrzej Tworek

ltmowę nr GKI-56/2011. Przedrrrioterrr umowy było wykonanie Zadania pn. ,,,Budowa

odwotlnienia prrys7kolttych boisk sportowych w nliejscotłości Kokoszkottł! gm. Starogard

Gduński".

Za rłykonanie przedrr.liotu umowy dostawcy przySłllgiwało rłynagrodzenie rv krł ocie

86.900,72 zł brutto. Termin wykonania zadania określono rł'unrolvie r-ra dzieri 30 czerrvca

201 1r..

Wykonarvca rrdzielił 3 letniej grł'arancj i na wykonane przez siebie loboty i wbudo\\'ane

urządzęnia.

Zabezpieczenie należytego wykonania robót stanowiło 3 
o/o cer-ry blutto' tj. kwotę 2.607,02 zł.

Zrł'rot zabezpieczenia miał nastąpió w następu.iących terminaclr:

> 10% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowyrlr,

} 30% w ciągr-r 15 dni po upływie terminu rękojmi.

Firma zabezpieczenie wpłaciła w dniu 26 krvietnia 201 1r. lv rł'ysokości 2'607 ,02 zł (lNB

1 I 5/201 1).

W umowie przewidziano kary za rriedotrzymanie jej warunków.

Wykonanie zadania firnra rozltczyła fakturą nr 50l20l1' z dnia 0l lipca 2011r. na krł'otę

86'900'72 zł. Płatności gmina dokonała w dniu 08 lipca 2011r'. (wB 53/2011).
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\\l dniu 29 czerwca 2011r. Wykonawca zgłosił gotowośó odbiolu robót zgodnie z umową Z

rlnia 26 krvietnia 201 lr..

\\' dniu 01 lipca 2011r. dokonano końcowego odbiorrr robót. Roboty trznano za wykonane

nalezl cie i bez usterek.

2.5.2.3. Znkup iobjęcie akcji, utlziałółł.

W okresie kotttrolowanym nie wystąpiły wydatki z wrł'. tytułu.

2.5.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa hnndlołuego.

W okresie kontrolowanytn nie uystąpiły wydatki z ww. t}tułu.

2'5.2.5. Przyjęcie zakończottych zadąń inwestycyjnych na Stotl (księgowy) środkótł

trwaĘch.

Kontrolą objęto prz1jęcie rra starr ślodków trwałych nrł'. zadali inwestycyj nyclr:

. Terntontorlernilacja budynków szkolnych Rywakl _ Jctblolło.

W dniu 30 listopada 20l 1r., na podstawie PK nr od 0064 do 0066, inwestyc.ję przyięto rra stan

środków trr'vałych Gtlriny nw. dowodami oT:

o 1712011 o rł'ańości 295.284.38 zł,

o 48/2011 o wafiości 694.Ż91,41 zł.

3. 4912011 o wartości 602.938,l5 zł.

War'tość ta była zgodna z warLoŚcią wynikającą z konta 080.

- Burlowa odwodnienia prxys1kolnych boisk sportowych w ruiejscołłości Kokoszkolpv

gm. Sturogttt G tIątis ki.

lrrwestycję przyjęro na stan środków trrł'ałyclr Gmirry, na podstawie PK nr 4026, w dniu

22 listopada 2011r. dowodem oT nr'ł41201l na waftość 94.096'22 zł.

Wartośó ta była zgodna z wafiością wynikającą z konta 080.

2,5.2.6. Dotacje celowe z butlżetu gminy na Jinonsowanie Iub tloJinansowywonie kosztółp

inwestycji (lub zakupów inwestycyjttych) realizowanych przez inne jednostki.

Rozdzittł
k lusyJi kucj i
bu żetowei

Zadanie
Srodki

przekazane(zł)
W1konanie (z'ł)

s 6330
600l6 Btłdowa tlrogi Kluiatovej i Południolvej (NPPDL

2008-2011)
I .596. 170,00 I .596.170.00

758 t4 Zu,ro/ części vydalkóv vyk()nąny.:fu łł rtłnlach
/itntlttsztł sołeckiego łv 2()10 roktt

10.500,00 r0.500.00

s 6300
ó00l6 Bu,l,nn drułi K\|iJlo\l'(j i PulttJttiolvcj ('r:ąd 600.000.00 600.000,00
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Ma r s z ał k oly s k i G r] a ti s k
6001 6 Koncepcja budotly ul. Druha Grzybka v

Kc.tkoszkottach Gnitta Mieisku Slttrogard Gd
r 0.959,30 10.9s9,30

9l195 Rekonstrttkcia Grodziska Aridz Gnina Miejska
Staroyard Gd.

191 .524,58 l97.52/ł,58

9260l B u t1 ou, ą ko n p l e k s u b o i.s k Ko k c'l s zkow y G n t in a

'\ liłj'k.l '9.tro4ard Gd.
5 0.000,00 5 0.00 0,0 0

s 6630
010'12 llr,tdern izacj a drogi /r(tnsportu rolnego u' Sucuntittia

_ Urzqtl MarszuIkotvski Gdańsk
70.000.00 I 70.000.00

6 6207
80\ol
92t95 Rc k, łtsl r uk.' j t t G rodzil ka ov'iJz 3.125.632,03 t.t0,1.i51.87

92601 B ud oy, u ko n pl e ksu b o i.s k Ko ko szkou'y 105.500.l2 I 05.500.I 2

x .t'

v/ Dotacja w kwocie 3.101.932,40 zł przyznana Została na dofinansowanie projektu pn.:

,,Rekonstrukcja grotlziskfl średniołuiec1nego ,9 nliejscoluości otpidz _ Gmina Stałogałd

Grlałiski" lla podstawie Llmowy nr UDA-RPPM.08.01.02-00-008/09-00 zawartej w dniu

05 lrrarca 2010r. ponriędzy Województwetn Ponorskinr a Pańnerem Wiodącynr _ Gnrirrą

Starogard Gdański oraz Partnerem Stowarzyszeniem Lokalną Grrrpą Działania ,'Chata

Kocielvia". W umowic określono $Ysokośó dotacji w kwocie 3.399.694'83 zł,

rrieprzekraczającej 85% kwoty całkowitych wydatków klvalifikowanych projektu (przy czym

dla Partnera Wiodącego rv krvocie 3.389.774'31 zł). Dofinansowanic nriało byc przekazywane

w fornrie refundacji części poniesionych wydatków kwalifikorvar-rycl'r w postaci płatności

pośrednich i płatności koricowej. Utnowa przewidywała rólł'niez moŻliwość udzielenia

zaliczkt

Termin lealizacji projektu ustalono na:

5. rozpoczęcie realizacji: 5 kwiętnia 2010r.

6. zakończenie lzeczowe realizacii: 30 września 2011r.

7. zakończerrie 1lnansowe realizacji: 28 listopada 20l1r.

Do lvw. umowy zawańo aneksy:

- nr UDA-RPPM.08.01.02-00-008/09-01 z dnia 09 grudnia 2010r.,

- nr l lDA- RPPM.08.01.02-00-008/09-02 z dnla21' czerwca2011r.,

- 1]IUDA-RPPM.08.01.02-00-008/09-03 z dnia 14paździemika 201lr',

- nr UDA-MPM.08.01.02-00-008/09-04 z dnla02 stvcznia 2012r',

r'v których dokonano Zmiany \Ąysokości do1lnansowania ostatecznie na kwotę 3.393.171.21 zł

(prz.v czynl dla Partner.a Wiodącego w kwocię 3 '389.17 4,24 zł) oraz Zmieniono tennin

zakończenia realizacji projektu: rzeczowe 30 marca 2010r., finansowe _ 30 kwietnia 2012r..
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Dotacja została przekazana na rachunek gminy' w łącznej kwocie 3.104.351'87 zł. w nrv.

terminach:

o 25 lutego rł'wysokości 905.744,40 zł (zall'czka)

. 03 tlarca rv lł'ysokości 2.232.66 zł (za|tczka)

o 15 krr'ictnia - zrvrot nierłykorzystanej zaliczki w wysokości 2l.280'16 zł

o 12 nlaja rł'w1'sokości 350.281,36 zł

. 12 n-raj a rv rvysokości 375.361'19 zł

o 10 czelwca r'v rł'ysokości 0'02 zł

. IŻ paździerlika r,v wysokości 3 5 1 .050,00 zł (zalicz\<a)

o 1ó grudnia rł'wysokości 196.618,00 zł (zaliczka)

. 16 grudt-ria rv wysokości 160 '258,10 zł

. 1 6 grudnia w wysokości 484 '056.00 zł

\łlykorzystanie wrv. dotacji opisano w temacte 2.5.2.2. l|ydatki na inwestycje i remonty.

/ Dotacja r.v kwocie 518.859,18 zł przyznana została dofinansowanie projektu pn.:

,,Termonlorlernizacja budynków szkół w Gninie Starogard Gdański'' na podstarłie utrlorlry

nr UDA-RPPM.05.05 '00-00-037/09-00 zawartei w dniu 29 kwietnia 2010r. porniędzy

Województwem Pomorskinr a Gminą Starogard Gdański. W urrrowie określono wysokośó

dotacji rv kwocie 1.093.407,53 zł, nieprzekraczaj ącej 50% kwoty całkowityclr rł'ydatków

kwalifikowalrrych projektu. Doltnansowanie nriało być przekazywarre w formie reflrndacji

części poniesionych wydatków kwalifikowalnych w postaci płatnoŚci pośredr-rich i płatności

końcorvej.

Termin realizacji projektu ustalono na:

8' rozpoczęcie realizacji: 16 listopada 2009r.

9. zakończenie rzeczowe realizacji: 30 września 2011r'

10. zakończenie finansowe realizacji: 29 listopada 2011r.

Do rłw. umowy zawarto aneksy:

- nl UDA-RPPM.05.05.00-00-037/09-01 z dnia26paŹdzienlika 2010r.,

- nr UDA-RPPM.05 '05.00-00-037l09-02 z dnta 2Ż września 2011r.'

w któr1,ch dokonano zmiany wysokości <1ofltlansowania ostatecznie na kwotę 616'678,12 zł.

Dotacja została przekazana na rachunek gminy, rł' łącznej krł'ocie 518.859'18 zł' w t-trv.

terminaclt:

o 25 lutęgo w wysokości l23.024'76 zł

. 3 1 maja w lvysokości 31 8.401' 15 zł (za|iczka)

\\
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. 1 6 grudnia rł' wysokości 17 .133,2] zł

\\-1'korz1'starrie ww. dotacji opisano w temacie 2'5'2'2' I|1:tlutki łla inwestycje i remollt!'

'/ \\r},korz'vstanie dotacji na ,,Butlolłę tlrogi gninnej ntl ulicy Kwiatowej i Połutltliowej

y', ntiejscolyości Kokoszkowy wroz ze skrzyżołłaniem z rlrogt! tuojewódzkq nr 222'' w krrocie

1.596.170,00 zl zostało objęte kontrolą przeprowadzoną przez Wydział Zarządzlni'.l'

Fltnduszami E'uropejskinri Ponrorskiego Urzędu Wojervódzkiego w dniu 24 lutego 2012r..

Kontlo1a obejnrorvała lv szczególności :

4. zapoznanie się z dokumetrtacja projektu,

5. zabezpieczenie śroclków na realizac.ję inlvestycji w budzecie Gmirry'

6. korrtrolę inrvestycji pod kąterrr zastosorvania Ustawy Prar.vo Zarrrówieri Publicznych,

7. r.ver),fikację oraz sprawdzenie zgcldności z oryginałelr-r dokunrentów dotyczących

pr'o jektu. wniosku o płatność.

8. sprarvdzenie poprar.vności opisu l-aktur i terminu ich oplacania,

9.sprarł.dzenieiru-rejdokurr-rerrtacjipotwierdzającejprawidłowąrealizacjęprojektu.

W wyniku kontroli niepralvidłowości nie str'vierdzono'

Wykolzystanie o1rzymanej dotacji rł' rozdziale 75814 na ,,Zlłrot części wyfuikótu

tv1,konanyclt w ranach futttlusztł sołeckiego w 20]0 roku'', w kwocie 10'500'00 zl opisalro

w tenracie 2.1.1.3. L Fttndttsz solccki, w ramach kotttroli koordyr.rorvancj'

2.5.2.7. Dotucje nu pontoc finansowq itulyn jedllostkołn sumor,qtlu terJ}toriaInego.

W okresie kontro1olvanytl Gmina Starogard Gdariski udzicliła jednostkotrr samorządu

terytorialnego nrv. dotacj e :

Dotację w krvocie 100.000,00 zł Gnina Starogard Gclariski przekazala na podstarvie umorr r

paltnelskiejdlar.ealizaciir'vspólnegoprojektuwramachRPowŁzarvańc.jzGr.lrir,rąMiejska

Starogald Gdariski rv dniu 02 września 20O9r.. Przednriotem umo\łY była wspóllla realiz.lcja

proiektu pn. ,,Zakup regulantego taboru tlrogowego transportu pttblicarcgo w Starogurdzie

Gtluńskittt" (w arreksie nr 1 z dnia Ż2 |ipca 2011r. do W\\'' umo\Ą}' zmieniono nazwę zadania

Roztlziul
kluslJikucji
bu żelowej

Zadunie

6 6100
Zuktlp I1 niskopodłogou'ych aulobusóly tlla
ko n ttn i ku cj i n iej s ki ej t' St aro gurd zi e

C J,.ui ' /'iu t

Przebudolt,a' Kochtnki-Zielołltl

Srodki
przekazane (zł)

l|)'kottultic (zł)

1 0 011,! 01f 0
6000.+ 100.000,00

6001 6 50.000.00 5 0.00 0.0 0

50.000.0080104 Tern o n otl e rn i zct cj a M i e i s kich P t z e tls zko I i
P tb l icznych'vv St aro gardzie G dttń s ki nt

50.000,00

S untn: 200.000,00 2 00.00 0.0 0
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na ..Zaktlp 11 niskopodłogowyclr autobusów dla komunikacji miejskiej r'r' Starogardzie

Gdańskim").

Podstaiłę zarr,arcia powyŻszej umowy stanowiła rrchwała Rady Gminy Starogard Gdański

nr XXXV/364/2009 z dlria 27 sierpnia 2009r' w sprawie upoważnierria Wó.ita do zawarcia

umo\\l partnerstrva dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego

Progranu operacyj nego Woj ewództwa Pomorskiego.

W umowie określono wysokość dotacji na r'ealizację powyżSzego zadania w krłocie

100.000,00 zł' Srodki te rniały być przeznacz'one na dofinansowanie części zakupu

autobusów. Grnina Starogard Gdański miała przekazaÓ środki po przedłożeniu zakupu

autobusórł,. nie póŹnie.j niŹ 10 dni po uzyskaniu ro zliczenia zakupu autobusów. W rrmowie nie

określono terrninu realizacji zaclania. Do umowy zalączono zastawienie dotyczące wysokości

udziałórv poszczególnych pafinerów projektu (załącznik nr 1 do umowy pańnerstwa z dnia

02.09'2009r. - rł'umowie brak zapisu o wlv. załączniku), co przedstawiono por-riŻej:

Wysokość udzialu w projekcie
(zt)

r 00.000.00

Gmina Mie.jska Starogard
Gdariski

2.3 00.000,00

E FRR ).ouu.uuv,uv / v,uv /o

8.000.000,00 100,00%

70,00%5.600.000,00

Suma

- przeclstawion ego przez Gminę Miejską Starogard Gdański rozll.cz-enLa rłynika' że

zakupiotto 6 nriejskich autobusów niskopodłogowych marki Mercedes-Benz na łączną kwotę

5.066.241'51 zł (6 szt x 844.374,09 zł; laktury z dnta 21.06.2011r. od nr 6500006308 do nr

6s00006313).

Gmina Starogard Gdariski przekazała środki w wysokości 100.000.00 zł na konto Urzędu

Miejskiego S1arogard Gdański w dniu 31 sierpnia 2011r. (WB 80/2011). na podsta$'ie noty

księgowej rr 28 z drria 26 sierpnia 20llr. l'vystawionej przez Gmir]ę Nliejska Starogard

Gdariski.

Dotację lv kr.vocie 50.000,00 zl Gmina Starogard Gdański plzekazała na podstarr'ie utlori1'

pańnerskiej c1la realizacji wspólnego pro.jektu w ramach NPPD, zarł,ańej z Grnirrą Miejską

Starogard Gdariski w dniu 30 rvrześnia 2010r.. Przedmiotem uno\ły była wspólna realizacja

projektu pn' ,,Pr1ebutlowu ul. Kochanki'Zielono w Stuogurdzie Gdańskin".

Podstalł,ę zawarcia powyższej umowy stanowiła uchwała Rady Gminy Starogard Gdański

ru.LI/,ł78/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprar.vie uporvaŻnienia Wójta do zawarcia unorł1

,.]

!

Procentowy udział rv pl'ojekcie

1.2io o

28,15%
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parlnerstwa dla realizacji proj ektu doIinansowanego rł' ramach Narodowego Programu

Przebudorr,y Dróg Lokalnych.

\\j umowie okleślono wysokość dotacji na realizację powyŹSzego zadania rł' kwocie

50.000'00 zł. Środki te miały być przeznaczone na doflnansowanie części przebudowy

ul. Kocharrki-Zielona. Gmina Starogard Gdański miała przekazać środki po przedłoŻenitL

roz]iczenia lvykonania ww. zadania' nie póŹniej niż 10 dni od momentu otrzymania pisma

o przekazaniu środkórv Iinansowych. W umowie nie określono 1erminu realizacj 1 zadania oraz

udziału procentowego Gminy i pozostałych pańnerów w ww. projekcie'

Gmina Miej ska Starogard Gdariski zadanie roz|iczyła fakturą nr 720 z dnia 3 1 sierpnia 20 l 1 r.

Wystalvioną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. rra kwotę 58] '925 '66 zł brutto

(płatność za Iakturę w dniu 05.10.2011r. WB l95l20l1), dotyczącą zadania .'Przebudowa

ulicy Kochanki-Zie1ona w Starogardzie Gdańskim''.

Grnina Starogard Gdański przekazała środki w wysokości 50.000'00 zł na konto Urzędu

Miejskiego Starogard Gdański w dniu 09 listopada 2011r. (WB 1062011)' r-ra podstawie not-v

księgorvej nr 43 z dnia 17 paŹdziernika 2011r. wystarvionej przez Gminę Miejską Starogard

Gdariski.

Dotację w kwocie 50.000,00 zl Gnrina Starogard Gdański przekazała na podstawie umorły

pafinerskiej dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPo wŁ zawat1ej z Gminą Miejską

S1arogard Gdański w dniu 19 listopada 2009r.. Przedniotem umowy była rvspólna realizacja

projektu pn. ,,Termomotlerniz.acja Miejskich Przedszkoli Publiclttyclt w Starogardzie

Gdańskinl".

Podstawę zawarcia powyŻszej umowy stanowiła uchwała Rady Gnriny Starogard Gdairski nr

XXXVy384/20o9 z dnta 29 pażdzierntka 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta tlo zawarcia

unowy pańnelstwa dla realizacji projektu dotinansowanego w ranlach Regionalnego

Progranu operac1jrrego Województwa Pomorskiego.

W umorvie okreśIono wysokość dotacii na realizację powyŻSzego zadania rr' kłlocie

50.000,00 zł. Srodki te miały być przeznaczone na dofinansorr,anie części tcrn'Lonloderr]iza!-.1i

Mic'jskich Przeclszkoli Publicznych w Stargardzie Gdańskim, głórvrrie lr zakresie pI'onloc.ji

proj"^ktu. którą Grrrina miała realizować. Gnrir'ra Starogard Gdański tniała przekazać środki p,_l

przedłoŻer-rirr rozliczenia w1'korrania termonrodernizacj i, nie póŹniej niz 10 dni po uzrslanirL

roz]iczenia tęrt-nomodemizacji. W umorvie nie okreŚlorro ternrinu realizacji zadania. DLl

umorł1, załączono zastawienie t1otyczące wysokości udziałórv poszczególnych partnero\\

projektu (załącznik nr 1 do umowy partnel'stwa z dnia (brak daty) - w rrmorvie brak zapisLr

o rrrł,' załączniku), co przedstarł'iono poniŻej:
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Partner pro.iektu Wysokość udzialu lv projekcie Procentowy udział rv pro'jekcie
(zt)

Cmina Starogard Gdański s 0.000.00 2,21o o

Gmina Miejska Stalogard
Gdariski

5I 1.254,50

t.68i.763,50

22,71%

EFRR 15,00%

Sunra 2.245.0r 8,00 100,00%

Gmina Miejska Starogard Gdariski zadalrie rozliczyła fakturą nI 690/2011 z drria 28 czelwca

2011r'. lvystawioną przez firmę MSP ''SMoK'' Keiste1 Ksepka Sp. jawna na kwotę

286'280,l0 Zł brlltto (płatność Za fakturę w dniu 27.07.20i1r. WB 145/201l)' Faktuta

dotyczyła zadania ,,Zapro.jektowanie i wykonanie inwestycji polegającej na

tennomodcrnizacj i Mie.|skich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim''

(z załączolego protokołu odbioru robót wynikało, że w zakresie kwoty objętej faktrrrą

w14<onano termomodernizac.ię przedszkoli nr 3.5 i 10).

Gmina Starogard Gdański przekazał środki w wysokości 50.000,00 zł na kor-rto Urzędu

Miejskiego Starogard Gdański rv dniu 30 sierpnia 2011r. (WB 7912011)' na podstarł'ie noty

księgorł'ej nr 2J z dnia 22 sierpnia 2011r. wystawior-rej przez Gmir-rę Miejską Starogard

Gdariski.

Nadmienić \a|eŻy, Że w wyżej \Ę'mienionych notach księgowych o numerach: 27 z dnia

22.08.2011r.,28 z dnia 26'08.2011r. oraz 43 z dnia 17.10.2011r. błędy poprawiano niezgodnie

z przepisami art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawl z dnta 29 września 1994r. o rachunkowości. tj.

popŻez zafiazyrł'anie poprzedniei treści korektorem.

2.6. Rozliczenie udlielonych i otrzynanych dotttcji.

PowyŻsze zagadrrienie opisano w terłacie 2.j'2.ó. Dotacje celowe z bttclzetu gnliny nct

.finans'olt,tnie /ttb tlof nan,soll,yv,anie klsztólt inwestycji (lub zakupów inresĄ,cyjnych)

realizotctltych przez inłle 'iednostki oraz 2'5.2.7' Dolacje na pomclc ./inansolrc1 inłlytłl

.l edno s t ko nt s amo r:qcht terylorialne go.

2.7. Dług publicxtty:, prxychorly i rozchotly budżetu,

Zgodnie ze spralvozdanierłr o nadwyzce/de1icycie jeclnostki samorządu terytorialrrego

sporz..adzon1t-t za okres od początku roku do 31.12.Ż011r. przychody stanolviły krł'otę

j'ó-łó.063.99 zł.

Realrzac;ę przychodów z rłrv. tytułu w Gminie Starogard Gdański w okresie kontrolowanr m

pr,/ed 5l3 \'i0no w poniższym Że5(awieniu:
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Lp. Nume r umolvy
kredytołvci

Tcrmin
łvpĘ"lvu

Data
rvpĘrvu

Nr 'wryciągu

banko\Yego

Nr dowodu
księgołvego Kwota

PROW32t.r1.0
0659 '2Ż

26.05.201I 26.05.201 l P K /0087 364.063.99

11/1662
1 5.08.201 I

15.10.2011

I2.08.20I I

25.08.201 I

Ż20

233
wB/0337
wB/0354

1.000.000.00

r.000.000,00

j 11/j0ó0

Listopad 201 1

Grudzięń
2011

2l. t 1.2011

29.1Ż.20l!
3 l8/20 r 1

3 53/201 1

wB/0460
wB/0507

1.000.000.00

600.000,00

3.6,16.063,99

Wykonane rozchody budżetorł'e w loku 20i1 zamhęły Się kwotą 1'842'159,00 zł'

Na powyższą kwotę rozchodów składały się nrv. spłaty kredytólv:

Lp. Nuurer umorvy
kredytowei

Tcrnrin spłaty Datr spłaty NrWB Nr dowodu
ksiegorvego

klYota

10t0142 30.03.2011
3 0.06.20 t l

30.09.2011
31 . 12.201 1

28.03.2011
28.06.2011
26.09.20 r 1

27.lŻ.Ż011

85
115

26sl20l I

l5I /201 I

wB/o161
wB/0286
wB/0395
wB/0502

I '1. I 20,00
r4. t 10,00
t4 1t 0.00
l4.i 10.00

1 10/ 140s 30.03.201 I

30.06.201I
30.09.2011
3 0. I 2.201 1

28.03.201 I

28.06.201 l
26.09.201 I

Ż1.12.20II

85
175

Ż65lz0 ] l
351/2011

wB/o 1 61

wB/0286
wB/0395
wB/0502

1s0.000,00
r 50.000,00
150.000,00
r50.000.00

). l 0/0 143 30.03.201i
30.06.2011
30.09.201I
31.12.20u

28.03.2011
28.06 201 1

26.09.201 I

21.12.2011

85
t15

26512011
351/2011

WB/01ó1
wB/0286
wB/0395
wB/o502

I I .896.00
r L888.00
7.84 8.0 0

7.853.00

4. 2tolIlBlK/2.010 30.03,2011
30.06.201 I

30.09.201 I

i0.12.2011

30.03.201I
30.06.201 1

30.09.2011
30.12.2011

8'7

111
Ż69lz01l
354120]1)

wB/0 165

wB/0288
wB/0401
wB/0508

60.000,00
60.000.00
60.0 0 0,00
6 0.000.00

5. PRow32l'l1.00ó
59 .zŻ

01.07.2011
08.07.201 I

0l .07.201 I

08.07.201i 1
PK/0137
PK/o 139

596.880,78
Ż5 '343.ŻŻ

6. wFos/P/.16/201 0 31.01.2011
28.02.2011
31.03.2011
30.04.201 I

3 I .05.201 1

30.06.2011
3 r.07.20r 1

3 1.08.201 I

30.09.2011
3 1 .10.201 I

30.1 1.201I
i1.12.2011

26.01.2011
24'0Ż'Ż0I1
28.03.2011
Ż1 .04.201l
27.05.20I I

28.06.201I
26.07.20]l)
23.08.2011
26.09.201 1

26. I 0.201 1

25.11.2011
27.12.Ż011

26
55
85
lt5
145
t75
203
Ż31

2651201r
29512011
32212011
3 s 1/201 1

wB/0035
wB/0091
wB/o16 I

wB/02 r I

wB/0248
wB/0286
wB/03 t 9
wB/03 5 l
wB/0195
WB/0r114
WB/0.166
wB/0502

5.000,00
5.000,00
s.000,00
5.000,00
5.000.00
s.000,00
5.00 0,00
5.000.00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

1 WFoŚ/PoliS/6ól
201 0

31.03.20i1
30.06.2011
30.09.2011
3 I .12.201 1

28.03.201 1

28.06.201 I

Ż6.09.2011
21 .1Ż'2011

85

115
Ż65lŻ01I
3s 1/2011

wB/o r 61

\\rB/02 8 6

wB/03 95

wB/0501

56.000,00
5 6.000,00
56.000,00
5 6.00 0.00

1.812.1s9,00

..\
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I II. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM.
3.1. Gospodurka nier uch omościami.

Kot-itrolą ob|ęto rok 2011.

3. l.]' I]nornolł,aniu wewnętrzne w zakresie obrotu nieruchomościani.

\\, dniu 31 grudnia 2006r. Wójt Gminy w piśmie (bez nrrmeru) skierowanym do księgorvości

określił rrartość ewidenc1'jną 1 hektara gruntólv na kwotę 1.806.46 zł.

Pozostrlc zasedr gospodarki niertrchomo5ciami (lslnIone przez org3n starlorłiacy gtltill;

opisano rv punkc\e 2.1'3' Dochody z nlajqtku niniejszego protokołrr.

W Urzędzie rra bieżąco uzgadniane są dane wykazane w ewidencji księgowej z ewiderlcją

glninnego zasobu nieruchomości.

3' I.2. obrót tt ieruchonośt'iumi.

Stan nrajątku Gminy rv roku 2011 (ustalony na podstawie konta 011 i prowadzonej ewidencji

środków trwałych) kształtor'vał się następująco:

rł rrtości erł idencr illci środkórł h:
wartość in\!e ntrrrzowa

Na dzień
01.01.2011r.

Zwiększcn ia Zmn iejszcnia
Na dzień

31.12.2011r.

00 - C runty 4.919. I 15,l9 2.116.2'73,6s 139.728.00 6.89s.660.84

01 Budynki ilokale
spóldzielcze własnoŚciolr e
prawo do lokalu ntieszkalnego

4.900.s71,82 2.5 87.060,70 2.162.466,t5 4 .125 . t 66 ,31

02 obiękty inżynierii
lądorvei irvodnęi

20.834.7 42,5',7 |.590.281.13 19.851.672,37 12.571 .35 I,33

Razem: 30.6s'{.,129.58 16.293.61s"18 zŻ.'7 55.866'52 2.1.192.1',l8,51

T,nttan

Zmr-riejszenie rvar1ości nastąpiło na skutek:

. likwic1acja 54.487 '20 
zł'

. sprzedaŻ - 139 '128'00 zł'

. przekazanie jednostkom organizacyjnynr 'Ż2'561 .651,32 zł.

Zwiększenie war1ości r-rastąpiło na skutek:

. zakupu 242.625 
'96 

zł,

. darowizny - 53.000'00 zł'

. przejęcia zakończonych inwestycji - 15'531 .193'03 zł,

o przeniesienie własności 460.]96'49 zł.

Szczegółorł,ą kontrolą objęto zmniejszenie wartości nieruclronrości na kwotę 54 '487 'Ż0 zł'

Zmrriejszerrie wartości rrieruchomości nastąpiło na skutek likwidac.ii narł'ierzchni z ŻuŹla

palenisko$'ego drogi gninnej Jabłowo ' KoteŻe o długości 4,285 krrr'
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Wlksięgowania dokonano na podstawie protokołu Komisji Likwidac1'jne.| z dnia 12 grudnia

201 1 l.. Komisja Likwidacyjna (dwuosobowa) została powołana pisrnen Wójta Gminy z dnia i

grudnia 2011r. (pismo to nie posiadało numeru! ani adresata). Protokół Likwidacji sporządziła

Komisia Likwidacyjna w składzie trzyosobowyn. Poza osobami porł,ołanymi przez Wójta

Gnlin1,. protokół 1ikwidacji podpisała inspektor ds. działalności gospodarczej, pani Mirosłalł'a

Ziólkorvska.

PIotokół 1ikwidacji zatrvierdził Wójt Gminy.

Nadnienić na\eŻy^ Że nawierzchlia ww. drogi nie została ftzycznie zlikwidowana'

W dniu sporządzania protokołu likwidacji wskazana droga posiadała juŹ nawierzclmią

bitumiczną.

Kserokopie pisma powołującego komis.ję likwidacyjną, protokołu likwidacji oraz dowodu LT

nr |55l0Żl220z drria 14 grudnia 2O17r. załączotlo do akt kontroli, których wyklz stanowi

za|ącznik nr 4 do protokołu kontro1i.

Kontro1ą objęto takze zwiększenie wańości środków trwałyclr rł' rł'ynikrr darolr'izn.

Ewidencji na koncie 0l 1 dokonano na podstawie dov'odórł':

. 40.000'00 zł - PK nr 3537 z dnla 13 pździer'nika 2011r. (darowizny dokonano aktenr

rrotarialnym nr Rep. A 11699l20I1 zdnia 13 paŹdziernika 2011r.),

. 13.000.oo zł _ PK nr 3495 z clnia 11 paŹdziernika 201lr. (darowizny dokonano aktem

notarialnyn r-rr Rep. A 11558/2011 z drria 11 paŹdzier'nika 201l r')'

Wrv. darorvizny dotyczyły nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę

oczyszczalni ścieków.

3. l.3. Etłidencj a n ier ucho mości.

Ewidencia nierucl,omości prowadzona jest w Urzędzie na koncię 011 oraz prowadzonej

kot-t-tpulerolr'o księdze inwentarzorł'ej środków trwałych.

3.1.3.I. Egzekwowunie zwrotu boltiJikat udzielonych prxy sprzerlaży IokaIi z. z.asobtt

mies1kaniołuego jednostek samorząrlu teĘ]tori0lnego dokonanyclt lł latach 2005 - 2011.

Kontrolę przepror.vadzono rł' oparciu o nw. akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sicrpnia i997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U' z 200',l, Nr 261,

poz. 2603 z pożn' zm.),

- uchwałę nr XXXVI/234/98 Rady Gminy Starogard Gdariski z dnia 4 lutego 1998r.

rv sprar'vie plzeznaezenia do sprzedaŻy budynków nrieszkalnych lub lokali mieszkalnych
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stanowiących własność gnriny oraz ustalenia ceny sprzedazy, warunków i termillórr

zapłaty,

- uchwałę nr XXXIII/281/2001 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 5 czerwca 2001r.

w sprawie zmiarry uchwały nr XXXVI/234/98 Rady Gminy Starogard Gdairski z dnia

4lutego 1998r. w sprawie przeznaczeniado sprzedaŹy budynków mieszkalnych lub lokali

nlieszkalnych stanowiących własność gminy oraz trstalenia ceny sprzedaży' warunków

i terminów zapłaty,

_ uclrrł.ałę nr XXV/210/2004 Rady Gminy Starogard Gtlański z dnia 25 listopada 2004r.

o zmianie uclrwały nr XXXV1/234/98 Rady Gminy Star'ogard Gdański z dnia 4 lutego

1998r. lv sprawie przeznaczenia do sprzedaŻy budynków mieszkalnych lub lokali

mieszkalnych stanowiących własność gnriny oraz ustalenia ceny sprzedaŹy, warunków

i terminów zapłaty zmienione.i uchwałarrri nr XXXIII/2S1/2001 Rady Grniny Starogard

Gdański z dnia 5 czerwca 200lr.

- uchwałę nr XI}V201/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia Ż1 kwietnia 2008r.

o zt-nianie uchwały nr XXXVI/234/98 Rady Gmil-ry Starogard Gdański z dnia 4 lrrtego

l998r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy budynków mieszkalnyclr ]ub lokali

rr-rieszkalnyclr stanowiących własnośó gminy oraz ustalenia ceny sprzedaŻy, warunków

i terrninów zapłaty oraz ru XXV/210/2004 Rady Gminy Starogard Gdariski z dnia

25 listopada 2004r. w sprawie przeznaczetria do sprzedaŻy budynków mieszkalnych lllh

lokali lnieszkalnych Stanowiących rvłasrrośó gminy oraz ustalenia ceny sprzedaŻy,

warunków i ternrinów zapłaty'

W nyniku czynności kontrolrrych ustalono, Że w Urzędzie Gminy Starogard Gdański

w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2011r. wystąpiło 7 nw. przypadkórł' sprzedaŻ1' lokali

n1ieszka1nyclr z zasobu mieszkaniowego jednostki. Borrifikaty udzie1ono szeŚciu nab.vwcottl.

Lp
Data

sprzedaży
lo kxlu

Data
sprzedłży

lokalu przez
nabyrvcę/oso

bę bliską

Cena lokalu
przed

bonifikatą

Kwota
udŻieloncj
bonifikaty

Kwota
bonifikaty

podlegająca
zwroto\Yi

Kwota bonifikaty
\rycgzek\Yo\rana przez

rr'ł:rściwy organ

od
pier\votnego

Od osoby
b liskiej

1 09.06.2 0 05 r 8.634,00 9.3 17,00 s.l I 7,00

2 0t.0i.2006 I 5.5 I 8,00 '7 .159,00 7.75 9,00

j 0i.03.2006 i 4.868,00 1.434,00 7.434,00

.i 1i.07.2007 I 2.805,00 5. 122.00 7.6 83,00

) 1 0.06.2008 3Ż '429 '00
1Ż.97l ,60 I 

q.45 7,40

6 r i.05.2008 10. I 42,00 5.07 l ,00 5.071,00

1 0 8.05.2009 22.018,00'
)

' ' !91,';7r lo sprzcdaż; na rat;
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Czynności kontrolne rłykazały. Że Żadęn z nabywców nie zbył zakupionego lokalu,

rv związku. z- czym nie WyStąpił obowiązek zwrotu udzielonej bonifikaty.

3.2. Gospotlcrka pozostałyn i składniklni nlajqtku.

Kontrolą objęto rok 2011.

Badając wrł,. zakres działalności opierano się na uregulowar-riaclr pralr,nych określonych w.

- ustawie z dnla 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z Ż002r., Nr 76, poz.

694 z poż. zn.)

- ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodorł'ym od osób prarvnych (Dz.II

z 2000r., Nr 54. poz. 654 zpóŹ. zn')

- rozporząt1zeniu Ministra Firransów z dnia 5 lipca 2010 roku rr spralrie szczególnych

zasaci rac]runkowości oraz planów kont dla budŹetu państlr'a. jednostek budzetolł]'ch"

samorządowycl.t zakładów budŹetów, paristworł1''ch fundusz1' celorrr'clr. oraz

państwor.vych jednostek budżetowych mających siedzibę poza grarricanli

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).

3.2.I' ŚrotIki trwate.

3.2'l.1. Zntiany wlrtości śrotLków trwałych'

Poclstalyolle środki tmpąłe konto 0]]

Według stat-ru na dzień l stycznia 2011 roku w bezpoŚrednirrr zarr-ądzie Urzędu Gnlirry

znajdowały się środki trwałe o wartości ewidencyjnej 31 .894 '642,32 zł'

wartość ta w trakcie roku uległa zwiększeniu o kwotę:

o irietrrchomości _ 16.293'615,48 zł.

. ruchome środki trwałe 961.473 '73 
zł

Wzrost rvartości ruchomych środków trwałych nastąpił w wyniku:

ż prz1jętych z zakończonych inwestyc.|i 8t2.151,73 zł,

. darolł izll1 l4q. j22.00zl

War1ość śroclków trwałych lv ciągu 2011 r'oku uległa zmniejszeniu o kwotę:

. lrieruchomości 21 .155.866,52 zł'

. ruchonre środki trwałe _ 1 '061'.947 ,79 zł.

Zn-rr-riej szenie wartości ruchomych środków 1rr'vałych nastąpiło na skutek:

o likrvidacji 102.210,77 zł'

o przekazanta 959.737 ,02 zł'

\\iar1ość środków trwałych na dzień 3 1 grudnia 201 1 roku stanowiła kwolę 25 '331 .9l7 '22 
z]-



Szczegółową kontro1ą objęto przeprowadzone likwidacje środltów trwałych na kwotę

102'Ż10.77zł.

Zlożył1'sie na nią likwidacje nw. środków tr'"vałych:

L.p ,\'nzw rrztłltli0llI IIość Nr ewidettcljtty Ilułlość ewideuc.

l Komputer z nolitoręn idrukarką 494/04t491 2.7 r0.02
l Komputer z monitorenr i drukarką 493/04t491 4.200.00

KomDuter Celerou 400 42.6/04/491 4.096.2l
4. Zestaw komputęrow\' 3 1 1/04/49 r 3.47 5.78
). Konrputer Optirn us 239/04/491 i .0t q,i 0
6. Zasilacz 185/04/491 727.74
7. Zasi]acz arł,aryiny 24s/04/491 7i 2,00
8. Zasilacz 431/04/19 t L 083.3 6
9. Drukarka 355i04/491 619.16
t0. Drukarka HP -520 203104/491 1.087,01
]L DrukarLa (OK l ) I 84/04/49 r i.015.61
t2 Komputęr Z oprogranlowanien'l 560/04/49I 4.025.00
i3. KonlpL]tęl' Z oprogranrowanienl 559/04!t9 t 5. i 79.9q
t4 Zasilacz VPS-,100 1',16/041491 952,15
15. Zęstaw komputerowY 183 t04t491 3.99 8.00
16. Zęsra\\ kon]putelo\\y 4821041491 i. oc) 8.00
t7. nokia 720 tęle1bn komórkowy 216/08/80/80i Lgt t,q0
18. Kopiarka cyfrowa 514/08/80i 8.9 r6,98
19. Kop iarka cl frorr a 555/08/301 8.399.99
20. Kopiarkir cyfrowr 5 l3/08i 803 5.549.7 8

Ż1. Kop iarka 3s0/08/803 10.1 75.96
22 /crIlltr - gnlinllę tęntrunl lęlqo\Ą1n]d 554/04/'19 r 17.000.00

W Urzędzie Gnriny Starogard Gdanski likwidacji środkórł. trrvałych dokonywała

każdorazor'vo konisja likwidacyjna, powołana przez Wóita Grniny pisn-rem z dnia i grudrria

201 1r.

W rł;vniku kontroli ustalono, Źe na okoliczność przeprowadzonych likwidacji środków

1rrł,ałyclr Kor-r-risja Sporządziła pl'otokoły likwidacji. Likrvidacje wyszczególnione

W powyŻszym Zestawieniu w poz. 18-21 poprzedzone były eksper1yzą tcchniczną

Sporządzoną plzez PTH PDSTAR Eugerriusz Piechowski Stalogard Gdariski' Pozostałych

liklvidacji dokonano na podstawie orzeczenia Naczelnika Wydziału oświaty, Zdrou ia

i Sprar.v Społecznych, który w Urzędzie pełni furrkcj ę inlormatyka.

Faktyczna liklvidacja potwieldzol]a Została dowodem przekazania (bez daty) Zakładowi

Rec1'klingu i Przetwarzania ZuŻltęgo Sprzętu Elektronicznego PTH PESTAR Eugerriusz

Pieclrori ski Starogar'd Cdański.

Protokoł1'' 1ikwidacji zatwrerdz|ł kierownik jednostki.

Pozos'tale śroclki trv,ałe _ konto 0 ] 3

Wedłrrg stanu na dzień l styczt-ria 2011 roku w bezpośredninr zalządz\e Urzędu Gnrirr1

zlrajdorvały się pozostałe środki trwałe o rvańości ervidencyjnej BBB.027 
'43 

zł'

War'tośc ta w trakcie roku Llległa Zwiększeniu o ku'otę 148.502,73 zł'
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WZIost wańości nastąpił \Ą' wyniku:

ż otrzyt-tlania 2 '3] 6,56 zł.

ż zakupórł' 146.126.11zł"

Wartość pozostałych środkólł, tr*'ałyclr w ciągu 2011 roku uległa zmniejszeniu o kwotę

43.5 62.03 zł na skutek:

'ż ptzekazania 7 .526,25 zł,

) likrł'idacji 36.035,18 zł.

waftośó pozostałych środków trwałych na dzieri 3 1 grudnia 201 1 rokrr stanowiła kwotę

992'968'13 zł'

Kontrolą objęto znniejszenie wartości z t1'tułu liklvidacji środkórł' trwałych:

Podstawę v'yksięgorvalria stanowiły nrł'. dokumenty:

. PK nr M3l4219 z dnia 1 grudlria 2011r'. na kwotę \0.312'87 zł (protokół likwidacji

nr 4/2011 z dnia23 marca2011r.),

o PK nr M3/3153 z dnia 22 września 2011r. na kwotę 669,00 zł (protokól 1ikrłidacji nr 60

z dnia 2Ż v'r'ześnia 2011r. ),

o PK nr M3l1646z dnia 27 grudnia 2011r. na kwotę 6.608,80 zł (.cztery pr'otokółi' 1ikti'idacir

(bez rrumeru) z dma2l grudnia2011r.).

o PK lrr M3l4'116 z drria 30 grudnia 2011r. na krł'otę 16'00212 zł (protokół likll'idacji

nr 62 z dnta 30 grudnia 201 1r.),

Protokóły likrvidacji porJpisali członkowie Kornisji Likwidacyjnej a zatwierdził \Vójt Gmin:.

Ewidencję analityczną pozostałych środków trwałyclr prowadzi się w Urzędzie kot]-tputerowo

i ręcznic. KonlputeroWo prowadzona jest księga inwentarzowa pozostałych środkólv trlvałycll

Urzędrr. Natonriast ręcznie prowaclzonych .iest dziewięó ksiąg inwentarzowych dotyczących

klubórv sportorvycli' oSĘ Rad Sołeckioh, itp.

3,2.].2. L|ngrzanie i ewitlencja unnrzeń śrtldków trwalych.

Na koncie O]1' - (Jnlorzenie środkjw lnt,ttlych oraz y,artości niemulerialnych i prav'nych

ervidencj ollorvaIro znrniejszenia war1ości początkorvych z tytułu umorzenia podstawowych

śroclkórv trrvalycl-r i podstalvor.vych wartości niematerialt-rych i pralvnyclr, które podlegają

stopniolł.emu umorzeniu' rraliczanych według starvek amortyzacyj nyclr określonycl-l

rr'załączniku do ustawy o podatku docl-rodow1'm od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54,

poz. 654 ze zm.).

Taki sposób naliczenia amońyzacji określił Kierolł'nik jednostki, w obowiązu|ącynr w oktesie

kontl o1orł,anyn, zarządzenil nr FIN/138/2010 z dnia l7 grudnia 20l0r. w sprawie
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ll'pro'1,(u]zenia zasad (potityki) rachunkowości StoSoil'anych u' tJrZę(lzie Gnliny Startlgard

Gt]ański.

Kor-rtroli poddano prawidłowośó naliczania Stawek amońyzac}anych wszystkich środkórv

trrr,ały,clr Zakupionych w 2011 roku. l-lmorzenie tych środków Zostało plawidłowo r]aliczone

rv tabelach amońyzacyinych.

\\hrtość umorzenia lvszystkicl'r środków trwałych Została u.ięta na kontach synte tyczr-rycłr,

w ostatnin-L dniu grudrria 201 1 roku na nr'v. podstawie dowodtiw:

. PK nI ,ł805 z drria 31 grudnia 2011r. na kwotę 756.32l'74 zł'

o PK nr 4810 z dnia 31 grlldnia 201 l r. na k\\'otę 3.B21'2l zł.

3.2. ].3' oznaczctnie majqtku numerami itlenĘfikacyjnynti i przypisunie odpowiedzialności

pracownikont.

Na poclstarvie próby obejmującej środki trrł'ałe znajclujące się w pokoju nr 22 Sali Posiedzeń

rł, buclynku Urzędu ustalono, Że wszystkie Środki trwałe oznaczono numeralni

identytikacyjnymi. zgodnie z klasyfikacją środkórł' trrł'ałych wplowadzoną w życie

rozporządzeniem Raciy Mirristrów z dlria 30 grudnia 1999 roku rv sprawie Klasyfikaoji

Srodkórł lrlłrlych {KSl )(Dz. l ' Nr l l2. poz.l)l7 zezm.l.

W Urzędzie Glniny przypisano placowniko1]] odpowiedzialność za mienie'

3,2.2. I|artości ttiemateriolne i pralune.

3.2.2. I. Etuidencjo wortości nienlaterialnlch i prawnych.

E'r.vidcncja wartości nien-raterialnych i prarvnych prowadzona jest rv Urzędzie Gminy ł'ra

koncie syntetycznym 020 Wąrtości niemalerialne i prawne.

Do ww. konta prowadzone są dwa t-tw. subkonta:

. 020/000 Podstau'owe y'afiości niematcriulne i prałvne,

. 020/001 Pozostale wartości niemtlteriulne i prawne

E'rvidencja szczegółowa do ww. kor'rt Syntetycznych prowadzona jest ręcznie w tfzech

księgach inrł'entarzowych.

3.2.2.2. Zmiany w stanie wartości nienloteriolttych i prawnyclt'

Na clzreń 1 Stycznia 2011r. stan warLości nięmaterialnych i prarł'nych stanolvił krvotę

160'628.59 zł'

W ciągu roku rvartość ta wrosła o kwotę 7'598,58 zł i rra dzień 31 grudnia 2011r. lłryniosła

168 '227 .l7 zł.
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Wzrost lvartości nastąpił na skutek zakupu nowych programów komputerowyclr" umarzanycl-t

jednorazorvo w dniu zakuPu.

3.2.2'3. LInorzenin i e'łłiclencja umorzeń wrttości niematerialnych i prawnych'

\\iójt Gminy S1arogard Gdański nie określił Stawek anortyzacji dla wańości nienraterialnych

i prarvnych. Przepis ogólny' tj. art. 16 m ustawy z dnia 15 lutego 1992r' o podatkrt

dochodorvynr od osób prawnych określa tylko minimalne okresy amońyzacji, które

w rrypadku licet-rcji na programy komputerorve wynosi 500ń'

W Urzędzie ZastoSowano stawkę umorzeniową w wysokości 307n'

3.2.3. Finansowy maiqtek trwalY.

Gmina Star.ogar<l Gdański na dzieri 1 stycznia 2011r. posiadała 1inansowy nrajątek trwały

o wat1ości 252.500,00 zł, który stanolvił rórvnowańość udziałów w spółce z ograniczoną

odpowiedzialrrością pod firmą Zakład Utylizacji odpadów- Komunalnych Stary Las'

Ww. wańośÓ uyrrikała z następujących aktów notarialnych:

. Rep. ANr 626012003 z dnia 30 czerwca 2003r.,

. Rep. ANr 1445012001 zdnia12lipca 2007r.,

o Rep. A Nr 9357 12009 z dnia 25 czerwca 2009r.

Na dzień 3 1 grudnia 20 i 1r. rł'afiośó ta nie uległa znrianie.

3'2.4. Materiały.

WańośÓ nateriałów na dzień 1 stycznia 2011r' stanowiła klvotę 13.435,71 zł^ na dzteń

31 grudnia 2011r. wattośó ich znralała i wyniosła 12.512.45 z}'

PowyŻsza kwota stal-rowiła równowartość niezuŻytych na dziei 31 grudnia 2011r' materiałórv

r,rstalonych w rvyniku spisu z natury.

3.2, 4. I. Gospodarka magaTS nowa.

Jerlnostka rrie posiada wyodrębnionego magazynu. Niezuzyte na dzień 31 grudrria t]lateriały

ustalone w lł,yniku spisu z natury, ewidencjonrrje się na koncie Wn370 MateriaĄ oraz stronie

Ma rł Iascirłego konta kosztów.

3. 3. I n w entłryzacj tt rle clo lły ch s kta dników naj qt k u'

Kontrolą objęto lata 2008 _ 2011.

Zasacly przeprowadzania inwentaryzacji w Gmirrie Starogard Gdański lv okresie

kontrolor,vanym określone zostały w zarządzenitt nł 6lŻ00Ż z dnia 30 grudnia 2002r'
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w sprawie dokumentac.ji, przygotowania i rozliczenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy

Starogard Gdański.

W okresie kontrolowanynr przeprowadzono inwentaryzacje na podstawie lw' zarządzeń

Wójta Gnriny:

o ru FIN/75 z dnia24listopada 2008r. w sprawie inwentaryzecji rocznej.

Zgodnie z zarządzeniem inwer-rtaryzacj ą należało objąć pozostałe środki trr.vałe

r.v Urzędzie, środki pienięŹne, czeki, weksle, inne papiery wartościowe oraz niezuŻ}Ąe

materiały.

W zarządzeniu Wójt nie okleślił clnia, na który naleŻy rcz-\iczyć inwentaryzację, ani

okresu jej sporządzenia. W zarządzenlu tym powołano konisję inwentaryzacyjną oraz

zespoły spisowe' Spis z natury ujęto na 126 arkuszach JPls& Z nllury objętych

ewidencj ą druków ścisłego zarachowania.

Arkusze spisowe zawierały inforrnację m.in. o miejscu i czasie przeplowadzenia

spisu, składzie zespołu spisowego wraz z podpisami jego członków.

Na zestawieniach zbiorczych spisu z natury sporzątlzorryclr z dnia 30 grudnia 2008r.

zarł'arto informacje o ilości mienia ob.jętego spisem z natury i iego wańości

księgowej.

W dniu 30 marca 2009r. Komisja Ir-rwentaryzacyjna sporządziła sprawozdanie

z inweritaryzacji zakończorrej w dniu 3t grudnia 2008r. RóŻnic inwentaryzacyjnych

nie stwierdzono.

o nrFlN/113 z dnta20 paŹclziernika 2010r. w sprarvie inwel-ttaryzacj i roczrrej '

Zgodnie z zarządzenien ir-rwentaryzacj ą naleŻało objąó pozostałe środki trwałe, środki

pier]ięzne' czeki, weksle, inne papiery wartościowe oraz nie zuŻyte materiały' W ułr'.

zarządzenil Wójt nie określił dnia, na który naleŻy rozltczyć inwentaryzację. ani

okesu jej sporządzer.ria. W zarządzeniu powołano kon-risję inlventaryzac1'jną oraz

zespoły spisowe.

Spis z natury ujęto rra 75 arkuszach spisu z nttlury objętych ewidencją druków ścisłego

zarachowania.

Arkusze spisowe zawierały infornrację n].in. o miejscu i czasie przeprowadzenia spisu.

składzie zespołu spisowego wraz z podpisami jego członków.

Na zestawieniaclr zbiorczych spisu z natury sporządzonyclr (bez daty) zair'ano

inforrr-racie o ilości mienia objętego spisem z natury ijego wafiośoi księgowej '
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W clniu 26 lutego 201lr. Komisja Inwentaryzacyjna sporządziła sprawozdante

z inlł'entaryzacj i zakończorrej rł'dniu 31 grudnia 2010r. RóŻnic inrł'entaryzac1'jnych

nie strł'ierdzot-to.

o m FIN/ I 19 z dnia 23 listopada 201 1r. w sprarvie inrventaryzacj i rocznej.

Zgoclnie z zarządzeniem inwentaryzacją należało objąó środki tr'wałe' środki

pienięŻne' czeki' weks1e, inne papiery wartościowe oraz nie zuŻ}Ąe materiały'

czas przeprowarlzenia wyznaczono od dnia 28 listopada do 31 gn:dnia 2011r.

W zarzadzeniu tym powołano komisję inwentaryzacyjną oraz zespoły spisowe' Spis

Z natuly ujęto na 24 arkuszach spi'su z natury objętych ewidencją druków ścisłego

zarachowania.

Arkusze spisowe zarvierały infbrmację m.in. o niejscu i czasie przept'owadzenia spisu.

skłatlzie zespołu spisowego wraz Z podpisami jego członkórr''

Na zestalł,ieniach zbiorczych spisu z natury sporządzonycl-r rra dzień 31 grudnia 2011r'

zawarto in1brnacjc o ilości nięnia objętego spisenr z natury i jego wańości księgowej.

Róznic inwerrtaryzacyjnych nie stwierdzot-to.

W latach 2008-2011 cor'ocznie na dzień 31 grudnia, dokonywano spisu z natury rrie zuŻ1'tyclr

mateliałów. paliwa w sanrochodach oraz środków pieniężnyclr w kasie a takŻe dluk(iw

ścisłego zarachowania.

W okresię kontrolowanyrrr nie inwetrtaryzorvano składnikór.v mienia (pozostałych środków

trwałych) rł,yclzierżawior]ego Niepublicznenu Zakładowi opieki Zdrowotnej PoLMED

ze Starogardu Gclaliskiego' Mierrie to stanowi wyposażenie oŚrodka Zdrowia w Ryr'vałdzie.

Zostało ono ujęte rv ewidencji ilościorvej i ilościowo-war1ościowej. Wartość początkowa

nienia ujętego rv ewidencji ilościowo - war1ościorvej stano\\,i kwotę 9.793'59 zł' Zgodnie

z przepisem ań' 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o raclrunkor.vości illwen1aryzacją

drogą spisu Z natury naleŻy objąó znajdrrjące się \v jednostce składniki aktylvórv' będące

lłtasr-rością innych jednostek' powierzone jej <lo sprzedaŻy, przeclrowania, przetl'varzania lub

uŻ'yrł,ania, powiadamiając te jednostki o r'ł1'nikaclr spisu.

W Urzedzie r-rie Żądano od PoLMEDU spisu z natury nrienia przekazanego lł'dzierŻawę.
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IV ROZLICZENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERyTORIALNEGO Z
CY.INYMI.

Kontrolą objęto rok 2011 .

4. ]. Rozliczenio zjednostkami budżetowyni.

W kor-rtro1owanym oklesie budżet Gminy realizowało dwanaście jednostek budŻetowych.

Wykolzystanie otrzynanyclr środków przez jednostki budżetowe Gminy w roku 2011

przedstawiono rv ponizszym zestawieniu:

Jednostka organizacyjna
(budżctorva)

Kwota
przekazana

(zł)

Kwota
wykorzystana

(na podst.
sprawozdania

Rb-28S)

Krvota
zlvrócona

(zt)

NI idata wyciągu
bankowego

Urząd Gminy Statogard
cd.

24.908.655,00 24.705.223,90

43.844,58
12.487 .31
4.2 89.3 9

2.464,85
52.420,12

29612011 227.10.2011
5512011 229.12.2011
5l20ll 229.12.2011

3541201| 230.12.2011
355/20112i1.12.2011

Gminny oŚrodek Ponlocy
Soołecznei Starogard Cd' 8.277.000,00 8.275.3ó9.53 t .630,17 ll5s/2011231.12.2011

Gminny Zespół obsługi
Placówek ośrviatorvych

Starogard Gd.
391.t',7',1,28 393.132,04 1.045.24 35512011 z 31.12.2011

PrzędszkoIe Publiczne
Kokoszkorvy

638.792,s 1 638.792,51

Publiczna Szkoła
PodstawoWa BrZeŹno

Wielkic
950.09 l,l8 950.09 r,I 8

PubIiczna Szkoła
Podstalvorva Dabrórvka

9 t4.135,12 9 t4.135.12

Publiczna Szkoła
Podstarvorva Rokocin

1.005.i4r,69 1.005.34 1,69

Pub]iczna Szkoła
Podstarvowa Trzcińsk

810.215,70 870.21 5,70

Zęspół KsŻta]cenia i

Wychorvania R-vrvald
2 .084 .481 ,46 2.084.487,46

Zcspół Szkół Publicznych
'Iablorł,o

2.095.321.06 2 .09 5 .321 ,06

Zespół Szkół Publicznych
Kokoszkorvy

2.238.t1',7,',7 t 2.238.111,1t

Zespół Szkól Publicznych
Sumin

t.680.426,6c) 1.680.426,69

Razenr 46.0s7.362,00 ,1s.851.255,19 I18.182,29

obsługę adrninistracyjną jednostek oświatoWych prowadZi Gminny Zespół obsługi P1acówek

ośrr'iatoln'ch w Stalogardzie Gdańskim. W związku z tym, Że kontrola przeplowadzana była

\\' UIZędZie Gminy nie objęto nią rozlic7'ęnia jednostek oświatowych z budŻetem

pro\\adZonego przez ww. jednostkę budżetową.

\\- r'ozIiczeniu pozoStałych jednoStek nie stwierdzono nieprawidłowości.
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4.2. Rozliczenia z samor7qdow1mi zakładąmi budżetowyni.

Gmir-ra Starogard Gdański powołała zakład budżeto\\ry pn. Gmiru'ry Zakład Usług

Konrunalnych w Jabłowie.

W okresie kontrolowar-rym Gmina przekazała ww. podmiotowi następujące dotacje:

cel udzielonei dotacj i Kwota dotacji przekazanej Kwota lvykorzystana

Drogi pnbliczne gminne I 18.216,00 1 r 8.2 16,00

Mięszkania komunalnę 49.600,00 49.600,00

Razem ló7.8l6'00 t67.816.00

Postawę udzielenia dotacji stanowiły nw. uchwały Rady Gmrny:

o r:r LIIl185l2010 z dnia 28 paździemika 2010r' w sprawie ustalenia stawek dotacji

przedmiotowych c1la sarrrorządowego zakładu budżetowego, określenia trybu

udzielenia i zasad rozltczania dotacji,

o nr III/8/2010 z dnta 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard

Gdański na rok 201 1,

o n'VII/53/2011 z dnia 19 maja 2011r. w spralvie zmiany budżetu gniny na 20l1r.

otrzymane clotacj e zostały rozliczone sprawozdaniem Rb 30S z wykonania planóri

'-'n.'-'ro1r'ych 
samorząclow1'ch zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia

3 1 grudnia 201 1r.

4.3, Rozliczenia rachunku tlochodótł.

W Gminie Starogard Gdański jednostki oświatowe nie gromadzą dochodów na nydzielonym

rachunku' poniewaŻ Rada Gminy nie wyraziła rra to zgody w stosownej uchwalę.

4.4. SanorTqdotue osoby prawne.

4.4. 1. Instyt uc j e k ultuty.

Gmina jest organizatorem dla trzech instl'tucji kultury:

' Gminnej Biblioteki Publicznej rv Kokoszkowach,

' Zespołu Slvietlic Wiej skich w Starogardzie Gdańskim,

. Grodzisko Owidz w Owidzu.

\\' kontrolorvanym okresie Gmina przekazała insty.tucjonr kultury środki finansorł'e

rr krł'ocie łącznej 607.300'00 zł.
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Klasr l1kacja budżetowa

Podmiot T,adatie

Krvota

Dział Rozdz. $
Środki

przekazane

Wykonanie
(zgodnie ze
sprawozd.
Rb-28S)

9ll 92r09 tl80 Zespół Świetlic
Wiejskich Starogard Cd.

Dzialalnosc bieząca '12 s .000,00 425.000,00

92]' 92 r09 62Ż0
Zespół Świetlic
Wiejskich Starogard Cd.

Działalność
inwestycyjna

r 2.300,00 12.300.00

92t 92116 2480
Biblioteka Publiczna
Kokoszkorvy

Dzirlalnosc bieząc:r 170.000,00 170.000,00

RaTem 607.3 00,00 ó07 '300'00

Nadmienić naleŻy, Że wysokość śro<lków przekazanych ww. instytucjom kultury była zgodna

Z \\'ySokością okeśloną w budŻecie Grrriny.

Ze złoŻonych przez instytucje splawozdali wynika' że otrzyn-]ane w rokll 201 1 środki zostały

wykorzystane w całoŚci.

Dotacja celowa w kwocie 12.300,00 zł została udzielona na podstawie y6911'y nr KSP

Z dnru Ż5 marca 2011r. zawaflej pomiędzy Gminą Starogard Gdański a Zespołem Świetlic

Wieiskich w Starogardzie Gdańskim na realizację zaddI1ia Remont świetlicy wie.iskiej

w D(!bró)|ce i Szpęgalłsku.

Ternrin realizacji wyznaczono w umowie na dzień 31 grudnia 2011r'

Zgodnie Z rozliczenięm dotację wykorzystano na kompleksou'ą tlokunlentacię pr()jektor|'ą

Remont htietlicy wiejskiej w Dqbrówce i Szpęgav,skl.t (faktura nr 34l20l1 z dnia 30 czerlvca

2011r' lvystarvi ona przez Pracownię ProjekLową Sławomira Partyka ze Slarogardrr

Gdariskiego na kwotę 12.300'00 zł).

4.4.2' Santorxqtlowe Publiczne Zakłady opieki Zd rowotnej'

Gmina Starogard Gdański nie jest organenr załoŻycielskim dla Żadnego Zakładu opieki

Zdrorvotnej.

V ZADANIA ZLEC7NE I REALIZTWANE W RAMACH PŻR)ZUMIEŃ.

5'I. Dotocje celo'łpe no zadtnir zlecone.

5.1.1. Dotacje celowe otrzymrtne z btttlżetu ptttistwa nl zadania bieżqce z zlkresu

rulntinistrncji rzqdowej oraz inne zudaniu zlecone ustawani /$2010/'

Wrv' dolacje opisano lv temacie: 2.1. ] .2. Dotacie celowe przekazane z Ilutlzetu pctństwa nd

:tttlttnicł bieżc|ce z zcłkrestt ctt1nlini'slracj i rządowe.i oł'az inne zadanitt zlecclne Lłstalranti

t:i20I0
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5.l.2. Dotucje celowe otrz'ymane z burlżetu państłua na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z zakrestt adntittistracji rzqdowej oraz inne zatlania zlecone ustawami /s6310/.

\\r roku 2011 Gmina Starogard Gdański nie otrzymała z budżetu pańStwa dotacji na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej lub ime zadania zlecone

ustarvami.

5.1.3. Pttttl finattsowy zadań zIecottyclt.

W rłyniku kontroli ustalono, Że w okresie kontrolowanynr jednostka opracowała plan

1inansowy zadań zleconych, zgodnie z przepisem art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach

publicznych (Dz' IJ' z 2009r nr 1'57, poz. 1240) i przepisami rozporządzenia Ministra

Finansórł, z dniaŻ4lipca 2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zaclŃ zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ust3wami.

przekazywanie dotacji celowych i przekazyw-anie pobranych dochodów związanych

z realizacją tych zadań (Dz.IJ. z2006t. ru' l35, poz. 955)'

opracowany przez Wójta Gminy Plan.finansolvy zadań z zakłesu uclministracji rzqdowej

i innych zctdań zleconych gminie na rok 2010 stanowił załącznik nr 12 do uchrvały Rady

Gminy Starogard Gdański nr 111/8/2010 z dnla Ż3 grudnia 2010r. w spralvie uchlvalenia

budŻetu gniny Starogard Gdański na rok 20l 1 .

P1an finarrsow1' obejmował kwoty:

. dochoclórv Z tl-Iułu przyznaiych gminie dotacji na realizację zadań z zakresu adninistracji

rządowej oraz irrnych zadań z1econych ustawami' z podziałenr la żródła dochodólł'.

. wydatków w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacj i budŻetowej '

5.].4. Prnyłitlłowość wykorzystania dotacji celow|ch otrzyman1ch na złdania zlecone.

Zadania z zakesu por]rocy społecznej w Gminie Starogard Gdański realizowane są prZęZ

Grnirrrly ośrodek Pomocy Społeczne.i, utworzony na mocy uchwały nr XXXVIII/256/98 Rady

Gmin.v Starogarcl Gdański z dnia i 8 maja 1998r'. w sprawie utworzenia ośrodka Ponocy

Społecznej rv gminie Starogard Gdański'

Statrrt Grr.iinnemu ośrodkowi Pomocy Społecznej nadała Rada Gminy Starogard Gdański

ucl.rrvałą rrr XXXVIIl/257l98 z dnia 18 maja 1998r' w sprawie nadania Statlltu Gmilrnego

ośrodka Ponrocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim'

od dnia 5 czerwca 1996r. obowiązki kierownika Gmirmego ośrodka Pomocy Społecznej

rł' Starogardzie Gdańskim pełni pani ElŻbieta Alex'
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Kierownik GoPS posiada niżej wymienione upowaŻnienia udzielone przez Wójta Gminy

Starogard Gdariski:

; do rłyclawania decyzji adt-rrinistracyj nych w indywiduah'rych sprawach z zakresu pomocy

społecznej.

ż do prowadzenia postępowań wobec dłirŹników alimentacyjnych oraz postępowania

rł, sprawach świadczeń z funduszl-l alimentacyjnego a takŻe do wydawania decyzji

administracyj nych w tych sprawach,

i clo prowadzenia postępowań w sprawach dotyczącyclr świadczeń rodzinnych i wydawania

decyzji administracyjnych w tych sprawach'

obsługa księgowa Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest w jednostce.

Głórvnym księgorł'ym GOPS jest od dnia 1 marca 1999r. pani Izabela Krupa'

5'2. Dotacje celowe na renlizację porozumień.

5,2.1. Rodz e tlotacji celowych otrrylnanych prx,e7 gminę na łealizację porozumień'

W roku 2011 Gmina Starogard Gdanski nie otrzymała dotacj i na realizację pol'ozumień

niędzy j ednostkami samorządu terytorialnego /$23 2/.

Dotację na realizację porozumieri z organanri administracji rządowej ($202) opisano w

temacie 2.ł.1.l' Dotacje na realizację bieżqcych zadań y,łasnych otrzytJ1al1e na recłIi:cttję

porclzumień z orgctnani atlministracji rzqdoułei $ 202 niniejszego protokołu kontroli.

VI K.SIFCOWOSC I SPRAWOZDAWCZOSC

Korrtrolą objęto rok 2011.

Zasady prolł'ac1zenia księgowości sprawdzono pod względem zgodności z następując1mi

aktami prarvnymi:

. ustawą z dnla Ż9 września 199'łr. o raclrunkowości (tekst j ednolity z 2002r. Dz. U . nr ] 6,

poz. 694 z póŻ. zm.)

. rozporządzeniem Ministra Firransów z drria 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkorvości oraz planów kont dla budŻetu państwa, budŻetów jednostek samorządu

tery1oriainego, jednostek budŻetowych, samorządowych zakładów budżetowych'

paIistrł'orvych funduszy celowych oraz państwowych jec1nostek butlŻetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz'U' Nr 128, poz' 861)

6.]. Stan i konpletność urzqtlzeń ksiqg rcchutlkowych budżetu i Urzęrlu'

\\' porr1'zsz1'm zakresie sprawdzeniu poddano w szczególności:
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. Zakłado$y plan kont,

. dokumentację systemu przetwarzania danych przy uŻyciu komputerów.

W okresie kontrolowanym raclrunkowość budżetu gminy i jednostki budżetowej prowadzona

b;.ła konputerowo i ręcznie. Ręcznie prowadzono ewidencję analityczną poZoStałych

środkórv trrvałych i tabęle amortyzacyjne.

W Urzędzie Gminy Starogard Gdański dla Urzędu i budzetu Gminy prowadzi się następu.iące

księgi rachunkowe:

. dziennik.

. konta Syntetyczne (obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego

zapisu),

t konta analityczne,

. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.

Ustalono, Że prowadzenie ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy przy uŹyciu konputera

zapewnia:

. utrzynraniezasobówinformatycznych,

. l'tzyskanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych

w księgaclr rachunkowych poprzez ich wydrukowarrie lub przeniesienie na lnny

komputerolvy nośnik danych,

t automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald,

. sporządzanie wydruków komputerowych ksiąg raclrunkowych, składających się

z automatycznie ponumerowanych stron z oznaczenietn pierwszej i ostatniej oraz

alrtomatyczne sumowanie rra ko1ejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.

Księgi rachunkowe są trwale oznaczone nazrł'ą jednostki oraz nazwą danego rodzaju księgi

rachunkowej.

Księgi oznaczone Zostały, co do roku obrotowego, okesu sprawozdarvczego i daty

sporządzenia.

Dostęp do danych informatycznych zabezpieczony jest hasłem dostępu progranu

infomlatycznego. Hasło jest wyróŻnikiem poszczegóh1ego użytkorłrrika (pracorłnika)'

W okresie kontrolowanynr prowadzono ewidencję kosztów na kontach:

. 400 Antortyzacia,

. 10]t ZuŻycie maleriałów i energii'

. 40Ż Uslttgi obce,

. 403 Podatki i opłaty'

' 404 Wynagrodzenia'
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. 405 Ubezpieczenie spoleczne i inne ślyiadczenict'

. 406 Inne śv, iadczenia.finansowane z budżetu'

. 109 Pozo.stałe koszly rclclzajowe.

1aki sposób ewidencji na kontaclr zespołu ',4'' umoŻliwiał sporządzenie rachunku zysków

i strat.

6.2. Sprawozdawc7ość budietowa, Jinansołła i inne.

W trakcie kol-ttroli sprawdzorro zgodnośó danych wykazanych w sprawozdaniach

z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych w niżej wymienionych sprawozdaniach

budŹetowych, sporządzonych na dzieli 31 grudnia 2011r-

. Rb 27 S z wykonania planu doclrodów budzetowych j.s.t.

. Rb 27 ZZ z wykonania dochodów zlviązanych z real|zacją zadan z zakręsu

administracj i rządowej 
'

. Rb 28 S z wykorrania planu wydatków budŻetowych j.s.t.

. Rb 50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adnrinistracji

rządowej'

. Rb PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy,

. Rb Z o slanie zobowiązań według tytułów dłuŻnych oraz gwarancj i i poręczeń.

. Rb N o stanie nalezności.

. Rb NDS o r-LadwyŻce/deficycie j.s.t.,

. Racl-rurrek zysków i strat.

Ponadto sprawdzono bilans jednostki budŻetowej sporządzony dla Urzędr-r Gminy

Starogard Gdariski oraz rachunek zysków i strat sporządzonych na dzień 3 1 grudnia 201 1r'

W rł-"''niku kontroli nie stwierdzono przypadków niezgodności danych ujętych

rv sprarvozdaniach z danymi wynikającymi z ksiąg racliunkowych.

Ponadto ustalono. ze:

. analizę średnich płac nauczycieli zatrudniorrych w jednostkaclr oślviatorvyclr Gninv

Starogard Gdariski za 2011 rok przeprowadzili inspektorzy ds. księgowości oświaty penie

N'Iaria Burczyk i GraŹyna Feld w drugiej dekadzie stycznia 2012 roku. Analiza wykazała,

Że u' przypadkrr nauczycieli staŻystów nie osiągnięto średnich wynaglodzeń

gu arantorvanych przepisarni Karty Nauczyciela. Natomiast

ri grupie natrczycieli korrtraktowych i dyplomowanych wydatki poniesione na płace

ukształtowały się korzystnie dla nauczycieli i nie wystąpiła potrzeba dokonywenia

rł 1'płaty j ednolazowych dodatków wyrównarł'czych,
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. w dniu 24 sty cznia 2012 roku naliczono dodatki wyrównawcze dla nauczycieli stazystór1

. skutki finansowe wypłaty dodatków rvyrównawczyclr łącznie z w1'datkami pochodn1mi

od płac wyniosły 3.444'20 zl.

. przekazanie środków pieniężnycir na wypłatę dodatkórł' nastąpiło w dniu 25 sty cznta 201'2

roku"

. jednorazowe dodatki wyrórvnawcze dla nauczycieli wypłacono w dnilr 27 stycznia 2012

roku,

. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach arł'ansu zawodowego w szkołach prowadzonyclr przez jednostkę samorządrr

terytorialnego _ Gminę Starogard Gdański przekazano w formie elektronicznej do

Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku w dnir'r 2 lutego 2012 roku.

. wersję papierorvą wyżej wymienionego sprawozdania przekazano clo:

a) Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku - L egz.- w dniu 2 lutego 201 2r.

b) Przewodniczącego Rady 1 egz. dla potrzeb Rady Gminy rv dniu 6 lutego 2012r.

c) Dyrektorom Szkół i Przędszkoli - 9 egz. - w dniu 6 lutego 2012r'

r/) do Przedstawicieli Związków Zawodowycłr 1 egz. - rł'dniu 6 lrrtego 3012r.
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Integlalną cZęść protokołu Stanowią niżej wymienione załąc7niki:

1' Zęstawięnie zawierające ogólne informacje o władzach Gminy' dane dotyczące

gminnych j ednostek organizacyjnych.

2. Plotokół korrtroli kasy.

_J. Zestawienie akt kontroli problemowej funduszu sołeckiego'

4. Zeslarvienie akt kontroli.

Protokół niniejszy sporzątLzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach'

Ustalenia w nim zawarte zostaly przez stronę kontrolującą przedstawione kierownictwu

jednostki i omówione na posiedzeniu zorganizowanym w dniu 20 kwiętnia 20 12 roku.

Powiadomiono jednocześnie Wójta Gminy o przysługującym stronie kontrolowanej prawie

odmowy podpisania protokołu i złoŻenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych

wy'jaśnień, co do przyczyny tej odrnowy.

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod pozycją "ił''' : ]

Starogard Gdański' dnia 20 kwietnia 2012r.

Podpisy:

lnspektorzy kontroli RIO:

j

l"'
(Magdalena Cholewa)

/
(Magdalena Brzez!15lia - Cholewa)

ii,
,j'

(BoŻena Brzezińśka-Dolacińska)

P rzedstał iciele GminY:

(Wójt Gminy)

_._,:,

(Skarbnik Gminy)

t+)



KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Llp Stanowisko Nazwisko Imię
Akt powolania

Data
odwolania

Numer Data
wystalvienia

Data
powołania

Organ
powołuiący

I Wójt Połom Stanisław Zaśv,iadczenie
Gntinnej Komisj i
Wyborczej
kadencj a 200ó-
20r0
Ślttbov,anie/objęcie
ohowirlzkńv,

r4.11.2006

04.12.2006

1Ż.1l.2006
data wyboru

04.12.2006

Wybory
powszeclme

Wobec Rady
Gminv

Zaświadczenie
Gminnej Komisji
Wyborcze j
kadencia 201 0-
201 4
Ślubowcmie/objecie
obowiązkóu,

2i.1 1 .2010

06.12.201.0

21.11.2010
data wyboru

06.r2.2010

Wybory
powszechne

Wobec Rady
Gminy

2. Zastępca Wójta Kowalski Marek Zarządzel-rie Nr
18/2006
Zarządzer-rie Nr
13412010

04.12.2006

07. I 0.2010

04.12.2006

07.10.2010

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Sekretarz Kowalski Marek Uchwała Nr
XXVI]VI64l97
Umov,a o ]lracę
(an7idną z lo(y lł','l(n1v)

19.02.1997

0r.01.2009

19.02.1991

01 .01 .2009

Rada Gminy

Wójt Gminy

4. Skarbnik Klein Danuta Uchwała Nr
vll]n3t90

2i.12.1990 01 .02.I 991 Rada Gminy 3 1.03.201 1

5. Skarbnik Sadowska E1Żbieta Uchwała Nr
IV/30/201 0

27 .01 .2011 01 .04.20 r 1 Rada Gminv



( '.^

il..'

l'.ljir i:1. l-, I. ir:

WYKAZ JEDNoSTEK PoDLEGŁYCH I NADZoRowANYcH

Llp Nazwa i adres jednostki
organizaryjnej

Forma
organizacyjno-

prawna
jednostki

organżacyjnej
Q.b., s.z.b.,

samorządowa
osoba prawna,

inne)

Akt powołania jednostki organizaryjnej
Numer i data udzielenia

pełnomocnictwa na podst.
ań. 47 ust.1 ustawy o s'g.

/dotyczy jedn. nie
posiadaj ących osobowości

prawnej/

Z*rąd*"l" N, Tl l2O02-
w ójta Gminy z 28. 12.200Ż

Numer Z łJnia

Data od
której

powołano
jednostkę

Organ
powolujący
jednostkę

Rada Gmt"y
Starogard
Gdanski

I Gminny ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. B. Prusa 45
83-200 Starogard Gd.

i. b. Uchwała Nr
xxxyIII/256/98

1 8.05.1998 01.06.1998

2. Gminny Zespół obsługi
Placówek oświatowych
ul. Sikorskiego 7
83-200 Starogard Gd.

j. b. Uchwała
xxxvl/371/2009

29-10.2009 01.01.2010 Rada Gminy
Starogard
Gdński

ZarządzenieNt
ozs / 1 09 l 2009 Wój ta Gminy
227 .11.2009

J. Przedszkole Publiczne w
Kokoszkowach
Ul. Szkolna 22
83-207 Kokoszkowv

j. b. Orzeczenie w
sprawie
organizacji
Państwowego
Przedszkola w
Kokoszkowach

30.04.1993 01.01.1991 Wójt Gminy Pelnomocniclwo z 17.08.2004



4. Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Bernarda
Janowiczaw Brzeźnile
Wielkim
ul. Szkolna 5

83-115 Swarożyn

i. b. Uchwała Nr
rx/56/99

10.03.1999 01.09.1999 Rada Gminy
Starogard
Gdanski

Zarządzenie Nt 25/2002
Wójta Gminy z 28.l2.2oo2

5. Publiczna Szkoła
Podstawowa i. Franciszka
Peplińskiego w Rokocinie
Rokocin I 9

83-200 Starogard Gd.

j. b. Uchwała Nr
rx/61199

10.03. 1999 01.09.1999 Rada Gminy
Starogard
Gdański

Zanąt1z ę11ję 5, 25lŻo02
Wójta Gminy z 28.12.2002

6. Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Gen. Józefa
Wybickiego w Trzcińsku
Trzcińsk 14
83-209 Godziszewo

j. b. Uchwała Nr
IX/63199

10.03.1999 01.09.1999 Rada Gminy
Starogard
Gdanski

ZnządzenieNr 25l2OO2
Wójta Gminy z 28.12.2002

7. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Dąbrówce
Dąbrówka 7
83-217 Bobowo

j. b. Uchwała Nr
rx/57199

10.03.1999 01.09.1999 Rada Gminy
Starogard
Gdanski

Zarządzenie Nr 25/2002
Wójta Gminy z 28.I2.2OO2

8. Zespół Kształcenia i
Wychowania w Rywałdzie
R1'wałd 43
83-200 Starogard Gd.

j. b. Uchwała Nr
rxt67/99

10.03. 1999 0i.09. 1999 Rada Gminy
Starogard
Gdanski

Pełnomocnictwo z 23.O&2O 1 1

9. Zespół Szkół Publicznych w
Jabłowie
ul. Szkolna 5
83_211 Jabłowo

j. b. Uchwała Nr
xLy351/2002

28.03.Ż002 01.09.2002 Rada Gminy
Starogard
Gdański

Zatządzenie Nr Ż5/ŻOO2
Wójta Gminy z 28.12.2002



10. Zespół Szkół Publicznych w
Kokoszkowach
ul. Szkolna 24
83-207 Kokoszkowy

j. b. Uchwała Nr
xyrl/132/04

0s.02.2004 01.09.2004 Rada Gminy
Starogard
Gdanski

Pełnomocnictwo z 05.08.2009

11. Zespół Szkół Publicznych w
Suminię
Sumin 38
83-200 Starogard Gd

j. b. Uchwała Nr
yu35/2003

27.02.2003 01.09.2003 Rada Gminy
Starogard
Gdański

Zarządzenie Nt 25/2002
W ójta Gminy z 28. 12.2002

r2. Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Jabłowie
Ul. Szkolna 3

83_21 1 Jabłowo

s. z. b. Uchwała Nr
XXXIII/Zj719'7

17.09-97 01.01.1998 Rada Gminy
Starogard
Gdanski

Zarządzente Nr 26/2002
Wójta Gminy z 28.12.2002

13. Biblioteka Publiczna w
Kokoszkowach
ul. Szkolna 24
83-207 Kokoszkowy

samorządowa
instyhrcj a
kultury

Uchwała Nr
xxxx/346/2002

25.02.2002

23.r2.2002

0I.03.Ż002 Rada Gminy
Starogard
Gdanski

14. Zespół Świetlic Wiejskich
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

samorządowa
instytucj a
kuitury

Uchwała Nr
Iy/19/2002

01.01.2003 Rada Gminy
Starogard
Gdanski

t5. Samorządowa Instytucj a
Kultury Grodzisko Owidz
ul. Rycerska 1

83-211 Owidz

samorządowa
instytuc.ia
kultury

Uchwała Nr
xII/132t2011

24'I1-Ż011 28.12.2011 Rada Gminy
Starogard
Gdanski

w /lrr
st,,".iffi.;..,,,

I
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Protokół kontroli kasy

Przeprorvadzot-tej w Urzędzie Gminy Starogard Gclarisl<i w clniu 1 3 kwietrria 2008r. u,

godzinach od 13.30 do 14,10 prz.ez i'spektora hontroli Regio'arnej lzb'
obrachur-rkorł,ej w Gdańsku Bożenę Brzezir1ską-Dolacińską.

W toku kontloli stwierdzono' co następuje:

1. Rzeczywist'1 Stan s:otówki w kasie wyniósł'800,O0 zŁ.

2. Stan gotólyki wg raportów kasowych;

. Rapolt Wydatlci nr '74 z dnia ] 3 kwictnia 20IŻr. ' 800.00 zł.
o Rapoń InwesĘcje nr 1 z dnia l 1 krł'ietnia 20 l 2r. () l'ł '

3. Pogolowie kąsol,ve clla kontrolowanej jeclnostki ustttlone zostalo przez Wójta

Gnliny w s 6 Instrukcj i Kasoluej z dnia 5 stycznia 2009r' w krvocie 800.00 zł.

1. Kasjerka zlozyła oświadczenie o odpowieclzialnośc i tnctterialne'j zct polłierzone
środki pi.eniężne i papiery wartościowe'

5 ' ostatniq kontrolę gospodarki kasowej przeprowaclziła l.v tlnitt 1 sierpnirł 2() I l r'

Skarbnik Gminy, pani Elzbieta Sadowska.

6. W kasie znajdujq się wzory podpisótt, osób ttpralunionych c]o zahuierc]zania

wydatAów do wyplan'

7. W kasie zn.ajdujq .się nw. depozyĘ;

L.p. Nuner gwarancji Wysttwcu Kwoto Terntin

L 1504i t,Ui4.+:li 2009 TUZ 29I 5,00 15.06.20t1

-)
I 5 041t,U,',800i 2008 TUZ ?qt\ )l 15.04.2012

CKDoi3lfli I 1-03 l PZU S.A. 53319.11 I0.0L20r5

4. 32GG03/0025/ 1 0/002 l InterRisk S.A. 3l4q+,18 16.12 2014

5.',| )6)0t6911024111t001001 Bank Zachodn i WBK S.A 250 r ,i6 15.]I.2014

6. 9il A 220782 I]NIQA S.A, 1 ó8] 'ó0 11.08.201.1

044GWKO1115i0001 Kredl t Bank S.A. 2Ż11,09 16.06.20 t.i



8. 25 000 r 154696 ERGO HESTTA S A 45 700,00 14.04.201 5

9. 00/09/3 5 1/5 78 i 663-
35315781664

A llian z 15252,91 I 6.01 .20l4

10. GGt03t207 InterRisk S.A. 4173,55 26.12.2013

ll 32Gi30/r 0/00056 lnterR isk S.A. 1lt,4l t5.12.20t1

t2. FGW-PLN-ZOKK I - I 0-0002 r I NORDEA BANK POLSKA
S.A.

at 121,17 21 .11 .2013

13. 2500012Ż470Ż ERCJO HF]S-IIA S A 2068.1s 14. 11.20n

t4. GDlGw lcGlŻ1l2212009 WARTA S.A. i.1r05,66 i0.I0.20 ri

15. GDo/83b/I 0-03 I - l 0-08-00 PZU S,A. 21 I 2.60 08.08.20 ti

16. GDo/83a/l 0-01 I - I 0-08-00 PZU S.A. 3 0 1 20,00 08.08.20r'l

11. l2GG03/0082/ r 0/0002 InterRisl< S.A. 15.06.20 rl

18. 00110t351t5184295-
35315181296

Allianz 2ó956. ] j r1 08.2014

19. GKDo/99d/1 I -03 l- 10-08-00 PZt] S-A. 48971 .64 28.10.20r2

20. GKDo/99d/l I -03 l- l0-08-00 PZI] S.A. ],+69 l ..ł9 l].]L20t5

2t 28000003 629s ERGO HESTIA S A 5 9 i 97.91 09. I 0.201 l

22. 28000003 6295 ERGO HESTIA S-A 178rq,i8 24.09.101-s

23. 28000003 6225 ERGO HF,STIA S A 3 8723.48 30.06.t011

24 28000003 622s ERGO HESTIA S.A, 1 1611 ,04 I5.06.201a

2.5. Gt(Do/64fl12-03 I PZI ] S.A. 5 8845,86 )2.11 .2012

26. GKDo/64fl12-03 l PZTJ S.A. 11653.16 Ż1 .| 1 '2015

Podpisy:

Inspektor kontroli RIO

(B oŹena Brzezińska-Dolacińska)

Kasj er

(Monika Ługorvska)



clnina 51arociird Gdański

Zalącznik Nr 3
do protokolu kontroli

ZESTAWIENIE AKT KONTROLI

Ko'|TRo::.K:lo]ł.DYNowANA 02'04'20l21 200420l2r

NazNa jednostkr kontrolo\\'anej Rodzat konlroli Kontrola w okresie od dnia do dnra

Sporzadzil
in spektor kontroli:

\ 1a!rdalena Cholewa
,.1,,,.'..,:', :,......i.,,,',i-.:.L..',..:Lr....-:..)t..:. . :..:..,-ti';'

inid inazrł'isko/ podpis

P oz. Nazrva tema$czna sprawy
- nazwa dokumentu

Ilość l{xll
.r kt kon! roli

) I

Tenut 2.4. 1.3. I. Fundusz solecAi.
Test nr 1 Dane ogólne (rł'ypełnionym odrębnie d]a fundLlszrt
wydatkorvarrego w roku 2010 i 201 1).

,l

2. Test nr 2 Prawidłorvość rvnioskórv solectw przyjętych do reaiizacji rł'
rozbiciu na poszczególne sołectwa w latach 201 0 i 201 1 '

54

l Test nr 4 Wydatkowanie śroclków rv ranach l-undtlsztt sołeckiego w
latach 2010 i20ll. l

4.
Test nr 5 - Wniosek o Zwrot Z buclŻetrr państwa części wyclatkóW
poniesion"ych w ramach funduszu w roku 2010.

2

Kserokopie kwot zrealizowanych dochodów bieżących Glnirry Starogard
Gdaliski za rok 2008 oraz stan mieszkańców Gmily na dzień 3l grtldnia
2008 ina dziet'r 30 czerwca 2009r. Zestarł,ienie naliczenia Fundusz
sołeckicgo rv poszczególrrycll solęctr.vaoh na 20]0 rok dla Gminy
Starogard Gdański (przed ipo kolekcie)

IO

(,

Kserokopic krvot realizor.vallych dochodórv bieżących Gnriny Stalogard
Gdański za rok 2009 oIaZ Stan nlieszkaticórv Gminy rla dzieIi 3l grudnia
2009 i na dzieri 30 czerwca 2010r. Zestarvienie naliczenia Funclusz
sołeckiego rv poszczegóJnych sołectlvach na 2011 r-ok dla Gninv
Starogard Gdariski.

t0

Kserokopie lvnioskórv złożonycll w 2010 roktl rł'raz z dol<unentacją 28
s Kseloliopie wnioskólv złożorrych rv 20l ] roku wraz z dokLlnretltac jlt i).



Załącznik Nr 4
do protokołu kontroli

ZESTAWIENIE AKT KONTROLI

CMtNA STARoCARD GDAŃSKI KoNTRot.A KoMPl.IiKsow^ 02.0l'20l2r' _20.04'20l2l.

Poz. Nazrva temaĘczna sprawy -

- nazwa dokumentu

Ilość kart
akt kont'-oli

2 J

2.4.2.9- OpI{ u lorpowa
W}jaśnienie Skarbnik Gniny p' Elżbięty Sadowskiej w sprarvie nie pobierania

oDłatv targowei plzez inkasęnta
I

2-4.2.13' skutki Ji nąns0h)e z t!tułL urlzieIon1clt ulg i unnrze,i ol(z ohttiże i
g ó rn], ch st(v e k p o datkow! c h

) \Ąr11iczenie SkutkóW obniżenia stawek podatku od środków transpoftowych od

osób fizvcznvch i prawnych

2.5. l. ] 1' lrv! tkol|au ie śłorlków z zu kresu ochronj przeciwpożuqb'ej
Kserokopie faktur dotyczących wydatków nie zrviązanych z zabezpteczenten
yoro\\o5cibolo\\ei

I2

.1 K ser'okon ia uchwałv Rady Grniny nr XX lV/259/2008 z dnia l 3 ' l I .2008r. I

:. 5. 1. 1 4. DotrLic cclowe
Kserokopia dokumentólv (oferta, umolva i sprarvozdanie oraz uchrvała Rady

cnlin1 nr LlI/506/20lo z dnia 28']0'20l0r.) dotyczących dotacji udzielonej Sto-

li alzr szeniu Wspieralia lnicjatyw oświatowo-Wychowarvczych irn. Teresy Kras
r' kr'oci.' I 1.000,n0 zl

)

26

6 Kserokopia dokumentóW (ofeńa'
udzie1onej Gminnelnu Zrviązkowi
zl

umorva i sprarvozdanie)
spońowęnLl,'Kociewię''

dotyczących dotacIi
rv krvocie 80.000,00 25

3, 1' 2. obrót,lieruchontościani
Dokumenty rv sprawie likwidacji dlogi Jabłowo_Kotę'ż€

NezNa.]edrosLki kontrolo!vanej Itodzej kontroli Kontroia w okrcsic od dnia - do dnia

Sporządzil
insp ektor kontroli:

I

\ lLt.l'l,tlt ,tLt ( h)lL tl d t | '
t:

't
lnl.lll3Ż\\L!ko/ ] podpis


