
Dotacje otrzjntane $ 2007 - 2011r.

Niewlkorzysttttte dotucje $ 2007 _ zlyrócone 20I]r.

Dotacje otrzynnne $ 2009 - 2011r.

Niewykorzystane rlotucje $ 2009 - ayrócone 20] 1r'

Po zialku
kluslJikucji
b udżetowej

Kwota zwrócona(zl) Nr w,yciqgy bankowego
Dalo

p rzekazan kt

8s195
t31,97

12.487,3,1

34/201 l

55/2011
0 L09.201 I

29 1Ż'20II

85395 4 ?Rq lq 5/20 i I 29.t2.2011

x 16.908,70 x x

Korrtrolą objęto n\Ą'' dotacje przyznane w r'ozdziale 85395 $ 2007 i 2009:

. przYznana na podstarvie Lrmowy ff UDA-POKL0901 01-22-012/10-00 podpisancj

rr'dr-riu 1,ł lipca 2010r. pomiędzy Urzęderrr Marszałkowskirrr \\loj eir'ó dztrł'a Porrrol'skiego

Roztlzial
Klusl'likucji Zdanie

Słodki
przekazane (zł)

ll)'kontnie (zl)

75021 lYz łt tlcl t ien i e p tl t en cj a I u Urrydu c nl iny lt'

Starogardzie Gduńskin v rlbszarze
zcrr:4tlzan iu.fin ttttsant i. Wieloletttia Prognozct

96.138,21 96.438,21

85395 Ze społy |Yychotvctn itt Przaclszkolnego (ZI|/P)

s p a's obe n n u tt potls ze c ln i ett i e e dtł kacj i
przed.szktll n ei y' Gru in ie Stttrogttrd Gduł'tski

419.258,11 4 1 8.3 23,0 1

85395 Zajęciu dodutkcllę - 11,yy1j1ynanie szan's

ethtkucyjnych i roavojotrych dzieci w klctsttch I
III - szkól pod'stttlt'ov'ych gniłly Sttu'ogard

Gtlański

71.595.50 7 t .5 95,50

x x s87.291.88 s86.3s6,78

Potlziułktt
klusytiktcii
budżetowei

Ktvottt avróconl(zl) Nr wycitygu buttkowego Dotu przektzruit

85395 935,10 34/201 l 0 I .09.201 I

x 93s,10 x

Rozdziuł
kltslfikrtcji
bu żetowej

Zurktnie
Środki

przektzane
kł)

IVvktnanic (zl)

75023 LrznOC ienie polellcjulu Urzędu Gntbl' ly

St ttrrlgurdzie Gdrłi ski n t y' obsztlrze
z tlr : qtlz cłt i a Jin an s am i' I|/i e l o l e tn i a P ro głl tl: tt

Fintutsov,tt.
1,:1,,,!'r tl1', holt,lnia PrzłJ':Anltt,Ao 'ZW P'

's1'losobe n n ct ttpłllt'szec hn iettie edukacj i
przeclszkllnej lt' Gninie Slarogard Gdański

3.561 ,73 3.561.73

8 5195 6Ż.665 ,49 50.046,18

85395 Zujęcia dodatkoltę - 11'yy1hlnanie sztuts

atlukuctjnych i 1'oz\1'o1o1t'ych dzieci t klusuch

I - I '.szkół pod.stcnl'alyych Elntitly Starogal'd

Gcluti.ski
x

12.634,50 8.i'+5,11

x 78.861.7Ż 61.qs3,02
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a Gminą Starogard Gdaliski na reaiizację zadania pn. Zespoly lłycholt,ania przedszkolnego

(ZL|P) s:1losoben nd llpuĄr,rzechnienie etlukacji przedszkolnei yy Gnlinie Sturogard

Gckui.ski.

Dotację prz1"zr-rano na wniosek rrr WND-PKL.O9.01.01 z dnia 24 lutego 2010r.

l-ernl in r'ealizacji projektrr określorro rv umowie na czas oci 2 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012r.

W roku 2011 Gmina Starogard Gdański zgodnie z ww. lrarmonogranrenr niała otrzynaó nw.

kwoty rv następujących terminach:

. 300.000'00 zł do dnia 31 rnarca 2011r..

r 177.360.00 zł do dnia 30 września 2011r'

Dofinansowanie zgodnie z umową miało być przekazywane Gminie w formie zaliczki

okreś1onej w hal'monogramie płatrrości.

W roku 201 1 Gnina otrzymała dotację na podstar.vie nw. wltiosków:

Dala wniosku Kwota wydtttkowana (zł) Ktpotn wnioskuwutttt

07 kr iecieu 20 I lr. 19.521 ,41

I3 lipiec 20I lr. 14Ż.Ż29,0z
03 s ierpień 2011r. 177.360.00

I6 listoprdr 20llr 9 6 '104 '0Ż
l2 styczeń 20l2r. 98.605,45 24 8.820.00

Razem 12t.872,27 7 26.180,00

Do wrv' kwot wydatkórv zaliczonÓ wkład niepieniężny w wysokości 15.112.92 zł, stanowiąc.v

rórvnowartość opłaty za rłynajcm sal na prowad zente za1ęć.

W związku Ze 
^ożonyn\ 

lvtlioskami Urząd Marszałkowski rł' Gdańsku przekazał Gmillie

v,2011r. nrv. środki:

6 kIasvlikucii budż. Kw0t0 Dulu wDlvtt,tt Nr lllB
2001 I 02 .80 7,82 1 lutl 201 lr. 5

200 7 r 5 s.425,l9 9 rvtzesieri 201 I r. 35t20|
Ż007 c)i5,1 0 I o grrrdzieri 201 I r 52lŻ011

Razenl: ł19.258'I l
10 09 17.r02.18 I luĘ 201lr. 5

2 009 3.496,53 1 5 krviecierl 201 lr. l6
2009 2 I .q34,81 9 rvrzesień 20 ] 1 r. l5/t0ll
2009 13 l ,97 16 gnrdzień 201 l t 52/201 I

Razem: 6Ż.665'49 x
Łqczrr ie: {81.q23,60 x x

W rł;vniku rveryfikacji wniosku o płatność Gmina zoborviązana została do zwrócenia kwotv

1'067.O] zł. Krvotę tę przelano w dniu 1 września 2011r. Qlr WB 34l20ll)'

W rozliczeniu dotacji uwzględniono kwotę w wysokości 24.115'62 Zł' która stanor'viła

rórrnorvańośó poZostałych środków dotacji z poprzedniego roku.
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Rózr-rica między otrzymaną dotacją a wydatkowaną, po uwzględniel-riu rvw. rł,artości stanowi

krr'otę 100.969.87 zł.

Zrvrotorvi, zgodnie z umową dotacji' podlega (w przybliŻeniu 12'37%) środków. W drriu

29 grudnia 201tr., po rozliczeniu dotaoji Grnina zrvróciła, zgodnie z utlrową klvotę

l]'-ł87,j-+ zl 1nr WB 55 ]0ll)'
W rłyrriku kontroli ustalono, że dotację wydatkowano Zgodnie Z przeznaczenienl.

Niewykorzystane środki zwrócol-to w terninach podanych powyzej'

. przyT,nana na podstawie unowy nr UDA-POKL.o9.01 02-22-311/11-00 podpisanej

rv clniu 21 wrzeŚnia 201ir' pomiędzy Województlvenr Pomorskim a Gminą Starogard

Gdański na realizację zadania pn. Zttjęcia dodatkov,e wyróv'nałlie szans edukacyjnych i

ronłoioluych dzieci w klusach I _ ]II szkri! pod'stuu,oułych gminy Startlgard Gdań,ski.

Dotację przyznano na wniosek nr WND_PoKL.09.01.02 z dnia 2-22-31\lll z clnia

27 czerrvca 201 1r.

Termin realizacii projektu określono w umowie na czas od 30 sierpnia 201 l do 30 lipca 2013r.

Dofinansowanie zgodnie z unolvą miało być przekazylvane Grr-rinie lv lormie zaliczki

określonej rł' harmonogtar-t-tie płatności.

W roku 2011 Gmina Starogard Gdański zgodnie z ww. hart-nonogranLem miała otlzyn]i]C

kwotę 8,ł.230,00 zł w miesiącl-t wrzeŚniu 2011r.

Ww. dotacja rvpłynęła na rachunek dochodórv Grniny w dniu 12 paŹdziernika 2011r.

W wyniku kot-ttroli rrstalono' że w rokrL 2011 na realizację zadania rłrydatkowano k\\'otę

55.631,09 zł. RóŹnica między dotacją otrzynaną a wydatkowaną stanowi kr.votę 28.595.9] zł.

z k1órej 15%' zgodnie z umową Grrrina zobowiązana była z\łrócić w terminie do 31 grudnia

201 1r.

Zr.vrotu dotacji w kr.vocie 4'289,39 zł dokonano w dnir-r 29 grudrria 2011r. (nr WB 5/2011).

W w1niku korrtroli ustalono' Że dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczenienr'

Dotacie otrzynune $ 6207 - 2011r.

Rozdziuł
klaq,Jikucji
budżetolyei

Z anie
Srodki

przeknune(zl)
Itrjkonanie (z!)

80r 01 Tenn o n od erniz ct ci a budynkóy, s zkół 519.654,l8 5 I 8.85q,18

92195 Re kon stnłkc i tl Grodz is ku oyv i dz 3.125.632,03 3.104.3sr,87

92601 IJt ,,ta fu,tttt,lckxtt b,,isA Kuk,,.':Aotv 105.500,12 105.500,12

x x 3.749.991.33 3 '7Ż8.71I.|7
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Niew1,k6y7y'1r,re dotacje s 6207 _ ztłrócone 2011r'

PorIziałku
klrtsl,fikacji
hurIżetowei

Kwota zwrócona(zł) Nr wyciqgn bcttkowego Dalu przekuzania

92195 21 .280,I 6 6 15.04.201 I

\ 2l.Ż80 
'76

x x

Ękolz"vstanie dotacji opisano w dalszej części pfotokołu w temacie 2'5 '2'2' Wydatki na

intt, e s lycj e i remonly.

2.4.2' Docltody z t1ltułu potlatkótł i opłat'

Kontro1ę w przedniotor.vym zakresie przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

o ustawę z dn|a12 Stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. nr 121

poz.8'ł4),

o usta\Ą,ę z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. L). z 2006r. rrr 136 poz.969

z póż' zm'),

o Llstawę z clnia 30 paŹdziernika 2002r. o podatku leśnyn (Dz. IJ. z 2002r. nr 200,

poz.1 682),

o ustawę z óńa 29 sierprria 1997r. ordynacja podatkowa (Dz'lJ ' z 2005l' nr 8 poz' 60

z póŻ. ztl:'.)'

oustawęzdnia17czerwca1966r.opostępowaniuegzekucyjnymwatlministracji(Dz.{I

zŻ005t. nr 229 
' 
poz. 1954r')'

o obwieszczenie Ministra Finansów z clnia 30 lipca 2010r. w sprawie góInych granic stawek

kwotowyclr podatków i opłat lokalnych w 2011r' (M' P' nr 55 poz' 755)'

o rozporządzenie Ministra Finatrsów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont d]a

organó\vpodatkor,vychjednosteksamorząduterytorialnegozdnia25paŹdziernika2010r.

(Dz.U. Nr 208, Poz. 1375)

o rozporządzenie Ministra Firransów z drria 10 grudrria 2001r' w sprawie zaliczenia gmin

i miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz'U' nr 143, poz'1614)'

o kon-runikat-v Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

*z clr-ria 20 paŹdziernika 2010r. rv sprawie średniej ceny sprzedaŻy drewna, obliczonej

według średniej ceny drewna uzyskanej przez naclleśnictrł'a za pierwsze trzy kwartał-v

2009r. (M. P. Nr 78, Poz.970)'

53



*z dr-ria 19 paŹclziernika 2010r. sprawie średniej ceny Skllpu żyta za okres ttzech

pierlvsz.vch krvartałów 2010r. (M. P. Nr 16, poz' 960)'

o ltchrvałę nr LII/,ł86/2010 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 28 października 2010r'

rv sprarvie określenia stawek poda1ku od środków transportowyclr'

(opublikowanalvDzierrnikuUrzędowymWojewództwaPonrorskiegonr1'49z2010r.poz.

2920 z dnia 2 grudnia 2010r.)

oucl-LwałęnrLII]487]ŻO1ORadyGminyStarogardGd.zdnia28paŹdziernika2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od nięruchonrości i opłat lokalrrych rra 2011 rok,

(opublikowanawDzienrrikuUrzędowymWojerł.ództwaPomorskiegonr149z2070r.poz.

2927 z dnta 2 grudnia 2010r.)'

ouc]łrvałęnLlVi3,łi20l1Rad1'Gmin-vS1arogarc1Odariskizdnia17s11,czlria2(}11l

iv sptarvic zlliatl1' uchrvał;-' Nr l,tli,ł8712010 Rar1.r' Gnlill1' rv Stirlogtudzic Cjd' z tlllia

28 paŹdzier.nikir ]0l0 rokLl rł sprau'ie okrcś]erria sLarvek podlr]-ktl oti triertlchiitlości i tlplat

lokalny'ch rra ]01l r'ok (opublikowana w Dzienniku Urzędo*ynr Wojervództr'va

Ponrorskiego nt24 z2O1] r..poz 536 z dnia28 luty 20l1r')'

oucl-rwałęnr1V/33/2011RadyGminyStarogardGd.zclnia27stycznia2011r.wsprawie

określenia wzorólł' lormularzy :

* infonr-racj i rł' sprawie podatku od nieruchomości, rolrrego i leśnego'

* deklaracji rv sprawie podatku od nieruchomości' rolnego i leśnego'

+ załączn1ka do inlornracji i deklaracji: dane o nieruchomościach (ZN-1A' ZR-IA'

zL-1,4)
* załącznIka do in1brmacji i cleklaracji: dane o zrł'olnieniach podatkorł'ych (ZN-1B' ZR-

18, ZL-1B)

(opublikowanawDziennikuUrzędowymWojervództrł'aPomorskiegonr24z2011r.

poz. 535 z dnia2S lutY 2011r.)'

2.4.2.1. Księgotua ewitlencja podotków i opłat'

Wrł,ynikukontroliustalono,żewroku2011ewidencjapoclatkówiopłatwUrzędzieGnriny

StarogarclGdańskiprolvadzonabyłakon-rputerowo,zgodniezprzepisamirozporządzenia

Ministla Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planórv kont dla organów

poclatkow1'ch jedrrostek samorządtt teryorialnego z dnia Ż5 października 20l0r' (Dz'II' Nr

208, poz. l375). Ponadto zasacly prawidłowej raclrunkowości podatkowej w okresie

kotttt'olowanynl Zostały okeślo ne w zarzą zeniu Wójta Gminy Starogard Gdatiski
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nr I'-lN/144/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatkow:

roinego' od rrieruchomości, leśnego.

Prorvadzc'lna ewiclencja pozwala na określcnie kwot przypisów. odpisów, nadpłat

i zaległości w poszczególnych zobowiązaniach. Zapewniono powiązanie sald wynikającyclr

z ervidencji podatkowej z ewiderrcją na kontach syntetycznych Urzędu.

2.4.2.2. Postępowanie podatkowe przy ustalaniu lłysokości zobowiqzania podutkowego.

W trakcie kontroli ustalono' ze decyzje wymiarorł'e doręczano podatrrikonr poprzez sołtysów

a takŻę za pośrednictwem poczty. Kontroli termirrowości dostarczania nakazórł' płatniczych

poddano decyzje wydane dla podatników zamieszkałych w sołectwie Kokoszkowy.

Nakazy doręczane były podatnikom za potrviertlzeniem odbioru, w teur'rinie umoŹliwiającym

oplrccllie zoborłirzctl w uSlawo\Ą)m terlnittic.

2.4. 2.3' Podutek orl nier uc ltomości'

W powyŹszynr zakresie sprawdzono:

o terminowość i poprawnośó składania deklaracji.

zgodność Stawek Zastosowanych przy rłymiarze podatków ze stal'kani uchrł'alon1 nli

plzez Radę Gminy'

o prawidłorł'ość wyliczeń raclrur-rkowych w złoŻonyclr deklaracjach na ]011r.

.Tak ustalono n'roku 2011 przeprowadzono 24 kontrole nieruclrotlości podatnikórr'. rr celu

weryfikacji danych wykazanych w infbrmacjach i deklaracjach podatko$'"vch ze stanen.)

faktycznynr' z których sporządzono protokóły określające ustalenia kontroli podpisal]e plzez

stronę kor-rtrolującą i kontrolowaną. obowiązek dokonyrł,ania kontroli wynika z przepisu

art. 272 ustawy z rlnta 29 sierynia 1997r. ordynacja podatkowa

Kontrolą objęto zgodnośó wykazanych powierzchni do opodatkowania przez podatnikórł'

z danyt]ti rvykazanynri w ewidencji geodezyjnej gruntów dla 45 podatników posiadających

rrieruchomości na osiecllu PolaŃa r'v n-riejscowości Rokocin. W wyrriku porównania dar-rych

nie strł,ierdzono rozbieżności pomiędzy ewiderrcją geodezyjną a powierzchnią opodatkowaną.

Podatek od nieruchoności od osób pl.l)!!!!]]'

W *yniku kontroli ustalono, że wysokośÓ wynriaru podatku od nieruchorrrości od osób

prar.vnych na 2011r., urł'zględniaj ąca dodatkowe przypisy i odpisy, stanowiła kwotę

3.237.600,58 zł. Wykonar-re doclrody z tego tytułu wyniosły 2'.998.]'97,73 zł, co stanowiło

92.ó% naleŻności.
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PolvyŻszy stan naleŻności oraz wpłat do buclŻetu gminy rvykazany rł' sprawozdanlrt

Rb 27 S z rłykonania clochodów budżetowych jednostki samorządtt telytorialnego za okres

od poczi1tku roku do dnia 31 grudnia 2011r. zgodrry był z dziennikiem obrotó*' i sumą

przypisórv i odpisów w re.jestrze plzypisólv i odpisóv''

\{-_vsokośc starvek podatku od nieruchomości obowiązującyclr w 2011r'. Rada Gminy określiła

lv Ltcl]rvale nr L1I/487/2010 z rlnia 28 paŹdziernika 2010r. w sprawie określenia stawek

podatku od nieruchomości i opłat lokalnyclr na 201i r'

Na obszarze adr]]ir]istracyj nyr'lr Gminy Starogard Gdański, lł'edług stanu na dzień l stycz'nia

201ir.' tunkcjonor.vały 72 podnrioty, na których ciążył obowiązek podatkor'ly w podatkrr od

nieruchorności od osób prawnycl-L.

Kontrolą terminowości składarria deklaracji potlatkowych objęto 20 podatników, ujętych

w rejestrze wymiarowym w pozycjach od 01 do 20'

Ustalor.ro' że Gdariska Fabryka okierr Spółka z o.o. Gdańsk deklarację podatkową złozyła w

dniu10lrrtego201lr.'tj'26dnipoterminieokreślonymwań.6ust.8pkt'1ustawyzdnia12

Stycznia 1991r. o podatkach i opła1ach lokalnych'

Naclnrier.rić należy, Że w przypadku opóŹnierria w złoŻeniu deklaracji w Urzędzie te1e|oniczr-rie

przypot.nitranooobowiązkuzłoŻeniacleklaracjipodatkowych.Faktutegonieodnotowywano

w dokunentach podatnika.

Kontr'olą objęto równiez zgodność zastosowanych stawek wykazanych lv deklaracjaclr wyŻej

przyrvo ł ar-ry'c h podatnikórł'.

Ustalono' Że u nw. podatników wystąpiły niewielkie róŻnice w porvierzcl-tni opodatkowarrycl'r

gruntórv:

Wrv. podatnik Energa operator S.A. Gdańsk w dniu 13 kwietnia złoŹ,vł korektę deklaracji.

urvzględniającnieopodatkowanąpowierzchnięgrrrntów.PrzypisunaleŻnoŚcidokonanona

koncie podatnika.

\\I prz1'paclku jeclnc.i osoby prawnej. d' Spółka Jawna BPS B'Gilla i L Piekarska z Linowca

rrierr łaściwie opoclatkowano 485 m' grurrtów. Grunty te, polnitlo. Że są zrł'iązane z

prorl'adzenien działalności gospodarczej opodatkol'vano wg stawki' jak dla gruntów

pozostalych. RóŻnica z niewłaściwego naliczenia (na niekorzyśÓ Gmirry) stanowi kwotę

28].00 zł i rłynika z niniejszego wyliczenia (485 m2 x 0,16 zł) _ (485 m'Żx 0'18 zł)'

ll/1,szczególlt ie nie
Powierzchnia

wykazatta
PoyłierzcIttli
t faktyczna

Różnica w
połłierzc htli

Różnica
wzł

Energa operator S'A'Gdańsk 831 m' 914 m' 83 n'? bi,08

GS ''SC1r'' Starogard Gdański 3.806 m" J.8l 1 m' 5m' i.8 0
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.Jeszcze w czasie trrvania kontloli wystąpiono do podatnika z wrrioskiem o przedstawienle

kor.ekt}' dcklaracji. W dniu 3 kr'vietnia 2012r. podatnik wpłacił różnicę opodatkowania wt'az z

odsetkarli a rr' dniu 1 1 kwietnia ŻOl2r' zł'oŻ1-ł korektę deklaracji'

Kontro1ą objęto równieŻ opodatkorł.arrie sześciu (wszystkiclr) dzierżalł'ców lokali

rrŹ1tkorq'ch. stanorviących własnośó Grnirry Starogard Gdański'

\\i trakcie kontroli ustalono, Źe po<latltu za dzierŻarł,iorry \v 201ir. lokal nie zapłaciła Lokalna

GrupaDziałaniaCLIATAKOCIEWiA'PodmiottenzłoŻy'łdeklaracjępodatkorł.ądopierow

dniu 16 stycznia 2012r..

Należny podatek za rok 201 1 Stanowił kwotę 349'00 zł (79,25 rr'r' x 4,40 zł). W dniu 22 marca

2012r. naleŻnośó wraz z odsetkami została uregulowana'

Pozostali. kontro1owani podatnicy naliczyli podatek w oparciu o prawidłowe dane'

Podatkiem od nieruchomości od osób 1izycznych objętych było lł' 2011 loku

4.3 0,ł podatnikólv.

W rł,rrriku kontroli strł'ierdzono. Że wielkość rvymiaru tego podatku na 2011r''

urvzglęclniaj ąca doclatkor.ve przypisy i odpisy stanowiła krł'otę 2'746'610'90 Zł' wykonane

dochody z tego t1tułu wyniosły Ż.202'591 
'O5 

zł' co stanowiło 80'l9oń rraleŻnoścr'

Pow1,Ższy stan naleŻności oraz wpłat clo budżetu Gminy w,vkazan'v rv sprarvozdaniu

Rb27SzwykonaniadochodówbudŻetowychjednostkisamorządutelytolialnegozaokesod

początkurokurlodnia31grudrria201ir.zgoclnybyłzdziennikienrobrotówisul.t,rąprzypisów

i odpisów w rejestrze przypi:jólt'i odpisólł'

Wyrniaru podatku od nieruclromości dokonano lvedług

przyrł olall,-'i ucltrł lle olg3n(l Stcl)owiaeego'

Korrtroli podclano przestrzegatrie zasady powszechności opodatkowania, wynikającej

z przepisu ar't. 6 ustaw1' z dnja 12 stycznia 1991l' o podatkaclr i opłataclr lokalnych'

Na podstar'vie infol.nacji Polł'iatorł,ego Inspektora Nadzoru Budorł'lanego w Starogardzie

Gdariskimustalono,Żewroku2011zostałyoddar.redouŻ1.tku83bLrdynki'Kontroląobjęto

budynki ujęte w w)'kazie w pozycjach od 16 do 36 (21 budynków)' W wyniku kontroli

usta]ono. Że rv roku 2011 od dnia 1 stycznia opodatkowano wszystkie budynki LrjęLe

rł, rł 'rkazie' Poc1atnicy terninowo złoŻyli inlormacje podatkowe'

Kontro1ipoclclanorólvnieŻopodatkowaniewszystkiclr(12)dzierŻawcównrieniakomunalnego

Grlin1' odclanego w dzierżar'vę rv roku 201 1 '

starł'ek określol-rych we wczeŚnle1
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\\r rr.vniku kontroli ustalono. Że wszyscy dzierŻawcy zapłacili Gminie w roku 2011 naleŻny

podatek

Sprarvdzeniupoddanoopodatkowanie4(wszystkie)nieruchomościujętychw.lł,ykazie

sprzec1an1'ch nieruclromości gruntowyclr starrowiących mienie konrunalnc w roku 2011'

Wuynikukontrolistwierdzono,żewewszystkichprzypadkachobjętychkorrtrolą'

podatek od nieruchomości naliczono właścirvie'

2.4.2.4. Pod atek rolnY.

W zakresie tego podarku ar-ralizie poddano nriędzy innymi:

o prawidłowoŚc naliczania podatku w oparciu o liczbę lrektarów fizycznych

i przcliczeniowYch,

o ternrinowość i kompletność składania deklatacji podatkowycl-r'

o poprarł'nośó stosorł'ania stawek podatkowyclr,

o sposób prowadzenia ewidencji podatkowej '

Podatek rolny ocl osób p!C11!!!!d]

W roku 20l1 podatkien-r rolnym od osób prawnych objęto grunty o powielzclrni 501'8303

lrektarór.v fizycznyclr star-rowiących 425,4399 hektarów przeliczeniolvych' któLe b1'ł1

rv posiadanirr 43 osób prawrrych'

Łączna lvielkoŚc wynriaru w podatku rolnym od osób prawnych na rok 2011 po

uwzględnieniu doclatkowych przypisów i odpisów, stanorł'iła kwotę 43 '404'00 zł'

Wykonane dochod;' z tego tytrrłu lvyniosły 42'086'00 zł' co stanolviło 96'96% naleŹności'

Por'"yŻszy stan naleŻności oraz wpłat clo buclŻetu gminy' wykazany w sprawozdanin

Rb27SzlłykonaniadochodówbudżetowychjednostkiSamorząduterytol.ialnegozaokresod

początkurokudodnia31grudnia2011r.,zgodnybyłzdziennikiemobrotówisumą

przypisólv i odpisów w rejestrze przypisótł i odpisól''

W roku 2011 Rada Grnirry Starogartl Gdariski nie obnjŻyla cell) ż}'ta przyjnrowanej jako

podstarvę obliczenia podatku rolnego. Do naliczenia poclatku Stosowano cenę Ż}rta ogłoszoną

lvkor-tlunikaciePrezesaGłównegoUrzęduStatystycznegozdnia19paŹdziernika2010r.

sprarr'ieśredrriejcenyskupuŹy1azaokestrzechpierwszyclrkwańałów2010r.(M.P.Nr76'

poz, 960)

Kor-itrola tenrrinolvoŚci składnia deklaracji podatkowych oraz prawidłor'vością wymiaru objęto

cztef1]astu podatników ujętych w rejestrze wymiarowym w pozycjach 1 do l4'
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W w1'niktr kontroli termir-rowości składania deklaracji podatkow'ych stwierdzono' Że wSZyscy

kontrolorvani podatnicy złożyli deklaracje podatkowe w obowiązującym terminie, tj. do 15

stlcznia 2011r..

Wymiaru podatku dokonano w oparciu o deklaracje podatkowe, przeliczając hektary fizyczne

na przeliczeniolł,e w oparciu o rł'skaźniki dla l okręgu podatkowego, zgodnie

z rozporządzentem Mit]istra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawic zaliczcnia gmirr

oIaZ miast clo jednego z okręgów podalkowyclr.

W przypaclku nieteminowej wpłaty podatku rv Urzędzie naliczano odsetki za zr.lłokę'

Podcttek rolry od osób .fizycznych

Podatek rolrry od osób fizycznych wymierzono 3034 podatnikom' posiaclającyrn 11.605''1034

hektarórv fizycztiyclr gruntórł,. co stanclrviło 8.579'3043 hcktarów przeliczeniowych.

Łączna rvielkośó wymiaru r.v po<latku rolnytn na rok 2011, po uwzględnieriirr dodatkowyclr

przypisór.v i odpisóq stanowiła krvotę 889.887.80 zł.

Wysokośó zrealizowanyclr ciochodórv Z tytułu tego podatku lvyniosła kwotę 793.995,04 zł,

co stanowiło 89,22% naleŻności.

PorłyŹszy stan należności oraz wpłat do budŻeLu gniny wykazar-ry w spralvozclaniu

Rb 27 S z lvykot1ania dochodów budzetowych.iednostki sanorządu terytolialnego za okres od

początku roku do dnia 3 1 grudnia 201 1r. zgodny był z dzienłikienr obrotów i sunlą przypisów

i odpisów rł' rejeslrze przypisóu' i odpisów.

Do określenia lvysokości stawki podatku przyjęto cenę żyta określoną rve wcześlliej

przywołanym kon-runikacie Prezesa GUS. Kontro1ą objęto 20 pierwszych podatnikólv rrjętyc1r

w rej estrze wymiarorł'ym sołectr'va Linowiec.

Wyniarrr podatku dokonano w oparciu o kar1y gospoc1arst\Ą,. Do ustalenia wyrniaru podatkrt

przyjęto i1ość i klasy uzytków ro1nych zgodnie z ewidencją geodez;'jrrą'

Przeliczając hektary fizyczne na przeliczeniorve stosowano rvskaŹr-riki dla I okregu

podatkowego. zgodnie z rozpoządzeniem Ministra FinansÓlv z drria l0 grudnia 2001r.

w sprawie zaliczenia gnin oraz miast do jednego z okręgów podatkowych'

W przypadku nieterminowej wpłaty w I)rzędzte traliczano odsetki za zwłokę'

Kontrolą objęto prawidłowośó naliczarria i odprowadzar-ria składek r-ra izby rolnicze.

oborviązek ten wynika z pr'zepisu ań. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbacl-r rolniczycll

(Dz.IJ 22002r. nr 101,Po2.927).

PoniŻej przędStawiono wysokość oraz termit-t'v odprowadzonych w roku 201l składek:
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Termin
przekazania

Data przekazania

Wplywy z podatku i
odsetek za

nieterminową
zanlate nodatku (zl)

Przekazana
kwota (zł.)

Nr łvyciągu
bilnkorvego

06.0:1.201 I r. 07.01 .201 l
0s.04.201 I

51.426,15
Ż48'165'12

1.028,s2
4.975.31

5

9t

06.06.201 it 03.06.201 I r'7 4.933,12 i.498,67 145

07.10.2011r 05.10.2011 Ż|l '234,13 4.224,69 250

07.12.2011r. 05.12.2011 lbl.02l,l4 3.260,46 306/201 I

ogóleur 849.382,ri6 16.987.6s

Jak wynika Z powyZsZego Zestawienia wszystkie składki Zostały odprowadzone terminowo.

2.4. 2. 5. Podate k Ieśny'

W powl,zszym zakresie sprawdzono:

o terminowośó i kompletność składanych deklaracj i podatkowych przez osoby prawne.

o prawidłowośó ustalania stawki podatkowej,

o prarvidłowość naliczania podatku na podstawie liczby hektarów fizycznych

i star.vki podatkowej.

Podatek leśn'- od osób prałłryłch'

W roku 2011 stawka potlatku leśnego stanowiła rówrowar1ośó 0 '220 t'rf drewna obliczonej

według średniej ceny splzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego

Urzęclu Statysty cznego z dnta 20 puŹdziernika 2010r' w sprarvie średniej ceny sprzedaŻy

drewna, obliczonej weclług średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierrł'sze

trzy klvartały 2009r' (M. P. Nr 78, poz. 9]0),

WysokośÓ zrealizowanych dochodów Z t}tułu tego podatku wyniosła krł'otę 66'173,00 zł. co

stanolviło l20'31% planu (55.000,00 zł).

PowyŻszy Stan naleŻności oraz wpłat do budŻętu Gminy był zgodny ze sprar.vozdanien-t

Rb 27S z Wykonania planu doclrodów butlŹetowych jednostki Samorządu terytorialnego

sporządzonym za okes od początku roku do dnia 3 1 grudnia 201 1 r.

Ustalono. Że na tclenie administracyjnym Gminy Starogard Gdański funkcjonowało

13 podrniotów zobowiązanyclr do złozenia deklaracji na podatek leśrry na rok podatkowy

2011.

Zgoc1nie z elvidencją podatkową w posiadaniu tych podmiotów znajdowało się 4.8ó6.5891

hektarólv fizyczrrych 1asów, z których 3 '698'783 1 podlegało opodatkowaniu'

W r'r1niku kor.rtroli ustalono, Że wszyscy podatnicy złożyli deklaracje podatkowe w terniinie

okeślonynr r.v przepisie an. 6 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 paŹdziernika 2002r. o lasach (Dz.

U. nr 200 poz. 1682).
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Kontrola plawidłowości opodatkowanych powierzchni oraz Zastoso\\ranych w deklaracji

starł,ek podatkorłyclr' jak i poprawność wyliczeń rachunkorłych nie wykazała uchybień.

Pot]atek leśnll od osób fi.z}lczĄlch.

W okresie kontrolowanym wpływy z podatku leŚnego od osób fizycznych stanowiła kwotę

18'967.34 zł i dotyczyła 412 podatników.

Pow}.Ższy stan naleŻności oIaZ wpłat do budŻetrr Gminy był zgodny ze sprarł'ozdaniem

Rb 27S z r.r'ykonania planu docl-rodów budŻetowyclr jecinostki samorządu terytorialnego

sporządzonyn za okres od początku roku do dnia 3 1 grudnia 201 1r'

Zgodnie z ewidencją podatkową w posiadaniu tycli podatników znajdowało się 780,2540

lrektarów fizyczl-ryclr lasólv, z których 511,1940 podlegało opodatkowaniu'

Kontrolą objęto prawidłowość naliczęnia podatku wszystkich podatników w r-r-riej scowości

Barchrrowy.WmieiscowościtejobowiązekpodatkorływpodatkuleśnymciąŻyłna

13 poc1atnikach. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o rłydruki geodezyine gruntóW'

W rłyrriku kontroli ustalono' Że powierzchnia lasów wykazana do opodatkowania była

zgudnu z porł ierzchrria geodez1jną.

Kontrola prawidłowości zastosowanych w deklaracji stawek podatkorv;''ch. jak i poprawność

wyliczeń rachunkowych nie wykazała uchybień.

2.4.2.6' Podatek orl środków traltsportowyclt.

W roku 2011 obowiązywaly stawki podatku od środków transporto\\J'ch okleślone przez

Ratlę Gminy Starogard Gdański uclrrvałą nr LtI/486/2010 z dnia 28 października 20l0l.

w sprarvie okreś1enia stawek podatku od środków transportowych'

obolviązkiem podatkorłym w roku 2011 objętych było 13 osób prawnych, które posiadał1'

76 pojazdólv.

WysokoŚc zrealizor.vanych clochodów Z t)tułu tego podatku wyniosła kwotę 48.492,00 zł, co

stanowiło 79'49oń planu (61.000'00 zł).

Porł,yższy stan należności oraz wpłat do budŻetu Grrriny wykazany w sprawozdaniu Rb 27S

z v;rkonarria planu dochoclów brrdżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia

2010r' zgodnyjest z dziennikiem obrotów.

Kontrolą objęto wszystkich podatników.

\..
\
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W wyniku kontroli ustalono, Że nw. podatnicy złożyli deklaracje podatkowe po ternlnle

okreśionyrn w przepisie a . 9 ust. 6 pkt 1 rrstawy z dnla 12 stycznia 1991r. o podatkach

i opłatach lokalnych, tj. 15 lutego 2011r.

o TAS Spółka z o.o. Kokoszkowy 18 marca 201lr.

. Przedsiębiorstwo WielobranŻowe EDEX Spółka z o.o' Janowo 21 lutego 2011r'

. REMI Spółka z o.o. okole _ 17 lutego 2011r.

o Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im Pułku SzwoleŻerów Rokitniańskich Rokocin

- 22 marca 201.7r.

Nadmienić naleŻy, Że do podatników, którzy nie złożyli deklaracji podatkowej w terminie w

lJrzędzie wysyłano wezwania do ich złożenia.

W w1'niku kontroli stwierdzono, Że pojazdy będące w posiadaniu kontro1owanych podmiotów

zostały opodatkowane zgodnie z wcześniej przywołaną uclrwałą Rady Gminy'

Podatek od środków transportow),ch od osób fi

obowiązkiem podatkowyni w roku 2011 objęte były 52 osoby, które posiadały łącznie 225

środków transportorł'ych.

Kontrolą objęto 12 pierwszych podatników uiętych w rejestIze wymiarow1 m'

W wyniku kontroli strvięrd Zono, Że wszystkie pojazdy będące w posiadaniu kontrolowanych

podatników zostały opodatkowane zgodnie z wcześniej przywołaną uclrwałą Rady Gminy'

W przypadku nieterminowej wpłaty w Urzędzie naliczano odsetki za zwłokę'

W toku kontroli ustalono, Że łączna wielkośÓ docliodów z t}tułu podatku od środków

transpofiowych od osób flzycznych na 2011r' wyniosła kwotę 229.522,60 zł, co stanowiło

91,08% planu (252.000'00 zł).

Pow1'Ższy Stan naleŹności oraz wpłat do budŹętu gminy wykazany w sprawozdanirr Rb 27S

z wykor.rania planu dochodów budżetowych za okes od początku roku do dnia 31 grudnia

201 1r' zgodny jest z dziemikiem obrotów.

2.4.2.7. opŁna zo posiadanie psów.

W okesie kontrolowanyn obowiązywała uchwała nr LII|48112010 Rady Gnriny Starogard

Gdański z dnia 28 pździemika 2010r. wprowad zająca na terenie Gminy Starogard Gdański

opłatę od posiadania psów w wysokości 70,00 zł od jednego psa,

Zgodnie z ww. uchwałą opłata miała być wniesiona do kasy Urzędu lub do sołtysa w terminie

przypadku powstania lubmarca lub w terminie 14 dni od dnia posiadania psa. W
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\\},gaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się

proporcjonalnie do liczby nliesięcy, w których istniał ten obowiązek'

Zgodnie z erł'idencją na terenie Gminy Starogar<l Gdański obowiązek podatkowy ciązył na

37 ivłaścicielach psórv, którzy posiadali 57 psów'

W ri;rniku kontroli ustalono, że Gmina bezpodstawrrie przyjęła na rachunek dochodów kwotę

140,00 zł z t1tułu opłaty za posiadanie psów od osoby prawnej' ti' EGA Spółka z o'o'

z Non'ej Wsi. Zgodnie z przepisem afi. 18a ust l ustawy z dnia 12 stycznia 1991r'

o podatkaclr i opłatach lokalnych, opłatę pobiera się od osób ftzycznych posiadających psy'

2. 4' 2. 8. opłata miej s co'łła.

Gmina Starogard Gdański nie posiada uprawnieri do pobierania opłaty miejscowej'

w zrviązku, z czym w okresie kontrolowanym dochody tego t1'tułu nie wystąpiły'

2.4.2.9. opłata targowa.

Wr.okrr2011dochodyztytułuopłatytargowejwGminieStarogardGdańskiniewystąpiły.

Wysokośćopłatytargowejobowiązującejwroku201lokreśliłaRadaGminyStarogard

Gdaliski w uclrwale nr LIIl48'.ll2OIO Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 28 paŹdziernika

2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 201 1 rok'

W przywołanej uchwale określono rólvnieŻ inkasenta, którym został pracownik zatrudniony

r.v Urzędzie Gminy na etacie kierowcy oraz wynagrodzenie za iŃaso w wysokości 30%

zainkasowanychkwot.Wwpracor'vnikowinieprzypisanoobowiązkupobieraniaopłaty

targowej w zakresie obowiązków. Ustalono również, że wyznaczony przez Radę Gminy

inkasęnt nie pobrał kwitariusza Kl03 w celu dokumentowania pobrania naleŻnych Gnrinie

opłat. Nadmienić nalezy,

targowiska.

Wyjaśnienie w tej sprawie

akt korrtroli. których wykaz

Że w Gminie Starogard Gdański nie lłyznaczono miejsc na

złoŻyła Skarbnik Gn'riny p. Elżbieta Sadowska' Załączono go do

stanowi zalącznik nr 4 do niniejszego protokołu'

2.4'2.10. Pobór poclatków i opłat, rozliczenie inkasentów'

Uregulorvania rv sprawie iŃasa podatków Rada Gminy Starogard Gdański uregu1owała

w uchrvale rv Y 16512007 z dnia 19 rnarca 2007r. w sprawie zarządzenta poboru podatku od

nieruchonrości, porlatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od posiadania psów od osób

fizycznych lv droclze inkasa, wyznaczenia il-rkasentów i okreŚlenia wysokości wynagrodzenia

za iŃaso.

W uchrł ale tej lvyznaczono inkaserrtów, którymi mają byó <1o poszczególnych wsi ich sołtysi'

,.1
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okeŚ1ono w niej rówrrież wynagrodzenie za inkaso w wysokośoi 3oń zainkasowanych kwot.

Kontlolą obj ęto rozliczenie inkasentów w okresie l kwartałrr 201 1r'.

W r''nyniku kontroli nieprawidłowości nie stlvierdzot-to.

2. 4' 2. 1 1. Pow sze ch noś ć op o rlat ko wuniu.

PowszęchnośÓ opodatkowarria w okresie kontrolowanynr przedstawiono w poprzednich

częściach niniejszego protokołu dotyczącej wynriaru podatków

2.4.2.12' (]tlzielanie uIg w zapłncie podatku i opłata proIongacyjna.

Ra<la Gminy Starogard Gdariski uchwałą nr XXXV1I/238/98 z dnia 27 marca 1998r.

wprorvatlziła opłatę prolongacyjną w wysokości 25% stawki odsetek za zwłokę od zaległości

podatkowych.

Kontrolą objęto decyzje w sprawie ulg podatkowych wystawione w 20l1r..

W kontrolowanym okresie wystawiono :

o 56 decyzji w sprawie unorzenia podatków (w tym 5 odrrromycl-r),

. 2ó decyzji rł' sptawie odroczenia terminu płatności podatku.

Kontroli poddano wszystkie wystawione decyzje na urnorzenie i odroczenie podatku od

nięruchomości.

\\ rł1rtikrr kontroli strłierdzolro. Że:

. r gi \ł'Zapłacie podatku Stosowano na wrriosek podatnika,

. decyzje rł, sprawie zastosowania ulgi w zapłacie podatku spełniały wyrnogi fotmalne

decyzji określone w ar1. 210 ustawy Z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa.

Wykaz zastosowanych ulg podano do publicznej wiadomości zgodnie z zarządzenienr Wójta

Gminy Stalogard Gdański nr FIN/,ł1l201i z dnia 31 rrraj a 2011r. w sprawie podania do

publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nie posiadających osobowości prawnej ' którym w zakesie podatków lub opłat udzielono ulg,

odroczeti, umorzeń lub rozłoŹorro spłatę na raty, lv kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,

udzie lono pornocy publicz nej.

2.4.2.13. Skutki Jinansowe z Etullt utftielonych ttlg i umorzeń oraz obniżenia górnych

stuwek podcttkowYch..

Kontrolą objęto rok 201 1.

Kontr'o1ą objęto wszystkie niŹej wymienione ulgi podatkowe:

I
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Ulgi ustltłowe w potlcttku rolnynt.

W okresie kontrolowanym Wójt Gminy Starogard Gdański udzielił 7 ulg w podatkrr rolnym

z tr lulu norvo nab; t1ch gruntó\Ą'

W rvyniku kontroli uslalono, Że wę wszystkich przypadkach zostały spełnione rł'arunki do

zrvolnierria i r'rlgi w podatku rolnynr oraz okres zwolnienia ustalono w sposób prawidłowy.

Ulgi ustaluowe w podrttku leśnyn.

W okresie kontrolowarrym Gmina Starogard Gdaliski w roku 2011 utraciła dochody w kwocie

106.4]6,00 zł' z powodu zastosowania nw. ulg ustawowych z tytułu posiadania lasu:

. lasy ochronne 3.505,2525 x l7,012 - 59.63l'36 zł'

. lasydo40 lat_ 1.376,8660x34,023 :46.845,1l zł.

Ulgi u ziclone przez Rnl? Gminy.

Rada Gminy uchwałą nr LIII487l20l0 z dnia 28 paŹdziemika 2010r. w sprawie określenia

starł'ek podatkrr od nieluchomości i opłat lokalnyclr określiła wysokość stawek podatku od

nieruchomości na rok 2011. Stawki te we większości były niŹsze od określonych

w obrł.ieszczenie Ministra Firransów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20i 1r.

Skutki obniżenia górrrych stawek podatku od nieruchomości na dzieri 31 gn'rdnia 2011r.

przedstewiono rł poniższ1rn Zesta\Ą ieniu:

Łączrra rł'lsokość skutków z tlułu obniŻenia górnych stawek podatkórv stanowiła wartość

1.390.426'00 21 1''' poclziale na poszczegó1ne przedmioty opodatkowania przedstawiona

Zo5t3la \Ą poniŻtz} lll 7esta\Ą ieniu:

L.p.

r

r Budr nki nr ieszkaLle
f ^ EudrnLi t.uiutane t

j dział' Gospod. W zakresie obrotu

'\lrą]4\!4cli4qrlslYlJ'
. B,.dr llki zaięte na 

"rl 
icdczeltie+'

WyszczegóInienie Pow. w nt2

423 .8Ż5,

I19.24Ż'81

)54 )

53.709

skutek 3x (4-5)
wzł

38.144.34

963

zdro\\ otne

5 Buclr nki gospt

- Clun6' Zaięte na działalność
' -trospodarczą

142.

. Budol le zlv. Z doprorvadzentem
o

\\ od\ r odpro\\ad1. 5cletio\\
1 r .408.1

t1 A1t" q)

33q.8-+2,01

1.05 r .873,0

65



* ;;;;'o\-'*:;;;;i;;j'
g Crllnty pozostałc

10.

ll.

GI'urrĘ zajęte la składou'anie
odoadtirv komunalnvclr

154.100 0, 0 ^16

Crtlnt) pozostałc 3.558.487,25 0,4 0,18 81

6,701

0.3 4

B rki letniskorve 1.832,4 1 .0ć
Grunn']ętniskowe 31 '7Ż( 0,4 I

Razem:

K\\ota udzielonych ulg była zgodna z wanością wykazaną w sprawozdaniu rocznym Rb-PDP

z rr'r'konania dochodów podatkorłych na koniec 201 1r.

Poza obnizeniem stawek podatkowych wprowadziła zwolnienia nw. nieruchomości:

. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie

ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności

gosPodarczej,

o budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie

upowszechniania kultury, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności

gospoclarczej.

Szczegółorł'e wyliczenie skutków finansowych w kwocie 16.423'00 zł przedstawtono

rł, pot'tizszym zestawieniu:

. pozostałe budynki _ 3.348,03 m' x 4,40 zl: 14.131,,33 zł,

o pozostałe grurrty 9.399,00 m'?x 0'18 zł:16.423,00 zł.

Sklttki t,l',ni:cnict sttlrek nodatku od środków l@
Skutki z tytułu obniżerria stawek podatku od środków transpoftowych stanowiły nrłi krł,oty:

. Za pojazdy będące w posiadarriu osób pralvnych - 59 .104'96 zł-

. Za pojazdy będące w posiadaniu osób fizycznyclr 163 .625 
'Ż8 

zł.

Szczegółorł,e rłyliczenie załączono do akt kontroli, których wykaz stanolvi załącznik nr 4 do

protokołu kontroli.

2.4.2. ] 4. Docltody z opłat adiacenckich.

Rada Gr-rrir-r1' Starogard Gdański rrie podjęła uchwały w sprawie opłaty adiacenkiej.

\\' ilkresie kontrolowanynr doclrody z tego tytułu nie wystąpiły.

Zgodnie z przepisem aft. 144 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchot-nościani rvłaściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzei

intiastruktrrry technicznej przez wnoszenie lla rzecz gminy opłat adiacenckich'
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Zgodnie z przedłoŻonymi dokumentarrri Wójt Gminy przygotował pr'oj ekt uchwały w sprawle

oplat1' adiacenckiej' Projekt terr w dniu 29 grudnia 2009r. był rozpatrzony na wspólnym

posiedzeniu Konlisji StaĘch Rady Gminy'

Kornisja ustaliła' że ze względu na stopień skomplikołłanio systemu nc iczania, konieczności

:lecenia opeł'atóv, 
'rorr,r1rgwych 

l'Nzroljtu cen nieruchono'ści a także znacznym spadkien cen

nieruchomości w- ciqgu oslatnich kilku lat nie jest celowyłn wprowudzeniełn opłaty

ctdiucenckiej l, obecnym czasie' Do sprawy naleŻy powrócić zct kilka lat.

Nadmienić naleŻy, Że Gmina buduje urządzerria infl'astruktury teclrnicznej, w kosztaclr

których nie uczestniczą mieszkańcy.

2. 4. 2. 1 5. opłata p I an is tyc zn a.

Kontrolą objęto rok 201l.

W okresie kontrolowanym dochody Z tytułu opłat planistycznych stanowiły kwotę

159.258'70 zł i starrowiły 88,48% planu (180.000,00 zł).

Kontrolą objęto decyzje wynikające ze zmiany planu zagospodarorvatria przestrzennego

dokonanych nw. uchwałami Rady Gminy:

o nr XXXV/34112009 z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego

planrr zagospodarowania przestrzennego lragnrentu wsi Koteże - cz' Dz. 3912,

w1sokość opłaty planistycznej 15% (opublikowana w Dzienniku Urzędowym

Wojerł'ództwa ponrorskiego nr 149, poz. 2]7 6 z dnia 6 listopada 2009r.),

. nr XVIII/183/2008 z dnia 2J marca 2008r. w sprawie uchrvalenia n.riejscowego planu

zagospodarolł'ania przestrzennego dla strefy ochrony pośredniej ujęć wody

P)ŁLIDNIE na teręnie gminy wiejskiej Starogard Gdariski (flragrrrerrt wsi KoteŻe oraz

wsi Rokocin. rłysokość opłaty planistycznej 30oń (opublikolvana w Dzierrniku

Urzędorł'ym \\bjewództwa pomorskiego ru'57, poz. l630 z dnia 23 czenł'ca 2008r.).

W wyniku kontroli ustalono, że dokonano sprzedaży 5 o numerach geodezyjnych 3917'3911'0'

39111 ' 39112,39/14 działek objętych ww. zmianami planu zagospodarowania pzestrzennego,

r.v zrviązku. z czym powstał obowiązek wniesienia opłaty planistyczne1 przez sprzedającego.

W celu naliczenia opłaty w Urzędzie zlecono rzęczoznawcy nrajątkolvemu dokonanie wyceny

działek' \Ęceny dokonano dla wszystkich clziałek.

obowiązek rvniesienia opłat planistycznych okreś1ono w nw. decyzjach Wójta Gnlirry:

. nr PPN.6725.10.20] l.AS z dnia28 września2011r. na kwotę 2'458'00 zł,

,t-1
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. il' PPN.ó725.09.201 1 .AS z drria 28 rvrześnia 20 i 1r' na kwotę Ż'379 
'00 

zł'

o nr PPN.6725 '08.2011.AS z dnia 28 września 2011r' na kwotę 2'559'00 zł'

o nr PPN.6725.07.20 1 1 .AS z dnia 28 rvrześnia 201 1r' na kwotę Ż'512'00 zł'

. nr PPN.6725.06.2011.AS z dnia 28 września 2011r' na kwotę 2'44Ż'00 zł'

Termin wniesienia opłaty ustalono w decyzji na 14 dni od daty uprawomocnienia się decyz|i'

2. 4. 2. I 6. Oplata e ksP I o ata cYj n a.

Wroku2011GminaStarogardGdańskizt1t uopłatyeksploatacyjnejuzyskaładochody

w krł'ocie 132.555,51 zł.

W trakcie kor-rtroli ustalono' Że w księgach rachunkowych ZawyŻono kwotę naleŻności Fimy

WielobranŻowejK.Z.M.A.zSrrbkowyclrokwotę11.617,00zł.Zgoc|ntezwyjaśnieniem

ustl]yln pracownika odpowiedzialnego - p' Urszuli Wodzik' przypisu ww' klr'oty pomyłkowo

dokonanodwukrotnie,jedenrazwoparciuoinformacjęzłoŻonąprzezUrządMarszałkorvski"

po raz drugi rv oparciu o dokonaną przez ww' podmiot wpłatę'

NadmieniÓnaleŻy,Żejeszczewczasietrwaniakontroliwdniu29lutego2012r.dokonano

odpisu krł,oty 11 .617 zł.

W rq rliku LontroIi usLrlollo- Że:

ż do r.vniesienia opłaty eksploatacyinej w Gnrinie Starogard Gdański rv roku 2011

zobowiązane były trzy podnioty,

}wroku2011doUrzęduwpłynęłodziewięćinfbrmacjioopłacieeksploatacyjnej,

o których obowiązku, składania rnówi afi' 84 pkt 9 usta$T z dnia 4 iutego 1994r' Prawo

geologiczne i górnicze Dz.IJ. z 2005r' Nr 228 poz' 19'17) inlomacje te powinny

zarł,ieraćdar.redotyczącenr.in.nazwyprzedsiębiorcy,złoŻa,rodzĄu,ilościwydobytej

rv kwafiale kopaliny, przyjętej stawki oraz w1'sokości ustalor-iej opłaty i porł innl

rł'płynąć do Urzędu Gminy w terrninie 1 miesiąca po zakończeniu kaŻdego kwartałrr'

i wsz"vstkie opłaty wpłynęły na rachunek dochodów Glniny' rv prz;'padku nietetminorr cj

wpłaty w Urzędzie na1iczano odsetki za zwłokę'

2.4'2.I7. oplaĘ za zĘmowanie pasa drogowego'

Kontrolą obj ęto rok 2011 .

Po*yŻsze zagadr-rienie regulują nw' akty prawne:

)

(Y
I
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o ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz

z późn. zm')'

o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku

warunków udzię1ania zezwoleti na zajęcie pasa drogowego (Dz'

U. nr 204. poz. 2086

w sprawie określenia

U. nr 140, poz. 1481),

o uchwała ru XXVII1/252/2005 Rady Gnriny Starogard Gdański z dnia 24 nralca 2005r'

w sprawie wysokości Stawek opłat za zi1ęcie pasa drogowego dróg gminnych'

W wynikrr kontroli ustalono, że w roku 201 1 Wójt Gminy Starogard Gdański wydał

ŻO decyz1t w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego'

W okesie kontro1olł,anym dochody Z tego tytułu stanowiły kwotę 29'488'18 zł' co stanorviło

196'5g%planu (15.000.00 zł) i były zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27S

sporządzonym za okres od początku roku do dnia 3 1 grudrria 201 1r'

Kontrolą objęto wszystkie wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego'

Wwynikukontroliustalono,Żeopłatyzostałynaliczoneiwniesionewprawidłorlej

lłrysokości. W przypadku wniesienia opłat po terminie wyznaczonym w decyzji' w Urzędzie

naliczano odsetki za zwłokę.

2.4.2.18. opłnĘ za wytlanie zezłłoIenia na spr7'edaż napojów ttlkolnlowyclt'

Kontrolą objęto rok 2011 .

Sprawdzono prawidłowość naliczania opłat za wydanie zęzwoleń na sprzedaŻ alkoholu.

W2011rokuzt1tułupobranychopłatZawszystkiewydanezezrł'olenianasprzedaŻnapojów

alkohololłyclr Gmina Starogard Gdanski osiągnęła dochody w kwocie 141'413'35 zł' co

stanowiło 93,03% planu (152.000'00 zł).

Poclstawę pobierania przez Gminę opłat za wydawanie zezwolen na sprzedaŻ napojów

alkoholowych stanowiły niŻej wymienione przepisy prawne:

o ustawę z dnia Ż6 paź<lziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałarriu

alkoholizmowi (tj. Dz. U. zŻ007,nr 70,poz' 473)'

o uclrwałę nr XXX1II/308/2005 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 13 paŹdzier'nika

2005r.wsprawiezasadusytuowanianaterenieGrninyStarogardGdańskimiejsc

sprzedazyiusytuowanianateretrieGrrrinyStarogardGdańskimiejscsprzedaży'

podawaniaispożywanianapojówalkoholowychuchwałaniezostałaopublikowana

rv Dzienrriku Urzędowym Województlva Pomorskiego

.L
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o ucl]wałę nr XXXIIV309/2005 Rady Gminy Starogard Gdariski z dnia l3 października

2005r' lv Splawie ustalenia dla terenu Gnrirry Starogard Gdański limitu punktów sprzedaŻy

napojórr alkoholorvych uchwała nie została oprrblikolvarra w Dzienniku Urzędowym

\\ qervództlva Pomorskiego

W roku 2011 uydano niŻej *ymienione zezwolenia na Sprzedaż napojów alkoholow1'ch:

'ż 
7 zezwo\eń 1ednorazowych'

} 4 zezr.volenia przed}użające,

ż l8 nowych zezrvoleti.

Kontrolą objęto wszystkie opłaty wniesione na podstawie zezwoleir rrydarrych rv roku 2011

oraz opłaty rł.niesione na podstawie nrv. zezwoleń wydanych w inr-rym okresie, o numerach:

o IA/2/2008 obowiązującego od dnia 1 lutego 2008r. do 3 1 maja 201 3 r.,

o ]8/1/2008 obowiązującego od dnia 1 lutego 2008r. do 3l maja 2013r.,

o 1C/1/2008 obowiązującego od dnia 1 lutego 2008r. do 31 maja 2013r''

. IIA1612007 obowiązującego od dnia 1września2007r. do31 sierpnia 2012r.,

. IIBlll2OO7 obowiązrrjącego od dnia 1 lutego 2008r. do 31 maja 2013r.,

o IA/15/2008 obowiązującego od l paŹdzierrrika 2008r do 30 czerwca 2013r.,

. IB/i0/2008 obowiązującego od 1 paŹdziernika 2008r do 30 czetrł'ca 2013r.,

o 1C/1212008 obowiązującego od 1 paŹdziernika 2008r do 30 czerwca 2013r'.

. IAl18l2OO7 oborviązującego od l stycznia 2008r. do 31 maja 2013r',

. IB/ 1 9/2008 obowiązuj ącego od dnia 6 grrrdnia 2008r. do 3 1 maj a 201 3r' 
'

r IC/20/2008 oborł'iązrrj ącego od dnia 6 gruclnia 2008r. do 31 maja 2013r..

W rł.y-niku kontloli ustalono' Ze we wszystkich przypadkach opłatę za zezwolenie na sprzedaż

pobrano rve rvłaściwej w1'sokości, w terminie przed wydaniem zezwoIenia'

70



2.4. 2. 1 9. I|i ntlykacj a należności podrttkotuych i opłat.

W trakcie kontroli ustalono' Że na dzień 31 grrrdnia 2010r. zaległości z tytułu niezapłaconycl-r

lv terminie podatków rłynio sły 732 476'04 zł.

Do dnia 31 marca 20l1r.' w wyniku prowadzonych przez Urząd czyrulości windykacyinyclr

zaległości zmalały o kwotę 74 637 ']2 zł.

W poszczegó1nych rodzajach podatków przedstawiały się one l-rastępująco:

Wyszczególnienic Zaleglość nl 31.X .10
(zł)

l)okonane rvplaty
(zł)

Zaleglość na 3l.III.11
(zl)

Podatek rolny od osób
prarvrtych

l s90,00 96,0 0 1 494,00

Podatek od nieruch.
ocl osób prarvnych

135 068,I 0 2 J 2 8,00 132 740,10

Podatek leśny od osób
pralvnych

0,00 0,00 0,00

Podatek od śr' trallsp'
od osób pr awnycl-t

33 597,00 0,00 33 597,00

Podatek roIny od osób
fizycznyclr

'79 202,7 5 20 41 8,4 8 58164'Ż1

Podatek leśny od osób
fizycznycl.r

I ot3,q4 2 86,34 1 627.60

Podatek od nieruch.
od osób fizycznych

440 2r3,5s 50 5 08,q0 I8c) 704,65

Podatck od Śf. transp.
od osób fizycznych

40 890,70 q 80,00 39 910,70

l{źrZem 732 416,04 7 4 637,72 6s7 838.32

W 2011 roku do osób nie wywiązujących się z obowiązku telminon'ego regulowanla

nalęŹr-rości podatkowych wysłano łącznie Ż.037 upomnień oraz w)'stawiono 414 t1'tułórł'

\Ę'konawcZych.

Działania Urzędu w ZakreSie windykacji Zaległości podatkowych przeclsta$'io11o na podstawie

losowo wybrar-r.vch nw. podatników:

Podatnik o numerze konta 002937 na dzień 31 grudnia 2011r' posiadał zaległość

w kwocie 6.401'00 zł, która dotyczyła nie Zapłaconego podatku rolnego za okres od l Iaty

200ó do IV rat'v 201 1r.

Do podatnika \\'}''Słano nw. upomnienia olaz wyStawiono tytuły Wykonawcze:

zlIegłość Kwota Nr i dttu uponmienin Nl i dat tvt,lłu tuykonowczego

I rata 2006 2'+2,00 1035 z 06.12'Ż006 s\N |22162101 z26'01 .Ż001

Tl rata ]00ó 242,00 1035 z 06.12.2006 sw 1 22 l 6Ż1 01 z 26.0 l .2007

I ll rata 1006
IY rata 1006
L"tr 1007

141,0 0 1035 z 06.12.2006 sw 12Ż162107 z 26.01 .2001

2.+'ł.00 l035 z06'lŻ.Ż006 sw 1Ż216Ż101 zŻ6.01 .200'7

3 0 8,00 349 z. 12.06.2001 SW l22121l08 z Ż9.02 '2008

Il rata 1007 3 09,00 349 z 1Ż'06.Ż001 SW l2212l /0 8 z 29.0Ż.Ż008

I I rata 1008
I ll rata 2008

lc)1,00 771 zŻ5 '06.2008 SW122/3 l2108 z 10.09.2008

193,00 1l l0 z 17.10.2008 SWl22/205/09 z I 8.08.2009

lV rata 2008 197,00 14'11 z 16.12.2008 SW 122l205/0q z I8.08.2009
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I rata 2009 434.00 508 z. Ż3 '06'2009 SW I 221205/09 z 18.08.2009
II rata 2009 43 5,00 508 z 23.06.2009 SWl22/205/09 z I 8.08.2009
III rata 2009 41 5,00 9l z 08.06.2010 s\N 122.lŻ14l) 0 z ] 7.08-20l 0
lV rata 2009 43 4.00 9l z 08.06.2010 s\Nl22lŻl4/]0 z 17 '08'Ż010
I rat a 20l0 t 0 6,00 9l z 08.06.2010 SW l221214ll0 z 17 '08'Ż010
IIrata20l0 2c) 7,00 9l z 08.06.2010 Sw l2z/2 l 4/ 1 0 z 1 7.08.Ż01 0

III rata 2010 2 
q 7.00 955 zi0.11.2010 SW 122ll99ll 1 z 1 4.0Ż.201 ):

IV rata 20I 0 29s.00 955 z -10.1 
1 .20 i 0 SW 122l l99/ I I z 14.02.2011

I rata 201 l I2 7,00 43 z 20.04.2011 SW l221355/1 1 z 25.08.201 I

ll rata 1011 32-1 .00 544 z 30.05.2011 SWl22/355/l I z 25.08.201 I

III rata 201 I 3Ż1 
'00

l030 z.0Ż.lŻ.2011
IV rata 20I I 32 7,00 1030 202.)2.2011
RĄZEM 6.,ł01'00

W związku Z nieulegulowaniem zaległości podatnikowi utworzono hipotekę przymuso\\rą na

nieruchon]ości objętej księgą \Ą'ieczystą Kw 7411' Dz. KW 1907/05 wpisano w dniu

16.05.2005r. (dot. zaległości od I do iV raty 2005r.)

Do dnia kontro]i Zaległości nie uregulowano.

l'odatnik o numcrzc konta 003540 na dzień 31 gn:dnia 2011 r. posiadał Zaległość w podatku

od nieruchomości rł'kwocie 52.294'30 zł' która dotyczyła nie zaplaconego podatku Za okres

od I raty 2004 do IV raty 201 1r.

Do podatnika wysłano nw. upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze:

z0IesIość Kwotn Nr i dat trponnieni Nrid tn tytulu wvkonawczego
I rata 2004 2.2 16.80 148 z 16.05.2004 sw 122lŻ66104 z I0 'lI.2004

I rata 2005 ).218,10 502 226.10.2005 SW 1221332105 z 14.I 1.2005

ll rata 2005 t.2 78.60 502 226.10.2005 SW 1221332/05 z 14.11.2.005
II I rata 2005 2'Ż18'60 502 226.10.2005 S W 1221332/05 z 14.1 I .2005

lV rata 2005 2.2 78.60 160 z 05.06.2006 SW 122l184/06 z 04.09.2006
I rata 2006 2.329.00 ]60 z 05.06.200ó SW 12211 84/06 z 04.09.2006
ll rata 2006 2. i la,0 0 160 z 05.06,2006 SW 122l184/06 z. 04.09 .2006
II I rata 2006 2.3 29.00 536 z 24.10.2006 SW 122153/09 2 21.07.2009
IV rata 2006 2.3 2 7.0 0 860 z 05.12.2006 SW122/53/09 221 .07 .2009
I rata 2007 2.t 85.00 156 z 12.06.2007 SW l22158/08 z Ż9.02.2008
II rata 200 7 23 8 5,00 156 z 12.06.2001 SW 122158/08 z 29.02.2008
IIT ratł 2007 II85.00 516 2.16.10.2007 SW l2215 8/08 z Ż9.02.2008
lV rata 100 7 1.3 8,1.0 0 811 zŻ8.11.200'1 SW ] 2215 8/08 z. Ż9 '02'2008
I rata 1008 L.+54.00 Ż40 z23104.2008 SW 1221203/08 z 28.08.2008
ll rltr I008 LIi1.00 605 z 13.0ó'2008 SW I 221203/08 z 28.08.2008
III rata 1008 1.1i3.00 954 z 14.I0.2008 SW 122152109 224.01 .2009
IV rata I008 l453.00 l29Ż z |0.12.2008 SW I 22152109 z 24.07 .2009
Ill rata l0l 0 1.3 03,00 703 z.Ż6.11'2010
IV rata l0l0 2.3 02.00 '103 226.11.2010
1 rata 101 I r. i 68,00 265 2.27 .05.2011
ll rata t0l 2 

' 

j ó8.00 265 z 21 .05.201]r

lll rata l0 I I L 47 8,00 19Ż z.02'l2.201|
I\ rata l0l I 1.478,00 192 z 02.1Ż20ll

R,12E]I s2.29{,J0
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WzwiązkrrZlym,ŻepodatniknieuregulowałzaległościpoclatltowychzaokresodIraty2002

do IV raty 2003r., na nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw 26458 została załoŻotra

hipoteka pr'z-vmrrsowa _ Dz. KW 560/05 wpisano 25 '02'Ż005r '

PostanowienienrnrEAl721-5O7l1lzdnia10.08.2011r.NaczelnikUrzęduSkarbowego

lł, Starogardzie Gclańskirn działając jako organ egzekucyjny odmówił podatniltowi o l]umerze

konta 003540 umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do nieruchomości

zapisanej w księdze wieczystej KW 26458'

Do dnia kontro1i zaległość nie została uregulowana'

Podatnik o numerze konta 002742 na dzieri 31 grudnia 2011r' posiadał zaległość

rvkwocie7.324.OOzł'któradotyczyłaniezapłaconegopodatkulolnegozaokresodlraty

2008 do IV ratY 2011r.

Do podatrrika wysłano nrv. upomnienia oraz wyStawiono tytuły rł''vkonawcze:

Nritlr a uPomnienia Nr i dan ĘłłuIu w.vkottttwt'ztłt'
s\\'lll .l0l 08 z 0q 0q 2008

sw 1221302/08 z 09.09.2008
SW 122li 98/09 z 18.08.2009ffi
SW 122 lq8 0q z 18.08.200q

SWlll 114 l0 z 02.02.2010

SW 122l144/ l0 z 02.02 20i0

złlqI,',ść KtNot
I rata 2008 302,00 398 z 24.04.2008

ll rata 2008 5 
q 7,00 '1 41 z Ż5.06.2008

lV rata 2008 5 99.00 L446 z 16.1Ż.Ż008

I rata 2009 598,00 l40 z 24'04.Ż009

Il rata 2009 598.00 473 z.2Ż.06 'Ż009

III lata 2009 5 9 8,00 918 z 08.12.2009

lV rata 2009 597,00 918208.12.2009
Irata2010 408,00 1l z 16.04.2010 Śwlzzlzt z/t0' l s.o8.zoto

SWl22/217ll0 z 18 08.2010

SWI 22l1 91/l 1 z 14.02'201 I

SW 122l191/1 1 z l4-02.2011

Sw 122131 61 11 z 26'08.201 1

SW122/i7611 1 z 26.08 201I

ll rata 201 0 407,00 145 201 .06.2010

lll rata 20I 0 40 7,00 885 230.11.2011)

lV lata 201 0 I0s,00 885 z 30.11.2010

I rara 201 I 451,00 31 22.0.04.2011

ll rata 201 I 451,00 489 z 30.05.2011

lll rata 201 1 4s r .00 980 z 02.12.201 1

lV lata 201 I 'ł5 1'00 980 z 02.12.2011

RAZEM 1.3Ż4,I0

Podatnik uregulorvał Zaległą należność w dnirr Ż7 'o1'2Or2 roku' w zlviązku z tym

postępor.l'anie egzekuc;'jrre \Ą'tych SpIawach dnia 30'01'2012r' zostało umorzone'

l,ot]atnikonumerzekonta0022,t3nadzieri31grudnia20l1r.posiadałZaległośc
lr.podatkuodnieruclronościwkwocie56.129,28Zł,któIadotyczyłanieZapłaconggopodatku

za okres od IV rat) 2006 do tV raty 2011r"

Do podatnika \\'}'Słano nw. upomnienia oraz wystawiono tytuły rr'ykonalvcze:

zdegłość
1\' r.ata 1006

I rata 1008

Kwota Nr i tluta uponniettitt
936 z06')Ż'Ż006
735 224.04.2008

Nr i dukt tytułu w)lkolullNc?'ego

SW 12Żl4Żl0'l z Ż5 .0I .2001

SW 122136i/08 z 30.09.2008_ --sw lzzl o:ltlsi :o 'oó:o08
SWI22/i 79109 z 17 08.2009

SW 122l179/09 z 17 08.2009

t.2 5'1.2 8

3.1 8 r ,00

1l rata 100 8

lll ..t" f00I
1\' rata 1008

i.r8r,00 690 z 24.06.2008
1044 z 16.10.20083.181,00

3. I 79,00 l'180 z I 5.12.2008

IJ



I rata 2009 i.3 I 8,00 64 z 21 '04 .Ż009 S'w I2Żl]19109 z l7.08.2009

Il rata 2009 3.3 r 7,00 416 z. 19.06.Ż009 SWI 22ll 79109 z 1 7.08.2009

ill rata 2009 i.3 1 7.0 0 859 z 01 .12.2009 SW 122l242l10 z 20.08.201 0

IV rata 2009 3.i 1 7,00 859 z 07 .12.Ż009 SW 1221242110 z 20.08.2010

l rata 20l 0 i.li 8,00 28 z 16.04.Ż0I0 sw l2Żl2'42ll0 z 20.08.20l0

ll latr l0l0 j 
'_ł] 7'00 213 z 08.0ó.2010 sw lŻ2l242ll0 z 20 '08 '2010

II I rata 20l 0 3 .,13 7,00 815 z 29.11.2010 SW 1 221408/ l I 2 26.08.201 1

lV rata 20 I 0 3 . 
r117,0 0 815229.11.2010 SWI22/,108/l i z 26.08.20) 1

lrata20ll 3.534,00 29 z. Ż0.04.20] 1 SWl22/408/1 I z 26.08.201 1

Il rata 201 1 L 5 i.1,0 0 400 z 30.05.201I SW l221408/l I z 26.08.201 I

II I rata 201 1 i.5i-1,00 905 z 02.12.2011

lV rata 20 I I 3.533.00 905 z 02..12.Ż011

RAZEM 56.t29,28

W związkrr ztym' Że podatnik nie regulował w całości zaległośoi podatkowych \ł okresie od

lII Laty 2003 do IV rat,v 2007r., rra nieruchomości objętej księgą wieczystą KW 28592 zostały

załoŻonę trzy hipoteki przymuso\\'e: Dz.KW 1826/05 \\'pisano 16'05.2005r.' Dz.KW 67'ł1l()6

wpisano 26.03.2007 r., Dz.KW 11148/08 wpisano 12.08.2009r'

Wójt Gnriny Starogard Gdański dnia 08.12.2009I. Zgłosił Zaległości podatkowe Komornikorł'i

Sądorł,enru (KM 2309/07). Dwie lic1'tacje nieruchomości nie doszły do skutku z uwagi tla

blak 1ic1'tantów.

Podatek otl nieruc]tolttości _ osoby pralale

Podatnik o numerze konta 000115 (osoba pralvna) na dzieri 31 grudnia 2011r. posiadał

Zaległość rv krvocie 28'380,00 zł, która ciotyczyła zaniŻe]iLia przez podatnika $rySokości ra1

podatku od nierucl-romości Za okIęS od VIiI-XII laty 201 1 r'

zuIeglość Kwota naIeżnrt Kwutt olpisanu Kwota wptucott( Różnica

vill 1011 22.241,00 L066,00 I 6.1 1 5.00 1 066.00

rx 201 I 2).)41 ,00 1.5i3,00 19.182.00 1.531.00

x 201 I 22.241.00 1.51i,00 19.1 80.00 L 5l-+.00

xt 201 I 2 2.24 7,00 1.533,00 l9.1 80.00 ] ' 
j ]_ł. (-)0

xll 201 I 22.Ż47 ,00 l.5ri.00 10. - 11.00

RAZEM 111.235,00 2 8.3 80,00

W miesiqcaclr od sierpnia do listopada 2011 roku poc1atnik tegulorrał nrlcznr gnrinie podatek

od nieruchoności w zaniŻonych kwotaclr' Zaległość rr' rr\ sok,-.ści ]8'j80,00 zł lyraz

Z odsetkalli Została uregulowana w clniu 03.01.2012r"

2.4.3. Dochody z łnajqtku.

Kontrolą objęto rok 2011 .

Kol-rtrolę przeprowadzono w opalciu o nw. akty pralvne:

o ustawę z dnia 8 tlrarca 1990r. o samorządzie gnrirrnym (Dz'U. z 2001r' Nr 1_12. poz. 1591

Z póŹ. zn1.)
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Lłstawę Z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z Ż004t. Nr 261,

poz' Ż603 Zpoz. zfi')

rozporządzenie Rady Ministrów z dnta 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybrt

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 20O4r.

Nr 207, poz. 2108).

uchwała nr LII/491/2010 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 paŹdziemika 2010r.

rł'sprawie zasad wydzierŻawiania gruntu na cele niero]nicze i najmu lokali uŻy.tkowych

na terenie Gminy Starogard Gdański,

uchwała nr III/30/2006 Rady Gminy Starogard Gdariski z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie Zasad dzie-rŻawy grur-rtólv rolnych będących własnością Gminy Starogard

Gdanski.

uchrvała nl XXI/235/2008 z dnia 30 czerwca 2008r' Rady Gmirry Starogard Gdańskr

o znianie uchwały nr III/30/2006 Rady Gminy z dnia 18 gn"rdnia 2006r. w sprawie Zasad

dzierŹarł;l gruntórv ro1nych będącyclr własnością Gmirry Starogard Gdański,

uchrł'ała nr VI/39/2003 z dnta 27 lutego 2003r. Rady Gmirry Starogard Gdariski r'v sprawie

ustalania zasad rł,ynajnrowania lokali wchodzących w skład mieszkaniorvego zasobu

Glniny Starogard Gdański'

uclrrł'ała nL XXV/21 5/2004 z dnia 25 listopada 2004r. rł' sprarł'ie zmian,v uc1rrr'ał1'

u Vi/39/2003 z dnia 2'7 lutego 2003r. Rady Gmin-v Starogard Gdański rł, sprau ie

ustalania Zasad \łYnajmowania lokali Wchodzących W skład nrieszkaniorr ego zasobu

Gmin;' Starogard Gdański,

ucllwała nr XVITT/188/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dlia 2J marca 2008r.

w sprarvie zmiany uchrvały nr VV39/2003 z dnta 27 lutego 2003r. Rady Gminy Starogard

Gdański u' sprawie ustalania Zasad wynajmowania lokali wcl-rodzących w skład

mieszkaniowego Zasobu Gminy Starogard Gdański, zrrrieniorrej uchwałą

nr XXV/215/200,ł z dnia 25 listopada 200,łr. w sprawie zmiany uchwały nr YIl3912003

z dnia Ż] lutego 2003r. Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie ustalania Zasad

rv1'na.jnrorvania lokali wchodzącyclr w skład tnieszkaniowego zasobu Gtniny Starogard

Gdariski.
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uchwała nI XXV230/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2008r

rv sprarvie zr-niany uchwały nr VI/39/2003 z dnia 21 lutego 2003r. Rady Gminy Starogard

Gdański lv sprarvie ustalania zasad wynajmowarria lokali wclrodzących w skład

nieszkaniorvego zasobu Gnirry Starogard Gdański, znienionej uchwałami

nr XXV/215/2001 z clnia 25 listopada 2004r. nr XVI1V188/2008 Rady Gminy Starogard

Gdański z dn:.a 27 marca 2008r, w sprawie ustalar,ia zasad wynajmowania lokali

wcl-rodząc;,ch rł' skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starogard Gdański'

ucltwała nr XXXVI/23,ł/98 Rady Gminy Starogard Gdariski z dnia 4lutego 1998r.

w sprawic przcznaczenia do sprzedaŻy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych

stanowiących własność gtniny oraz ustalenia ceny sprzedaŻy' warunków i termirrów

zapłaty,

uclrwała nr XXXIII/2S 1 /2001 Rady Gminy Starogard Gdariski z drria 5 czerr.vca 2001r.

w sprawie zrniany uchrł'ały nr XXXVI/23,{/98 Rady Gminy Starogard Gdariski z dnia

4lutego 1998r' w sprawie przeznaczenl.a do sprzedaŻy budynków mieszkalnyclr lLrb lokali

rnieszkalnych stanowiąc1'ch własność gminy oraz ustalcnia ccny sprzedaŻy, rł'arunkór'v

i terrrrir-rów zapłaty'

uclrrł'ała nr XXV/2 t 0/2004 Rady Gmirry Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2004r'

o znrianie uclrwał1' nr XXXVI/234/98 Rady Gmirry Starogard Gdański z dnia 4 lutego

1998r. w splarvie przeznaczenia do sprzedaŻy budynków rr-rieszkalnych lrrb lokali

rlieszkalnycl-r stanorviących własnośc gmit-ry oraz ustalenia ceny sprzedazy. warunkólł'

i terminórv zapłaty znrienionej uchwałami nr XXXIIi/2S1/2001 Rady Gmin1' Starogard

Gdański z clnia 5 czerwca 2001r.

uchwała nr XIX/201/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dna 24 kwietnia 2008r'

o ztnianie uchwały nr XXXVI/234I98 Rady Gminy Starogard Gdailski Z dnia 4lutego

1998l. rv sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków rrrieszkalnych lub lokali

nrieszkalrrych star-rowiących r.vłasność gminy oraz ustalenia cerry sprzedaży, rł'arunków

i terminórv zapłaIy oraz nr XXV/210/2004 Rady Gminy Starogal'd Gdański z dnia

25 listopada 200,1r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaŻy budynków mieszkalrrych lub

1okali mieszkalnych stanowiącycl-r własność gminy oraz ustalenia ceny sprzedaŻy,

l'valuŃów i ternrinów zapłaty,
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o uch\\,ała nr XXXV/359/2009 Rady Gminy Starogard Gdański z dnla 2] sierpnia 2009r

rv sprawie wyraŹenia zgody na udzielenie borrifikaty od opłat Z t}tułu przekształcenia

prarva uŻytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia s1awki oprocet'ttowania

rozłoŻonej na raty nieuiszczonej częŚci opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŹytkowania

wieczystego w prawo własności.

2.4.3.t. Dochotly z t1ltułu opłat za zarzqd i uż1tkowanie wieczyste nieruclrcmości.

Kontlolą objęro rok 20l l .

W roku kontrolorł'anym nie oddano n-rier'ria komunalnego u' uŻytkorł'anie wieczyste.

W Gminie Starogard Gdaliski mienie komur-ralne uŻFkuje l5 uŹytkowników wieczystyclr" w

tynr 13 osób fizyczrrych i 2 osoby prawne.

Szczegółowej kontroli poddano opłaty wniesione w roku 201l przez wszystkiclr

uŻy'tkowników.

W trakcie kolltl'oI i strł ict'dz,-lrto, Że:

. opłaty roczne były wnoszol]e rv terninie do dnia 31 t-narca, natomiast w przypadku

opóŹnień w zapłacie naliczano odsetki za zwłokę'

. ervidencja analityczna dochodów z t1.tułu uŻytkowania wieczystego była prowadzona

w sposób prarvidłow1'.

2.4.3.2. Dochody z Ętułu najnu lokali nieszkulttych.

W Gninie Star.ogard Gdariski utwolzoly został zakład brrdŻetorr.y pt-r. Gmirl-ry Zakład Usług

Kolnlnctlnych rv Jabłorvie, który zaj rnuje się najmenl lokali, w związku z tym dochody z

tytułu najmu lokali rr' Urzędzie nie rłystąpiły.

2.4.3.3. Dochod; z t}'tułu najmu Iokali mieszkalnJlch'

W Urzędzie Gnrin1 pr'z1'jrlru.je się czynsze za uydzierŹawienie sześciu lokali uŻytkorv.vcli.

Kon1rolą objcto ri sz1'stkich dzierzawców. Us1alorro, Że czyns7'e za dzierŻawione lokale rł'

l'oku ]011 został1 rłpłacot-te lv wysokości wynikającej z zawarLyclr umów. W przypadku

opóznienia rl zap1acie naleŻności rł'Urzędzie naliczano odsetki za zlvłokę.

2.1.3,1. Docltody 7e sprzedciy nojqtku.

\\']011 roku Gn'Lina Starogard Gdariski w rvyniku sprzedaŹy n'rierria uzyskała doclrrid rv

rr1sokości 275.200,53 zł, co stanowiło 39,20% planLr (702.000'00zł) i.jest to zgodne z darl1;lli
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\\\kazan\'mi w sprawozdal]ill I{b 27S z wykonania planu doclrodów budżetowvch jednostki

sanlolzadrtteryorialnegclzaokresodpoczątkurokudodnia31grudnia2011r..

\\ inlierrirr Grlrinr, Starogard Gdariski umowy na sprzedaż mienia konunalnego poclpisywał

j cdtloosobolr'o Wójt Grnin,v.

2'1.3'4' 1. Dochody ze sprzedażJ, ntienia w drorl1e przeturgu.

\\1 okresie kontrolowanyln w dlodze przetargr-r ustnego ograniczonego Gmina Starogard

Gdariski dokor-rała sprzedazy jednej nieruchomości gl'ulrtowej.

Podstalvę sprzedaŻy wrł'. t-trierria komunalnego w drodze przetargu stanowiła uchrł'ała Rady

Gminy nr I-.IV490/2010 z dnia 28 paŹdziernika 2010l. w sprarvie przeznaczenia do sprzedaŻy

w trybie przetargu ustr'rego ograniczonego niezabudor,vanej nieruchoności stanou,iąCej

własność Gnriny Starogard Gdański położonej rve rvsi owidz, obręb ervidencyjny.Ianowo.

W trakcie kontr'oli ustalol-to, że:

. cenę nieruchoności ustalono na podstawie jej rł'artości określonej przez rzeczozlawcę

r-rraj ątkor.l,ego.

. inlbrrnac.ię o \.VYwieszeniu wykazrr do lviadoności publicznej ogłoszot-to w prasie

lokalnej

o rvadiunr zostało wniesiot-te rv prawidłowe.j lvysokości, na 4 dni plzed rozstrzygnięciem

przetargLl!

. cenę: za którą sprzedano lrieruchomość, zapłacono rv oałości przed dniem zawercia

uurou,y (aktu notarialnego).

2.4.3.4.2. Sprzedaż nieruchomości lł, drodze bezprzetargowej.

W okresie kotrtro1orvanyl-t Gmina Starogard Gdariski dokorrała sprzcdaz1'' rv drodze

bezprzetargorvej 3 r-rieluclronrości grulltowyclr.

Szczegółoric'j kontr'oli poddano sprzedaŹ wszystkich nieruclromości dokonanych na

podSta\\ ie n\\'' llnló\\i notarialnych:

,' Rep' .'\ nL l183,ł/2011 z dnia l8 paŹdziernika 2011r. (dotyczy splzedaŻy drvóclr

nieruclronroŚci o nunlerach działek 38 rł' Sucunrinie oraz 1103 i 111/3 rv BrzęŻnte

\\'ielkim).

,,- Rcp. A nr' 14021 z20IIr. z dnia 29 listopada 2011r. (umowa rvarunkorva)
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Podstawę dokonania powyŻszyclr sprzedaŻy w drodze bezprzetargowej stanowiły rrrv.

urcgulot ania wewnętrzne:

.,- ttchrvała Rad.v Gniny Starogard Gdański nr XXXV/353/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.

rł, sprarł'ie przeznaczelia do sprzedaŻy w drodze przetlrgtl n ieogralriczonego

niezabudowan,vch nieruchomości, starrowiącycir rvłasność Gminy Starogard Gdański,

poloŻon;ch rłe rt.i l illorviec.

ż protokół z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŻ działki

usługowcj nr I34l9 położonej w Linowcu zgodnie z ogłoszenietn Wójta Gminy Starogard

Gdański z dnta2| lutego 2011r..

} protokół z przeprowadzonego II przetargu ustnego nieogralliczonego rra sprzedaż działki

usługowej nI'134/9 połoŻonej rł'Linor'vcu Zgodnie Z ogłoszeniel-t-t Wó.jta Gmirry' Star-ogard

Gdański z dnia 20 czel'wca 20 ] l r..

i protokół z przept'owadzonych rokowań na sprzedaż działki niezabudowane.i stano\Ąiiącej

tct'cn rozrł'ojowy o głó$'nej |unkcji usługorł'o-produkcyjnej nI 134/9 poloŻonej

w Litlorvcu, zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gniny Starogard Gdariski z dnia 9'09.201lr

zarządzenie nr PPN72/201 1 Wójta Gminy

rv sprawie przeznaczenia do sprzedaŻy

połoŻonyclr rve wsi BrzeŹno Wielkie

rvieczvstego.

Starogard Gdański z dnja Ż4 sierpnia 20 1 1r'.

rł' dr'odze bezprzetargowej nieruchotności

na rzecz dotychczasowego uz) tkownika

'ż zarządzenie nr PPN73/2011 Wójta Gminy Starogard GdaIiski z dnia Ż4 sierpnia 201lr.

rv splawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezplzetargowej nieruchomości

połoŻor-rej r'r,e rvsi SuclLmil-t na rZęcZ dotychczasowego rrzytkorvnika rł'ieczystego,

W rv1''rriklr przeprorł'ac1zonej kontroIi s1rvierdzono. Źe:

o Zb}'cie mienia nastąpiło zgodnie z przepisen art. 37 ust. 2 ustawJ' o gospodarce

nicruchot'nościani

o rratość nieruchorrrości Została okreŚlona ptzez rzeczoznav'cę majątkorł,ego,

o cel]ę nieruchomości ustalono Zgodnie Z urrormorvaniami określonymi w art- 6]

ustaw.v,

Ó naleŻność Za wycenę nieruchonrości pokrywała w całości Gmil-ra Starogard Gdariski,
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o Spolządzano protokoły rjzgodnieli pomiędzy Gminą Starogard Gdariski

IepIeZentowaną przez Wójta Gnlirry a rrabywcą.

o cer-ra rł1'nikająca z unlów została zapłacona w peŁrej rłysokości przed iolr podpisanicnl

lub rozłoŻona na raty oprocentowane \ł'rvys. 500/o stopy redyskonta weksli stosow3ncj

przez Narodorv-v Bank Polski.

2,4,3'5. Dochody z tltułu przekszt(łcenia prawa użytkowania wieczystego w prtwo wlasności'

Kontlolą objęto rok 20l i .

Kon1ro1ę przeprorvadzono rv oparciu nrł,. akty prawne:

} ustawę z dnia 21' sierpnia l997r' o gospodarce nieruchomościani (Dz. U. nr 261, poz'

)ń0l z ?00Jr )

ż ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa uŻylkowania wieczystego w plawo

r'vłasności nieruchoności (Dz. U nr 175, pz'I459).

ż uchrvałę ru XXXV/359/2009 Rady Grniny Starogard Gdariski z dnla 2] sierpnia 2009r.

rv sprarvie r.vyraŹenia zgoily na udzie1enie borrifikaty od opłaty Z tytułu przekSZtałccnia prawa

uŹy1kou,ania wieczystego w pla\ł'o lvlasrrości oraz ustalenia starł'ki oprocentowania

rozłoŻonei na raty nie uiszczonej części opłaty Z tytułu przekształcenia prarva ttzytkorvatria

rł ieczr >te;o \Ą pra\Ąo \\ła5llo5ci.

Dochody z t1tltłu przekształcenia stanolviły kwotę 6.802-,45zł, co stanor.viło 45"35 % planu

(l5.000'00zł) i były zgodne z danymi rvykazanyni w sprawozdaniu Rb 27S z rłykonania

p1anu dochodórv budzetor'r,ych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początkrr roku

do dnia 3 1 grudnia 201 1r.

W trakcie kontroli ustalono, Źc rł' okresie kontrolowanym dokonano jednego przekształcenia

pr-arva uz1'tkorł'ania rł'ieczystego w prawo rł4asności'

Podstarr'ę dokonania przekształcenia stanorviła decyzja rrr PPN.6843.02.201 1 .AS rł1stalr iona

przez Wó jta Gnlilr.v rv drriu 30 września 2011r'.

Wobec nab}'rvc}' Zastosowal]o ulgi wynikająoe z wy'żej przywołane.j uclrrr'ały Rady Gnrirry.

Ccnę nier'uchomości okreśiono rł opar'ciu o \\}cenę sporządzoną pIZeZ l7-ęczozna\\cę

majatkou ego.

Nab1'rr ce r'rrienia obciąŻono kosztami wyceny nieruchomoŚci.
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2.4.3.6. Dochody z tltulu ldda ia nier uc]totttości w trwaĘ zarzqd.

Kontrolą objęto rok 2011.

\\' roku 2011 mienie komunalne w trwałynr zarządzie posiadał jeden podmiot _ Zespół

Slr ret1ic Starogard Gc'lański '

Dochod1' Z tego t)'tułu star-rowiły kwotę 927'60 zł.

Korltlolą objęto dokclrrarre wplaty.

W rł1'rriku kontroli ustalono, ze zobowiązany podmiot wniósł opłatę Za trwały zarząd w

okresie od 2008 do 2011r. dopiero rv drriu 1l kwietnia 20i1r.

\rIiczone odsetki rł klłocic l,ł].O0 zł tla rłnio.ek D) rektora Zcspolu Suietlic z dllia 4 meje

2011r. zostały umorzone zgodrie z decyz.iąWójtaGminynrFIN.6843.1.1'2011zdnia5 maja

201,1r..

2.4.4.1nne dochotly.

2.4.4. 1.odsetki od środków Jinat6olyycl, gronadzottych tto rocltunkach bankowych.

Korrtrolą objęto rok 2011.

Kwota z tytlńu odsetek Zglolnadzonycl] na rachunkach oul'p611,ych Grniny w wysokości

58.311.92 Zł' zostala ujęta w rozdziale 75814 $ 0920 i wy'kazarra r'v sprawozdaniu Rb 27 S

z rł]'konania plarrlr dochodów budŻetor.r'ych jednostki samorządu terytodalnego za okres od

początku roku do dnia31 grudnia2011r..

2.5' Wydntki budżetowe (bieżqce) z uwzględnienieru przepisólł, o zomówie iach publiclnyclt.

Kontrolą objęto rok 201 1 .

2.5' 1. IYydutki budżetolłe'

Z bLtdŻcttl Grrrir-r1' Starogard Gclariski rł' 2011r. wydatkorł'ano krvotę 24.705.2'23.90 z1

ti.92'03% środkórv przeznaczonych na realizację zadań (26'813.658'00 zl). co jest Zgodne Ze

sprarr'ozclanienr Rb 28S o nydatkach budzetowych .jednostki sanlorządu terr'tor'ialnego za

okres od poczatku roku do dr.ria 31 gmdnia 2011r..

Kol-itr'o]a ob.ieto przestrzeganie dyscypliny finansów publiczrr1'ch w zakt'esie u r,r]atkou ulrie

śt'odkólr'. Zgodnie Z rvielkościami Zaplanowanyl]li, $'edług Stan]-l na dzietl 1 2 czet lr ca.

10 lipca. 18 rrrześnia, i 19 grudnia 2010r. oraz 29 sierpnia,25 rvrześnia' 11 pazdzicrrlika.

27 listopada i I 9 grudnia 201 1r..

\\' rłrlriku korrtroli stwierdZono, Żę nie było przypadkólv przekroczenia planu l'r1,datkórr

u l n. dniach.
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2.5.1.1. l|'t'datki z tltułu w}Jnagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń-

\\'rr-tlienione zagadnietlia skontrolowano pod względerrr zgodr-rości z następLLjącymi aktani

prasnr mi:

- usta\\'ą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracorł'nikaclr samorządor,vych (Dz.U. Nr 223,

poz. 1.ł5 8).

- ustawą z dnia 23 grudnia 1999r. o ksztalto\Ą'aniu w1'nagrodzeń w państwowej sferzc

budŻctorvej oraz znrianie niektórych .,'1ąy, (Dz. U Nr 110' poz. 1255 zpożn. zm.)'

- rozporządzeniern Rady Ministrów z dnia 18 rnarca 2009 roku w sprawie w1'nagradzania

pracorł,trików Salnorządowych (Dz.U. nr 50, poz' 398),

_ rozporządzeniem Ministr'a Finansów z dnia 5 lipca 2010r' lv sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planórł' kont dla budŹetu państwa' budżetów jednostek samorządu

telytoIialnego, jednostek budzetowych, satnorządowych zakładów budŻetowych'

palistworvyclr 1iurduszy celow-Yclr oraz państu'owych jedl-rostek budŻetowych mającycll

siedzibę poza granicattti Rzeczypospolite.i Polskiej (Dz.U' Nr l28, poz. 861)

- zarządzenietn Wójta Gniny Starogard Gdański nr ADM/22/2009 z dnia 1 kwietnia 2009

roku rv sprarvie rłprorł'adzenia Regulamirru Wynagradzania Pracorłł-rikórł' Ur'zędu Gminy

Starogard Gdariski.

- zarządzeniem Wójta Gniny Starogard Gdariskj nr ADM/32/2011 z dnia 9 nraj a 201l roku

w sprarvie wprorvadzenia Regulaninu Wynagradzania Pracowników Urzędlr Grrlin;'

Starogard Gdariski.

2.5.1. ]. ]. Ll/yltagrodryttia osobowe pracowttikótu.

W tI'akcie kontl'olt spralł'dzono:

- prarvidłou,ość zaszeregor.vania pracowników Urzędu Grniny i iclr stawek płacorvych'

_ prarvidłolł'ość na1iczania i wypłat dodatków za lvieloletrrią pr'acę zawodową.

- prarłidłorvość przyznawania i naliczania nagród j ubilerrszow1'ch'

- prarvidlorvość rraliczania q'ynagrodzeń i prowadzenia elvidencji ar-ralitycznej

rvynagrodzcrl.

\\' baclatr1lrr okresie na lvynagrodzenia osobolve pracolł'rrikórł Urzędtr z rozdzlału 75023

\.1010. n-'-datkolvano ogółenr klvotę 2.700.286'72 zł' co Stallo\\'iło 99.19% środkórł'

pLzeznaczot-t1'ch na tcn cel lv budŹecie Gnlny (2 '722.992 '00 
zł).

\\' odrriesierriu c1o ogółu poniesionych wydatków (Ż4.105 .223,90 zł) starloir'i1o to ] 0.9 j 0 
ó '



\łredług stanu na 1 stycznia 2011 roku bezpośrednio w Urzędzie (rozdział 7 50Ż3)

zatrltdnion.vch było zl9 pracorł'ników administracji, łącznie na 47,25 etatach oraz

3 pracolvnikórv obsługi zatrudnionych na 2.25 etatach.

Kotltroli poddano u'.v_nagroc1zenia l7 pracolvników Urzędu Grrriny (rozdział 7 5023) Wójta

Gnlin1'. Zastępc1' Wójta Gminy, naczeIrrików Wydziałów, Skarbnika' pracowników Wyclziału

Finansorł ego'

W zaszeregowaniu i stalvkach płacowych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ustalot-to' ze dlvóch pracowt-rików Ur'zędu zatrudnionyclr na stanorviskach: nacze]nika

Wydziałrr Kultury' Sportu i Pronocji Gminy oraz inspektora ds. rozwoju gminy. pehi

jednocześnie fuŃcje radnyclr powiatu starogardzkiego.

Wrv. pr'acowtlicy w okresie kontrolowanym korzystali z urlopu rvypoczynkorł'ego w dniach'

których obyrvały się sesje Powiatll' nxtollrixst czas prac) poświęcony na udział rv Komisjach

Rady Powiatu, na własne wnioski zaakceptowane przez Wójta Gminy, odpracor'vywali po

godzinach pracy.

Miesięczne rłynagrodzenie Wójta Gniny nie przekraczało siednriokro1ności krvoty okreś1onej

rv ustarvie z dnia 23 grrrdnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze

bLldŻetorvej '

Szczegółowej kontroli poddano listy płac za I półrocze 201 1r.

Listy podpisyrvał pod rł'zględen nerytor]'cznym naczelnik Wydziału Adl-r-rinistrac1'jr-rego,

p. lrena WoŹniak, zatrvierdzał do rł,ypłaty Zastępca Wójta p. Marek Korł'alski pod względen

fomalno rachunkorr';'n listy podpisyrł'ała irrspektor ds' plac pani Helena Walaszewska -

Bejn-ra, przy kotttras1'gnacie Skarbnika pani ElŹbiety Sadowskie.j.

W lłyniku kontro1i ustalono, Źe lvynagrodzenia ww. pracowników zostały naliczone

i lypłaconc rv pralł idłorr'ej rł,ysokości'

s/ roku 2011 rv Urzędzie z rozdzia|u 75023 wypłacono 4 nagr'od-v.jubileuszowe:

- 1 za 45 Lat pracy ly 1','y56kości 400% miesięcznego rr,ynagrodzenia,

- 1 za 10 iat pracy rv rvysokości 300% miesięcznego rł'ynagroclzenia.

- 1 za 35 lat prac1'w wysokości 200 % wynagrodzenia nliesięczneeo.

- 1 za j0 lat pracy rł'wysokości l50% miesięcznego rvynagrodzenia.

NicpI'arr idłorvości rv zakresie naliczania i wypłat nagród nie stwierdzono'

ó)



2.5' ].2, Dodatkowe wynugrodzenia rocarc prucowltików.

Kontrolę w powyŻszym zakresie przeprowadzono r.v oparciu o przepisy- ustawy z dnia

12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracor.l'ników sfery budŻetowej

(Dz.LJ. nr 160. poz'1080 zpóż'zm.).

Korrtt'olą objęto dodatkorł'e wynagrodzenie loczne wypłacone w roku 2011. nalcŻne za rok

2010' Ustalono' Że dodatkorł'e r.vynagrodzenia roczne' dotyczące rozdziału 7 5023 Urzqd

Grlłry, rvypłacone rv roku 2011 starrowiły kwotę 194.360,70 zł i rł'takiej klł'ocie wykazano je

w sprarł,ozdaniu Rb 28S sporządzonyt-n za okres od początku roku do dnia 3 1 grudnia 201 1 r.

Kontrolę prawidłowości naliczania przeprowadzot-to w oparciu o kar1y wynagrodzeli

i lis1y lvypłat pracowników administracji (rozdz' 7 5023) wymienionych w put'tkcie 2.5.]'1']'

I,I/ynagrodzen ia o stlb rlły e pracolt'łlłóy' ninie.iszego protokołu.

Dodatkowe rvynagrodzenia roczne naliczono w prawidłorvej wysokości. Wypłaty tyclr

wynaglodzeri dokonano w niesiącl-t lutym 2011 roku, na podstarvie list płac o llumerach

)a )6 )7

2.5.1.3. Nrtgrody.

Kontlolą objęto rok 2011.

W kor-rtr'olowallym okrcsie nagrody pracownikom Urzędu przyzllalł'ał Wó.jt Gminy. Nagrod1

l'tznaniowc przyznawano i wypłacano wszystkim pracownikon w nriesiącaclr nl.rju

i grudniu 1y q,y5okości od 500,00 zł do 6.830'00 zł (Z-cy Wój1a Gniny).

Łącznie na nagrocly' w 2011 rolru wydatkowano 175.170,00 zł, co statrorł,iło 6,48% ogólu

rł,ydatkór'v poniesionych r-ra wynagrodzenia (2.7 00.Ż86 ̂ 7Ż zł).

2.5.1.4. Il/yilatki nl podróże służbowe pracowltikólł (krrjowe).

W roku 2011 na pokry,'cie kosztów podróŻy słuzbowych w dziale 750 Adnini,strucjtt 1lublic:n,l

r.v rozdziale 75023 .-rzędy Głzżz rvydatkowano środki w kwocie 60.709,20 zł.

W rokrr 2011 limit kilometrórv w wysokości 300 knr na jazdy lokalne przyznano

18 pracor.vnikor.r-r urzędu, lirrrit 200 kn _ 1 pracownikowi, 150 km 1 pracorvtrikorvi oraz 100

km - 1 pracownikorvi.

Z pr.acorr,nikalni uz,vwającymi sanrochodów prywatnych do celórł' słuzborłyclr Wójt Gruiny

podpisał stosowne unlorry. Z Wó.|tenr Gminy umorvę podpisał Zastępca Wójta.

Slrr'ierc1zotro. Że Zwrot kosztów prz1'sługujący za uzywanie samochodów pryrvatrryclr

celórr, słuŻbowych następorł,ał po złoŻeniu w1.nraganych ośrr'iadczcń o uŹylvarriu pojazdu

C('lo\\ 5|tlŻbo\Ąych rł dan1 rn miesiqcu.

do

do
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Z\\'lotu tego dokotlyrvano w formie miesięcznego ryczałtu. który ustalolro prawidłorvo'.jako

ilocz1'n kilometrórł'i stawek Za 1 kilometr przebiegu clanego pojazdu.

\\' trakcie kontroli ustalono' Że w przypadku nieobecności potrącano pracownikom

1i]2 naleznego I}'cZałtu zakazdy dzieri roboczy nieobecności pracownika w miejscu prac.v.

\\i roku 2011 rv Urzędzie rłyciano pracownikorn i74 polecenia w.viazdu słuzbowego'

Szczegółorvą kor]trolą obięto wszystkie polecerria rv1'j azdu służbowego wystawionc

\\' l pólroczu 201 1I..

Tenrat skot-ttrolowano pod względem Zgodności z nrł'. przepisatni prawa:

- rozporządzenien-r Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 lokrr

w sprawie wysokości olaz lvarunków uStalania należności przysługujących pracolł'nikorvi

zatrrtrlnionemlt r'v państwolvej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z t1tułu

podrózy słuŻbowej na terenie kraju (Dz.U. nr 236' poz. 1990 zpóżn. zm),

- rozporządzel-rien'r Ministr-a Transportu z dnla 23 paŹdziernika 2007 roku zmienia.jqce

IoZpolządzenie w sprawie w'arunków ltstalatria oraz sposobu dokonywania zwrotu

kosztów uŹyrvania do celów służborłryclr samochodów osobou'ych' notocykli

i nrotororvetót'' nie będących własnością pracodawcy (Dz' U. nr 201, poz' 1462)'

W trakcie korrtroli prawidłowości rozliczania kosztów podróŻy słuŻbowycl-r stwierclzono,

Źe rvszystkie polecenia w1'jazdów rozliczano zgodrrie z obowiązującymi w tyn zaklesie

przepisami prarva.

2.5'1.5. lY.y-dutki na po róże slużbowe prlcotlttikótu (zagroniczne).

Kontrola objęto rok 201 1.

W okr.esie kontrolorvan-vm rł'Urzędzie Grniny Starogard Gdański na zagraniczne podróŻe

słuŻborr'e rr1.datkou'ano śroclki rv krvocie 1.6,11.55 zł' Kontroli poddano rv1'datki dokorrane

rł, I półr.oczu 201lr.. które zanknęły się rv krvocie ]]2,32 zł. Wydatki te clot]'cz111' rł)jazdu

trzech placorr't1ikórv do Nierrriec i jednego do Finlandii. W ramaclr w1'datkorr'arr1'-c1-r środkórv

rł'rpłacot]o c1iet1,r1la vw. pracowników. W związku z faktenr, że w1jazdy te odb1''\ł'ały się na

zaploszenie. poZoStałe koszty pokryte były przez strolrę zapraszającą'

2.5.l.6. I\'ttutki nl zaktłp!, tlostawy i usługi (z utłzględnienient przepisólł o zanlówieltiach

p ublicznlc h).

Kontt o]a ob.ięto rok 201l.

Spralr i1zeniu poddar-ro uydatki zrealizowanę w niesiącl"l wrześtriu (dow. ks' od rrurnenr 2877

do nL 3351).
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\\' rł1niku kor-rtroli slwięrdzono, że:

- dorvoc]v księgorve dotyczące Wydatków Zostały We właściwy sposób zaklvalifikorł'ane do

odporvicdnich podziałek klasy1ikacj i budŻetowej.

_ _splalrdzone poc1 lvzględem melytorycznym i rachrrnkowyrrr oraz zatwierdzone do wypłaty

przez osoby do tego upowaŻnione.

Kontro1ą objęto przestrzeganie warunków dotyczących wysokośoi ustalonych opłat oraz

terninólv ich uiszczania, okreśIonych w niŹej wynrienionycIl umolł'aclr zawafiyclr ponriędzy

Gtlir-rą Starogarcl Gciański, reprezentowaną przez Wójta Grnir-ry Starogard Gdański a:

- Spółką,.MK Personel'' sp. Z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskinl z drria 30 grudnia

2010r. na wykonanie usługi sprzątającej w budynku urzędu; umowa Została Zawarta na

czas od clnia 01 stycznia do dnia 3l grudnia 201 1r.' w unrowie określono rł-vnagrodzenie

miesięczne nctto w krł'ocie 3.400'00 zł (4.l82,00 zł brutto); w roku 2011 na lł'rv. zatlanie

wyclalkowano klvotę łącznie 50.184.00 zł'

- Usługor.vyrn Zakładem WielobranŹowym z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej nr 01/2011

z dnia 03 stycznia 2011r. rra wykonanie usługi dotyczącej utrzymania i konserrłatji

irrstalacji elektryczlrej w budyrrku urzędu; ut-nowa Została Zawafta na cZaS od dnia

03 s1yczlria do dnia 31 grudnia 2011r.; w umorvie okreśIono lynagrodzenie nriesięczne

brutto rv kr.vocie 500.00 zł plus koszty zuŻytyolr materiałów: w roku 2011 na rvw. zadanie

rł'ldatkowano kwotę łącznie 5.500,00 zł'

W zakresie ptzestrzegatria warunkólł' określonyclr W w]ł'. umowach. a rv szczególności

rvysokości i temlinowości r'łypłacar-rego wynagrodzenia niepralvidłorvości nie stlr'ielclzono.

Kontroli poddar-ro takze sposób realizorł'arria jednego z zadan rł'łastlyc1-r gminy. jakim jcst

opieka llad bezdonrn1''trri zwierzętami oraz lłyłapywanie bezdornirycl-r zwierząt. Kontrolą

objęto cały rok 201 1r..

Racla Gnlin}' Starogard Gdaliski w clniu 28 paŹclziernika 2010r. podjęla uchwałę w spl'arr ic

zasac1 rł1 lap}rr arria i postęporvania ze zwierzętanri bezdonrny]li na terenie Gminy Starogard

Gdariski. \\r 51 2 ,n u. uchwały zapisano, Że zsvierzęIa bezdomne będą interrł'enc1jnl e

rłr'łap)rłane, tlansporlowane i umieszczane rł' sclrronisku dla zrvierząt, przez podlrriotr

nla] ące zezri o1eIlie clo prorł'adzenia tego typrr usługi'

\\'clniit 0] lutego 201ir. Zawańo Lul'lowę z ogólnopolskirrr 'lbwafzystwem ochrony Zwierząt

oToZ Aninals' Strony ustaliły' że w roku 2011 do sclrroniska mogą Zostaó prz)'jęte 22 psy

Z telenu Gmin.v Starogard. Gnritla zobowiązała się do pokrycia kosztórł' utrzyrr-rania jednego

psa lł. schlonisku rv wysokości 1.000,00 zł lub 1.200'00 zł, rł'przypadku psa dowiezionego

1ransportel]] schroniska. Ternrin realizacji umowy określono do 31 grudrria 2011l.'
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Do lrłl'. umowy podpisano aneks (brak daty zawarcia aneksrr) zn-rieniający ilośó psów, które

rlrogą zostać prz1'jęte do schroniska rra 30.

Lączna kwota rvydatkowana na ten cel rvyniosła 35.000'00 zł.

Nieprarvidłorvości w zakresie przestrzegania warunków umow1' nie stwierdzono.

2.5.1.7. Wydatki na podróże służbowe radnyclt (krajowe i 7.agraniczne).

W roku 2011 na pokrycie kosztów podróŻy słuŻbow1'clr w dziale 150 Admini'stracict ptńlic:na

rł' rozdziale 7 5022 Rudy Grlln $ 303 Różne wydtttki n0 rzecz osób ./izycznych wydatkowano

krvotę 391,41 zł, z czego kwota 314,72 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów podróŻy

radnych gn-riny do Niemiec.

Zwrotu kosztów podróŻy słttŻbolvych raclrrym dokonywano na podstawie uclrwały Rady

Gminy Starogard Gdański nr I/8/2006 z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie ustalenia

naleŹt-tości Z t}tułu Zwrotu kosztów podrózy służbowych radrrych Rady Grniny.

Nieprarł'idłorvości w powyżSZym zakesie nie strvierdzono.

2.5.1.8. IVypłaty diet rarlnym, członkom ktlmisji rady orn7 po7ostułym'

Kontrolą objęto rok 2011.

Telnat skolrtrolorvano w oparciu o nw. akty prawrte:

- ustawę z dnia 8 marca l990 rokrr o samolzź}dzie gminnym (Dz.U' z 1996r. nr 73'poz.74

z póżn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej lvysokości

diet przysługuj ąc1'clr radnenu gminy (Dz. U. nr 61, poz.710)'

_ uclrwałę Rady Gminy rv Starogardzie Gdańskim m Il112006 z dnia 24 listopada 2006r.

w sprarvie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy,

- uclrwałę Rady Grniny lv Starogardzie Gdańskinr ru VIII/80/2011 z dnia 27 czerwca 20i lr.

w sprar.vie ustalenia diet radnyn'L Rady Gminy Slarogard Gdatiski.

Wydatki zakrł'alitjkowane do rozdziału 75022 Rady Gmin $ 303 wyniosły w badanym okrcsie

162.736'13 zł' co stanowiło 0,66% ogółu wydatków budżetorłych poniesionych rł' 2011 roku

(24']05'Ż23'90 zł).

Z rozdzl'ału tego wypłacono diety Przervodlriczącemu i Wiceprzewodniczącynr Rady Gm iny.

Przelvodniczącym i członkom Komisji stałych oraz radnym za udział w sesjaclr Rady

i posiedzeniach Konisji a takŻe dokonano lvypłaty Z\\'Iotu kosztów podróŻy radnych gminr'

rv krvocie 39l.41 zł.
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Podstawę naliczania i wypłacania diet stanowiły uregulor.vania Zawarte w rłrv. uchwałach.

rł którvch określol-to Zryczałtowaną miesięczllą wysokość diet dla Przewodniczącego

i \\liceprzerł'odniczącego oraz pozostałych radnych gminy.

Kontrolą objęto wydatki dotyczące wypłaty diet radtlym w calynl 2011r. '

Strvierdzono. Ze diety wypłacono w odpowiednich wysokościach.

).5.l.9. Nlliczttl,i( i l1'korurstottie śro ków ZFŚS.

Zasady gospodarowania śroclkami Funcluszu okreśIono w I{egularninie gospodarowanla

środkarni zakładowego fimduszu śr'viadczeń socjalnyoh rł' Urzędzie Gn-riny Starogard

Gdański. wprowadzonym w Życle zarządzenien Wójta Grnir-ry Starogard Gdariski nr Ż] 12001

z dnia 28 grudnia 2001r..

Ustalono, Źe na dzień 1 styczr-ria 2011r. na rachunku bankorł,ym Funduszu znajdorł'ały się

środki w wysokości 1 1 .668'70 zł.

W 2011 roku na Zakładow}' Frtndrtsz Śrłiadczeń Sotjahr1_'clr odprorł'adzono łącznie kwotę

(przed korektą) 62.011'10 zł. odpis naliczony został prarł'idłorł'o. odprowadzer-rie I raty

rł,łączrrej wysokości 75% nastąpiło w dniu 17 naja 2011r. ''v krr'ocie 46.508'33 zł (WB/0338).

Wpłaty 11 raty dokonano w dniu 20 września 2011r. w kwocic 15.502'11 zł (wB/0655).

Pod koniec roku dokonano ponownego przeliczenia etatów i w dniu 16 grudnia 2011r.

dokonano korekty odpisu zwiększając go o w kwotę 218,80 zł (WB/0878).

W roku kontrolowanym łącznie naliczono i odprowadzono odpis na 53.72 etatów

pracorvl-Likórv Urzędu oraz 19 emerytów.

Na ilochody ZFSS zaliczono t'ównież naliczone przez Bank odsetki.

W1'datki poniesione Z ZFŚS w 2011 rokrr zamknęły Się kwotą 143.211'00 zł.

Kontroli poddano w1'datki poniesione w miesiącu paŹdzierniku. Ustalono. Źe rvsz1'stkie

śrviadczenia prarvidłolvo dokumentowano i były zgodne z regulaminem.

2.5.1.10. ll/ydutkowanie śrotlków na realilację Gminnego Progranlu Profiloktyki

Rozlłiązywania Problemów AI ko holowych i P rzeciy,działałtiu Nurkontanii.

Kontrolą objęto rok 2011 .

W kontrolowanym okresie z tytułu opłaty za wydanie zezrvolenia na sprzedaŻ napojów

aikoholonych Grlrina SLarogard Gdański uzyskała doclród w wysokości 14l.413,35 zł'

Rada Gminy w dniu 28 paŹdziernika 2010r' podjęła rrclrwałę nr LII/493/20I0 rv sprawie

ustalenia Gminnego Progranru Pro1ilaktyki i Rozwiązywarria Problemów Alkoholow)'clr na

rok 201 1 .
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W por.vyŻszym programie Rada Gminy określiła zasady wynagradzania członkór,v Grninllej

Komisj i Rozr.viązywania Problemórł' Alkoholowych. Konrisja została pou'ołana w dniu

30 grudnia 2008r. za:rząd'zeniem m ozsl90l2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji

Rozlł'iązlrvania Problemów Alkoho1owyclr w Starogardzie Gdańskirrr. Ponadto zarządzetiietn

nr oZS/91/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. powierzono Przewcldniczącemu cminnej Komisji

Rozrł'iąz1'r'vania Problemów Alkoholowych obowiązki Koordynatora Grrrinnych Progralrrów

Przecilvdziałania UzaleŻnieniom.

Ustalolto, Że Wszyscy członkowie ww. komisji zostali przeszkoleni w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania problernów alkoholowych.

Kontrolą objęto wypłatę wynagrodzeń człor-rkom komisji w 2011r.'

W roku 2011 na wynagrodzenia' o któryclr mowa powyżej Gnrina poniosła wydatki

w wysokości 2Ż'465,24 zł w rozdz' 85154 oraz 2'281'36 zł w rozdz.85153.

Rada Gminy rv dniu 28 paŹdzienrika 20l0r. podjęła uclrwałę nr LIIl494l201O w sprawie

ustalenia Gl-tlinnego Programu Przeciwclziałania Narkomanii rv Gminie Wiejskiej Starogard

Gdański-

Na podstawie kart wydatków ustalono, Że na realizację zadari objętyclr wrv. programani

w roku 2011 Gmina wydatkowała łączrrie kwotę 127.438,88 zł' z czego na:

- przecirvdziałanic alkoholizmowi - 107.368.38 zł, co stanowiło 8,ł'5.ł% zaplanorr'anr'clt

w budŹecie na ten ccl środków (127.000'00 zł),

- przecir'vdziałanie narkomanii 20.070,50 zł, co stanowiło 80.28% zaplanolł'an1,ch

w budŻecie na ten cel środków (25.000,00 zł).

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki poniesione w Il kwartale 2011r. w rozdzta\e:

- 85153 na: zakup maleritióly i 1typosażenio (s42l0), które za kontrolorvany okres

w1rriosły 6.723,31 zł' a lakŻe zakup usług 1'lozostalycł (s4300)' w krł'ocie 800'00 zł,

- 85151 na'. wynagrodzenia bezos'obołve ($4170)' którc w kontrolor.vanyt-n okl'esie

zarlknęły się w kwocie 46.81 1 
"90,00 zł oraz zakup łnaterialóyl i wyposażenia ($4210),

które za kontrolowany okres stanorviły kwotę 3.080,95 zł' a IakŻ'e zakup ttslug

1:ozostttlych (s1300)' w kwocie 8.786,05 zł,

W1datki dokonane b1 l1 zgodnie z rłrł. pr.lgralllrmi'

2.5. 1. 11. Wydutkowanie środków z zakresu oc]rrony przecirqpoiarowej'

Kontrolą objęto rok 201 1.

Na terenie Gnriny Starogard Gdański w roku 2011 funkcjonorvało 7 jednostek ochotrriczej

StraŻy PoŻarnej.
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W kolrtrolorł'anynr okresie wydatki na oSP ewidencj onowal]o w rozdziale 75,łl2 stanorvił_v

klvotę 357.775.11 zł. co stanowiło 987o planu (361.107,00 zł).

Szczegółolvą kontrolą objęto wydatki poniesione w I połowie 201lr.. zaer'r'idencj onowanc

lv $ 42l0 wyclcłki na zakup materialów i łuyposażenia' s 4300 zakup usług pozostałych oraz $

3020 u'|,tlatki osobou)e niezaliczane do wyłlagrodzeń.

W trakcie korrtroli stwierdzono' Że w paragralach tych zaklasyfikowano llw. wydatki:

$1210

Nr fakturv Data
\r,vstawicnia

I)ostarvct Nauwa towźrU Kwota
(w Zł)

Opis faktury

02/r0l l l4.0l.20llr
Firna

Handlorvo-
Usługowa'

Starogard Gd.

wiązanka
oko]icznościow

a
70,00

Zakupiono na zębranię
sprawozdawczo-wyborcze w

(-)SP Sucumin

0022t2011 21 02 2Ot1t
Firma Handlorva

Delicj a,

Starogard Cd.

Aftykuly
spoŻy\ł'cZe

36,20

Zakupiono na ostatnie
posiedzenie zarządu

oddziałów C m innego ZoSP
RP

151/201 1/t3.1

0
14.03.2011r

Carre[our,
Starogard Gd.

Artykuly
spożyrvcZe

150,37
Zakupiono na gnrinne

eliminacje ogólnopolskiego
Tunlie jLr Więdzy Pożarniczei

77.l0ll 09.06.201 lr
Kodak Express

Foto Studio
Labor, Starogard

Gd.

Ant) rama 8r,01
Zakupiono do dyplomórv na
Gminnę Za\Yody PoŹarniaze

oSP- Seniorórv

F51001'ł95i20
I l/sc7 I

09.03.2011r.
Media Experl,
Starogard Gd.

Radiomagnetof
ony

1.344.00

Zakupiono dla lauleatóW
gminnych eliminacji XXXIV

ogólnopolskiego Turnieju
WiedZY PoŻar'niczei

FS/00086s/20
I t/sTA I I

l'1 0l 20llr Media Expert,
Starogard Cd.

Odtwarzacz
MP3 i MP4 I r 7,00

Zakupiono dla laureatórv
gminnych eliminacji XXXIV

ogóInopolskiego Turnieju
WiedzY PoŻarniczeI

14t1 18.03.2011r.

USługi
crarveńon
Andlze.i

Walęndzik,
Starosard Cd..

Podkład
drervniany i

grawer
216,7 5

Zakupiono na uloczystości X
Zjazdu oddzrLałl Gminnego

Zwiazku OSP RP

252011 l'1 0l 201 lr
Sklep Sportowo-

Przemysłorvy
,.SAV',

Starogard Gd.

Pilka siatkowa 8 s0,20

Zakupiono dla uczestnikóu'
gminnych eliminacji XXXIV

ogólnopolskicgo Turniej u

Więdzy PoŻatniczei

FS/244103/20
r l/A i0.03.2011t.

PTH,,Pestar",
Starogard Gd.

Aftyku\
papiernicze 1 32,ct1

Zakupiono jako nagrody za
udziat w gminnych eliminacj i

x l I l edycj i ogólnopolskie'eo
Konkursu Plastyczneqo

x x x osółen: 3.8s8.s2 x

Wydatki te nie były związane Z Zabezpieczenlem goto\ł'ości bojowej oSĘ nie przervidztano

ich w przepisie art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 Ioku o ochronie pzeciwpoŻaro\\ ej

(Dz. U. Nr 147, poz. 1229 t.j. z 2002r.).
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Kserokopia faktur znajduje się w aktach kontroli, których spis stanorł.i zalącznik nr 4 tLo

protokołu kon1roli.

Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych stanowiła

ucl-tr.vała Rady Gminy Starogard Gdański nr XX]V/259/2008 z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie Wypłaty ekwiwalentu pienięŻnego członkom oSĘ którzy rrczestrriczyli w działaniu

ratowniczym lrrb szkoleniu poŻamiczym organizorł'anym przez Państwową StraŻ PoŻarną lub

gminę.

Uclrwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowyn Wojer.vództwa Pomorskiego.

W rr.v. uchwale nie określono wysokości ękwiwalentu za udzlał w działaniu ratowniczynl,

Zawańo jedynie zapis, ze ,,ekwiwalerrt pienięŻny członków oSP którzy uczestniczyli

w działaniu latowniczym wynosić będzie do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzerria,

ogłoszonego przez dniem naliczenia ekwirvalentu''.

Kserokopia uchwały znajduje się w aktach kontroli, których spis stanowi Zalącznik nr 4 do

protokołu.

W rł1'r-riku kontroli ustalorro, że ekwiwalent naliczony w I półroczu 2011r. nie przekroczył

stawki 1/175 przeciętnego wynagrodzenia (naliczony w stycztliu wyniósł 18'30 zł za jedną

godzinę uclziału v'działaniu ratowniczyn oraz w kwietrrirr 19.65 zł za godzinę).

W por''lyższej uchwale ustalono również ekwiwalent pieniężny za udztał w szkoleniu

pozarniczym w wysokości 200 
'00 

zł. Ekwiwalent ten przysługiwał członkom ochotniczych

StlaŻy PoŻarnych, którzy uczestniczyli w szkolenilr pożarnicZ} nr oI'gall izorł'an l m ptzez

Patistrł'orvą StraŻ Pozarną lub gnrinę i poz1.tywnie zdali egzamin końcorł1'' Ustalono. ze

lypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach dokonywano na podstarł'ie zaśri iadczeń o

poz1.t1''wnie Zadanym egzaminie kolicorvym w wysokości 200,00 zł (krł'ota dotr'cz1'ła

szkolenia. bez względu na czas jego trwarria).

Łączrrie na r.v1'płatę ckwiwalentórł' w l półroczu 201 1r' wydatkowano kwotę 1 5.5 5 1 . 
j 1 zł'

2.5.1.12. Dotac je podntiolowe.

Zagadr-rienie opisano W temacie ł'ł' 1' Instytucje kultury.

2. 5. 1. 1 3. Dotacj e przedmiotowe,

Zaqadnienie opiSano W temactę 4.2. Rrlzliczenia z samorzqdowym.i zakłatlami bttdżetol,t yttli'

2.5 ' 1.14. Dotucje celołłe.

Kontrolą objęto rok 2011.

Tenlat skontrolowano w oparciu o następujące akty prawne:
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_ Llstawę z dnia 24 kwietrria 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U' Nr 96, poz.873 z2003r', zpóżn' zm.)-

- uslawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz'U. Nr l57, poz. 1240

z póŻ. zn'l.);

- usta\Ą'ę z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych (tekstjednolity Dz.U. nr. 190 poz. 1606 z 2005r.).

W 2011 roku z brrdŻetu Gminy Starogard Gdański udzielono niŻej wymienionych dotacji

celowych na finansowanię realizacji zadań własnych zleconych innyrn jednostkom:

Klasyfikacja
budżetowa Podmiot Za<lanie Kłvota

Dzial Rozdz s Plan WyLonrnie

8s4 8541 2 2820

Zarząd Por.viatowy
Związku ochotniczych

StraĄ PoŻarnyclr z
siedzibą w Starogal'dzie

Gdańskinl

Organizacja wypoczynku
letniego dla dzieci i

młodzieży z teretru
gminy Starogard Gdański

3 3 .000,0 0 33.000_00

ti54 85412 2820

Storł'arzyszen iu
Wspierania Inicj aĘr.v

ośrviatowo-
Wychorvawczych im.

Tęresy Kras w Lublinie

Organizacja rvypoczynku
letn iego dla dzieci

i młodzieĄl z terenu
grniny Starogard Gdański

14.000,00 r 4.000,00

854 8541 2 283 0

Parafia
Rzy;lskokatolicka pod

rvezwaniem Sw.
Andrze.ja Boboli w

Swarożynie

Organizacja wypocz;,nku
letniego dla dzicci i
nrłodzieży z terenu

gniily Starogard Gdańskl

2.000,00 2.00 0,0 0

854 85.ł 12 2830
Parafi a pod rvezwanien'l

Sw. Barbary w
Kokoszkowach

Organ J zacj a lvy pocry-'n kLr

letniego dla dzieci i

młodzieży z terenu
gminy Starogard Gclarisk i

3.000,00 3.000,00

92.6 92605 I820

Gminny Zrviązek
S portorvy,,Koc ielvie"

rv Starogardzie
Gdariskim

Gminna amatorska liga
piIki nożnej .jun iorórl

8 0.00 0,0 0 80.000.00

W dniu 28 paŹdziernika 2010r. Rada Gnriny w Starogar.dzie Gdańskin podjeła rrchrr ałe

nr LTT1506/20l0 rł, sprawie przyjęcia ,'Progranu współprac). Grnin;' Starogard Gclański

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącvmi działa]ność poŻ1'tku

publicznego na rok 20 I I ".

\Ą'okresie kontrolowanym Wójt Gminy Starogard Gdański ogłosił trzy konkursy na realiZację

zadarl pub1iczn;'ch, ogłoszonych nw. Zarządzeniami:

z Zarządzenie nr KSP/18/2011 z dnta 16 marca 2011r. w splawie ogłoszenia otwafiego

konkursu na dofinansowanie realizacji zdania publicznego w zakresie upowszechnialia

kultur1. fizycznej i sportu w 2011 roku. ogłoszenie o konkursie Zostało opublikowane na
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tablicy ogłoszeń, stronie inten]eto\.vej oraz w BIP urzędu w drriu 16 rnarca 201 1r.. Ter'nlin

składania ofert wyznaczono na dzień 08 kwietnia 2011r..

Wyboru ofefty dokonano w dniu 08 kwietnia 2011r.. ogłoszenie o wyl-rikrr konkursu

zamieszczono w BIP urzędu w dniu 2l kwietnia a na stronie internetowej w dniu 25 maja

2011r.. Zgodnie z art. 75 ust. 2j ustawy o działalności poz1.tku publicznego i o

rł'olot-ttariacie r'łyniki otwartego konkursu o1'erl ogłasza się niezrłłocznie po wybolze

ofeńy w BIP urzędu' na stornie intemetowej i w siedzibie urzędu w miejscu do tego

przeznaczonyrr..

ż Zarządzenie nr oZSl40l2011 z dnia Ż5 maja 2011r. W Spra\łie ogłoszenia otwartego

konkursu na dofinansowanie realizacji zdania publicznego z zakresu organizacji

rłypoczynkrr letniego dzieci i młodzieŻy Z terenu gminy Starogard Gdański' ogłoszenie

o konkursie zostało opublikowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu

w dniu 25 maja 2011r. oraz w BIP urŻędu w dniu 26 maja 2011r.. Termin składania ofert

\łTznaczol-lo na dzień 15 czerwca 2011r. na godz. 12.00, zatem od dnia ukazania się

ogłoszenia W BIP r'rrzędu terrrrin na złoŻenie olert wyniósł 20 dni'

Zgodnie z art' 13 ust. 1 rrstawy o działalrrości poży1ku publicznego i o wolontariacie,

termin na złoŻenie of-ert nie moze byó hótszy niŹ 21 dni od dnia ukazania się ostatnjego

ogłoszenia o konkursie.

Wyboru najkorzystniej szej oferty dokonano w dniu 15 czerl'vca 2011r.. ogłoszellie

o wyniku konkursu zamięszczono na stlonie internetorł,ej. tablic1 ogłoszeIl oraz BIP

urzędu w dniu 15 czerwca 2011r.;

ż Zarządzente nr oZSl4712017 z dnia 10 czerwca 2011r. lv sprarr'ie oełoszenja ot\\ańego

konkursu na dofltansowanie realizacji zdania publicznego z zakresu organiznlji

wypoczynkrr letniego dzieci i młodzieŹy Z terenu gminy Starogard Gdański' ogłoszcnic

o konkursie zostało opublikowane na stronie it-ttemetowej' tablic.v ogłoszeń oraz BIP

urzędu rv dniu 14 czerwca 201lr'. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 06 1ipca

20l1r. na godz. 11.00. wyboru ofefiy dokonano w dniu 0ó lipca 2011r.' ogłoszenic

o rł;r'niku konkursu zamieszczono na Stronie ilrtellretowęj i tablicy ogłoszeń ulzędu w dniu

07 lipca 201 1 r.;

Cz1'mości kontrolne dotyczące wyłor-rienia najlepszej oferty w wv'. konkursach nie lvykazały

niepralvidłorvości.
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Kontroią objęto nw. dotacje udzielorre w rokrr 201 1 :

ż dotacj:r 14.000'00 zł udzięlona Stowarzyszenirr Wspierania Inicjatyw oświatowo-

\\';'chowarvczych inl. Teresy Kras w Lublinie, na realizację zadania pn. ',organizacja
u]'pocz,vnku letniego d1a dzieci i młodzieży Z terenu gminy Starogard Gdański''.

LJnorł,a nr ozsl9l2011 rra realizację Zadania została zawafia w dniu 12 lipca 2011r..

Terr.r.rir.r lealizacji zadania ustalono na okres od dnia 12 lipca do 19 sierpnia 2011r..

Splarł'ozdanie końcowe z realizac1i zadania zleceniobiorca był zobowiązarry sporządzió

w tcminie 30 drii od dnia zakoticzenia zadania. Przyznane środki zleceniobiorca był

zobowiązar-ry wykorzystaó do dr-ria zakończenia realizacji zadania, tj. do dnia 19 sierpnia

2011r.. Środki z dotacji miały zostać przęZnaczone r-ra pokrycie kosztów zorganizowania

lvypoczynku letniego w Murzasiclrle dla dzieci i młodzieŻy z Gminy Starogard Gdański.

Dotację r'v kwocie l4.000,00 zł przekazano zgodnle z Llmową w dniu 19 lipca 20l1r..

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zleceniobiorca złoŹył do Urzędu Gnlin1'

w dniu i 6 września 201 1r' (pieczątka wpływu dokulrrentu do urzędu rv dniu l 6.09.201 1r).

Zgodnie z rozliczeniem na wykonanie zadania podmiot' któremu rrdzielono dotacji

wydatkorł'ał całośó przyznanej dotacji w kwocie l1.000'00 zł. Całkowity koszt zadania

wyniósł 14.017,95 zł, z czego l7,95 zł pochodziło ze środków własnych.

W wyniku kontroli ustalolro' ze jeden wydatek przyjęty do rozliczenia tlotacji dokonany

został przed tenninem realizacji Zadania, tj. przed 12 lipca 2011r. (polisa nr 125-A 220363

- ubezpieczenie NNW na kwotę 51,45 zł, data zapłaty 07 lipca 2011r'). Do sprawozdania

nie załączono kserokopii laktur dotyczącyclr realizacji zadania, powyŹSze rvynika z

zestarvienia f'aktur rv złoŻonym sprawozdaniu.

Zgodnie z punkten 9 'załącznlka do przywołanej wyżej uclrwały Rady Gminy Starogard

Gdarlski nr LII/506/2010 z dniaŻ8 paŹdzienika 2010r' dotacje nie n-rogą być udzielone na

pokr1,cie defic1tu zrealizor.vanyc1r wcześrriej przedsięwzięć oraz relundację kosztór'v.

Kserokopic dokunrentórł' oraz przytoczonej uclrwały znajdują się w aktacl-r kontroli,

który ch li 1kaz stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli'

- dotacja 2.000,00 zl - udzielona Parafii Rzymskokatolickiej pod wezrł'anien Śrv. Andrzeja

Bobo1i ii SrraroŻ;nie, rra realizację zadania pn. ,,organizacja wypoczynku letniego dla

dzieci i nrłodzież,v Z terenu gniny Star'ogard Gdański".

Llllorr a nr ozsl8l2011na realizację zadanta została za\Ą'arta w dniu 07 lipca 2011r..

Tennir.r realizacji zadania ustalono na okres od dnia 11 do 20 lipca 2011r.. Sprarvozdanie

końcorłe z realizacji zadania zleceniobiorca był zobowiązany sporządzić rv terninie

30 clni od dnia zakończenia zadania. Przyznane środki zleceniobiorca był zobolviązarry
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w)/kolzystać do dnia zakończenia realizacji zadania. d. do dnia 20 lipca 2011r'.. Srodki

z dotac.ii rniały zostać ptzeznaczone na pokrycie kosztórv zorganizolvania wypoczynku

letniego w Zakopanem dla dzieci i młodziezy z parafii rv Swarożynie'

Dotację ri' kwocie 2.000,00 zł przekazano zgodnie z umową w dniu 08 lipca 2011r..

Spralr'ozdatLie końcowe z wykonania zadania zleceniobiorca złoŻył do Urzędu Grrrin1

rv clniu 0l sierpnia 2011r. (data wpisana przez zleceniobiorcę). Na sprawozdaniu nie ma

inlorlnacji o dacie lłpływu ww. dokut-tlentu do urzędrr.

Zgodnie z rozliczenien na wykonanie zadania podmiot. którcnu udzielono dotacji

r'ł-vdatkorł,ał całość przyznanej dotacji w kwocie 2'000,00 zł. Całkowity koszt zadania

tłyniósł 2.3 15,04 zł' z czego 3 l5'04 zł pochodziło ze środków własnych'

dotacja 80.000,00 z| _ udzięlona Gminnenru Związkowi Sportowemu ',Kociewie''
w Starogardzie Gdańskim, na realizację zadania pn. '"Gminna arlatorska liga piłki noŹnej

juniorów".

Umowa nr KSP426. 1 .201 1 na realizację Zadania Została zawarta w dnirr 1 5 klvietnia

2011r.. W dniu 22 sierpnia 2011r. podpisano aneks do ww. umowy' zmieniający kalkrrlację

przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Ter.min realizacji zadania w)znaczolto na okres od dnia 15 kwietnia do dnia 30 listopada

2011r.. Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania zleceniobiorca był zobowiązany

sporządzió w terminie do ll lipca 2011r. za okres do 30 czerlvca 2011r. oraz końcowe w

terminie do dnia 16 grudnia 2011r..

Ptzyznane środki zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystaó do dnia 30 listopada

20l1r.. Środki z clotacji miały zostaÓ przeznaczole na organizację rozgrywek piłkarskich

dla chłopców urodzonych w 1994 roku i młodszych - mieszkaIiców gminy S1arogard

Gdański.

Dotację rv kwocie 80.000.0 0 zł przekazano z'godnie z ltmową rł' dtriach:

. 29 kwietnia 2011r. w kwocie 25.000,00 zł (WB/0300).

o 16 maia 2011r. w krł'ocie 16.000'00 zł (WB/0336)'

o 08 czerrł'ca 201 1r. w kwocie 1 3.000'00 zł (WB/0407)'

o 08 lipca 2011r.. w kwocie 13.00,00 zł (WB/0480),

o 09 września 2011r. w kwocie 13'000'00 zł (WB/0635)

Sprarvozdanie częściowe z wykonarria zadania złoŻono w dnirr 11 lipca 2011r. (brak

pieczątki z datą rłpływu do urzędu, brak podpisu Zleceniobiorcy). Sprawozdarrie koticorr c

rt
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Z w'Ykonania zadania zleceniobiorca złozył do Urzędu Gminy r'v dniu l5 gruclnia 2011r.

(brak pieczą1ki z datą wplywy do urzędu).

Czynności kontrolne wykazały, że do złoŻonych sprawozdati załączono zestawierrie l'aktur

za dane okesy sprawozdawcze' bez wskazania, w jakiej częŚci wydatki zostały pokryte z

dotacji. W powyższej Lrmowie zapisano, ze Zleceniobiorca składa sprawozdanie

częŚciowe i końcorł'e z rea|izac1i zadania według wzoru stanowiącego załącznik do

rozpol'ządzenia Ministra Praoy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. lv sprawie

wzorlt ofefiy i rarrrowego wzolu urnowy dotyczącyclr realizacji zadania publicznego olaz

rvzoru sprawozdania z wykonania tego zadar'ria' Zgodnie Ze wzorem' o którym mowa

powyżej' zestawienie f-aktur (dokumentów) związanych z realizacją zadania powinno

zarvieraÓ: numer faktury' datę jej wystawienia, wysokość rł'ydatkowarrej kwoty i

l'r'skazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupiontj

usługi.

Zgodnie z rozliczeniem na wykonanie zadarria podmiot' którenu udzielono dotacji

w1datkował całość przyznanej dotacji w kwocie 80.011'20 zł (krvota 11,20 zł

wydatkowana z odsetek bankowych od udzielonej dotacji)' Całkol'vity koszt zadania

wyniósł 84'885,94 zł, z czego 4.874,74 zł pochodziło ze środków własnych (w tyrn

3.300,00 zł jako wkład osobowy).

W rłyr-riku kontroli ustalono, Że do rozliczenla dotacji przyjęto wydatki dokonane przecl

terminem realizacji zadania (oraz przed dniem podpisania umowy), ti. przed 15 krvietnia

2011r.. a mianowicie:

o faktura FP00815/04/11 z dnia 12 kwietnia 2011r. na zakup cementu w kwocie

139.30 zł.

o faktura 14OlMGZlŻ011 z dnia l 4 krvietnia 201 1r' na zakup tralvy i oleju do

kosiarki w kwocie 25 1 ,60 zł.

Ze sprawozdania częściowego rvynika, Że rł'szystkie r.vydatki dokorralle do dnia

30 czerrvca 2011r. zostały pokryte z dotacji'

Kontrolującym nie przedstawior-ro kserokopii ww. t-aktur. Porł,yŻsze lv1r-rika z Zesta\\'ienia

faktur. załączonego do sprawozdar-ria częściowego.

Zgodnie z punkter-tr 9 załącznlka do przyr.vołarrej wyżej uchrł'ały Rad'v Gnrin1 Stalogard

Gdański nr L1I/506/20ł0 z dnia 28 paŹdziernika 2010r. dotacje nie mogą byó udzielone na

pokr1,cie delic1tu zrealizorvanych wcześniej przedsięlvzięć oraz refur-rtlacj ę kosztórv.

Kserokopie dokutnentów oraz przytoczonej uchwały znaj drr.ją się w aktach kontro]i.

któr1 ch lr'1'kaz stanorł'i zalącznik n*l do protokołu kontroli.
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2.5.1.I5. ll/ydatki z tytułu poręczeń i gwaruncji.

\\' okr'esie kontrolowanyt-tr w Gminie Starogar'd Gdaliski nie wystąpiły rvydatki z tytułu

poreczeri i gwarancj i.

2' 5.1.16' lY1:datki na obsługę długujetlnostek santor7,qdu terytorialnego'

\\i roku 2011 na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 316.700,53 zł, co stanowi

81.96% pianorvanych na ten cel wydatków (386.424'00 zł). Spłata odseLek dotyczyła nw.

pobranyclr pozyczek i kredytów:

L.p Wyszczególnienic Kwota
kredytu/po

żvczki

Koszty
obsługi

I Kredyt ze środkórv Funduszu Rozwoju lnrvestycji Kolrrunalnyclr
(FRIK) z BGK o/Gdańsk na pro.jekt inwestycji pt. ,,Rekonstrukcja
grodziska średniowiecznego r.vraz z zagospodarolvaniem
podgrodzia rv miejscorvości Orvidz Grnina Starogard GdaIiski''
Lrnlorł'a nr BGK l 0/0l42

127.000 2.i48,61

2. Kredyt ze środkórv Funduszu Rozrvoju InrvesĘcji KoInunalnych
(FRIK) z BGK o/Gdalisk na projekt inrvesĘcji pt."Projekt budowy
kanalizacji sanitarlrej w nriejscowościaclr Sumill-Sucumin-
Rokocin" urrowa nr BGK 10/0143

107.000 r .468,3 8

J. Pożyczka z Wojervódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska w
CdariskLr na zadanie pt. ,,Budorva kanalizacj i sanitarnej rv
niejscorvoŚci Dąbrórvka - GmiIla Stat'ogald Gdański i Jabłówko
Gnrina Boborvo Lunowa nr Wl-OS/P/46/2010

100.000 2.111 ,1)

4. Kredvt długoternririowy z BGK o/Gdańsk na zadanie pt. 
'.Budorva

drogi gminnęi Jabłowo - Koteże'' - umowa nr' BGK l0/ l405
i.000.000 146.152.44

5. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finattsowanie zadal'l

realizorvanych z udziałenr Śl-odkórv pochodzących z Progranru
Rozwo.ju obszarów Wiejskich na zadanie pt' ,,Rozbudowa sieci
Lallali., ac1jlrej \\ ll)ięj5cowo.cii]ch Kokotzkotl). Żabno wraz z
budorva sieci rvodociasorvei rv Zabnie" BGK PROW

3 64.063,99 s.463,76

6. Pożyczka z Wojervórlzkiego Futlduszu ochrorry Srodowiska rv

Gdarisku lla zadanie pt. 
'.Uporządkowanie 

gospodarki wodrro-

ściekorr'ej na terenie części Gnriny Starogard Gdaliski budorva
kanalizacji sanitarne.j Kolincz-Olvidz-Barchnorvy" - urrowa nr
WFOS/P/PO] iS

800 000 Ż3 .04l ,99

1. Kredl't z BS Starogard Gd. na finansolvanie planorvanego deficyttt
budżetu Grrriny Starogard Gdański rv roku 20 l0 _ utnowa nr
2/O/r/Bi K/201 0

1.000.000 5 4.2 54.3 9

8. Krecllt z BGK O/Gdar'rsk na sfinansowanie planowartego delicyttt
bLrdżetu Grniny Starogar'd Gdariski r.v roku 20l l _ umor.va nI'BGK
11/1ó62

2.000.0 0 0 7_ł']68,]c)

9. Kredlt z BGK O/Gdarisk ua sfinansowanie planowanego deficyttl
budzetu Gnriny Starogard Gdański rv roku 20l1 unlorł'a nr BGK
l1i3060

1.600.000 T ttt )q

RAZEM 316.700,53
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2.5.2. Wydatki ntojqtkowe,

2.5.2.1. Planołpanie nakładółu inwestycyjnych (I|ieloletniu Progno1a Finansowa) oraz iclt

realizacja.

W roku 2008 rv budŻccie gminy uchwalonym przez Radę Gniny w Starogardzie Gdariskirrr

rr'dniu 20 grudnia 2007r. rrchrł'ałą nr XV/155/2007, t-ra realizację zadail ir-rwestyc1'j nych

pfzeznaczono środki w wysokości 1 '594.632,00 zł.

Po dokor,anych w ciągu roku zmianach pian ten uległ zmnie.jszeniu i na dzień 31 grudnia

2008r. stanowił kwotę 6.363.130,00 zł.

W roku 2008 na realizację inrvestycji wydatkolvano kwotę ó.060.883'00 zł.

W rol<u 2009 rv budzecie gminy ltchwalot-tynr przez Radę Grniny w Starogardzie Gdańskim

w dniu 18 grudrria 2008r. uchwałą nr XXYI1213lŻ00 8, na realizację zadań inrvestycy.jnych

prze7-naczono środki w wysokości 10.275.0l7,00 zł.

Po dokonanycl-r w ciągu roku zmianach plarr ten uległ zmrricjszeniu i na dzień 31 gludnia

2009r. stanowił kwotę 8.310.692.00 zł.

W roku 2009 na realizację irrrł,estycj i wydatkowano kwotę 7.803.356,00 zł.

W roku 2010 lv budżecie gminy uchwalonym przez Radę Gmirry w Starogardzie Gdańskim

w dniu 10 grudnia 2009r' uclrwałą nr XXXVIII/395 12009, na realizac.ję zadań inwestycyjnych

pr7'eznaczol1o środki w wysokości 20. 1 0 1 . 5 84' 00zł.

Po dokonal-ryclr w ciągu roku zmianach plan ten uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia

2010r'. stanowił kwotę 25.518.ó89,00 zł.

W roku 2010 na realizację inwestycji w'ydatkowano kwotę 24.942.924,00 zł.

W roku 2011 \v budŹecie gnriny uchwalonym na rok 2011 przez Radę Gminy r'v Starogardzie

Gclańskim w dniu 23 grudnia 2010r' rrchwałą nr 11]/8/2010. na r'ealizację zadań

inwestycyjnych p rzeznaczono środki rv wysokości 1'1.843.039.00 zł.

Po dokonanych w ciągl-l roku zmianaclr plan ten uległ zwiększeniu ina dzień 31 grrrdnia

2011r' starrorvił kwotę 15.085'754'00 zł.

W roku 201 1 r-ra realizację inwestycji wydatkowano krvotę 14.20'1'775.0 1 zł '

2.5.2.2. I|yclutki na inwesĘcje i remonty (z utuzględnienien przepisólł o aanńl'ienilc]t

publiczttych).

Kontro1ą objęto niżej wymienione zadania:
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I Rekonstrukcja głodziska średniowiecarcgo w miejscowości owidz, Gmina Stołogard

Gdański.

Podstawę realizacii polvyższej inwestycji stanowiła uchwała Rady Gmirry Starogard Gdański

nr XX]/211/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. lv sprawie zmian budŻetu Gminy na 2008 rok.

I postępowanie:

Przebieg I postęporvania o udzielenie zanrólvienia publicznego przedstawiono w poniższym

zestawieniu:

Lp. |I/yszczeęólnienie opis poslępowania

Nazrł a i adres zanlarłiającego Urząd Gnriny Starogard Gdar'lski

a Przedrniot zamówietlia
Rekon,strukcj a grctdzis ku

ś re d n i olv i e cn e gtl y, n i e j s cow o.ś ci
( Ątidz' 8ninJ 'sl'Inry,t,l GJatt'ki

Tryb udzielelria zanrówienia przetafg nIeogfanlcŻo11y

4.
WaftośÓ zanlówiellia rv zł 5.i55.210,18 zt

Rórvnorvartość rv euro 1 .396.80'1'91 €

5.

1) ogłoszenie o zamówieniu przekazane
Urzędorvi oficjalnych Publikacj i Wspólnot
Europeiskicli

nie dotyczy

2) opublikowanie rv Biuletynie Zamórvieli
Prrblicznvch

nr 861 69-20I 0 z dnia l5 kwietnia
2010r.

3) zatnieszczenie na tablicy ogłoszeil Urzędu l6 krvictnia 20I 0r. do 16 czerrvca
201 0r.

4) strona internetorva (od dnia do dnia) l6 kwietnia 2010r. do l6 czerrvca
2010r.

5) inne nie ogłoszono

6. 'lęrn in złożenia rvn ioskrt n i< dorl czv
1. I lośc złoŻolrl ch wll ioskórv nie dotvczv

8. llośc zaproszollYch ofereIltów nie dotl czr
9, Tertrrin z]ożetlia ofert (do dnia) I I maja 2010r'., godz.l0.00 (po

znrianach ogłoszon1ch m.in. ri' BZP do

01 czerl'ca 2010r.. eodz. 10.00)

10. Otl'arcie ofert (data. godzina) 0l czerrr ca I0 l 0 r .. '.rod z. 1 0. l 5

t1 Kr\ ieria rr yboru olert I 009; cena

12. Sporządzona Specy fikacj a lstotllych Warunków
Zanlórvienia (ań. 36, ust. l Prawa Zallólvień
Publicznych)

l5 krvietnia 2010r'. (znriana S1\\'Z
arrck> z drria ll krr.elrt..l I010r. 

'

r. ]lośó olert złożonvclr /. PrzcJ' iębiorst rr o Budorrl.r'c
T.B. INVE.S'I. Gdarisk

2' Przedsięb iorstr.vo

ogólnobLrdclrvlane I

Konserwac.j i Zabytkórv Sp'
ialvna- Malbork

14. ] lośc ofeft oclrzuconych Nie dotyczy

15. Krvota' j aką zamarviający zamierzal
przenlaczyć na finansolvanie zamórvien ia
(brutto)

i.81 1.5 5 1.00 zt

16. Cena ofeffy najtańszej (brutto rł'tyln VAT) 7.585.900.06 zł (rv tym l.361 .949,l9 zł

g9


