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Wieslaw KaZmierski
W6it GminY StarYTargT
i: e>'!c' L
sprawa: Wvstapienie Pokontrolne.
lzby obrachunkowej
Kontroli Gospodarki
wydziat
-okresie Finansowej Regionalnej
od dnia 3 stycznia do dnia 8 kwietnia 2011r., na
w Gdarisku przeprowadzil w
izbach
podstawie artJ ust.l ustawy z dnta 7 paadziernlka 1992 r. o regionalnych
zm) otaz $ 4 ust'l
obrachunkowych(tekstjedn.: Dz.lJ. z200lr. Nr 55, poz.577 zpo^n'
siedzib i zasiqgu
w
sprawie
rozporzqdzenia prlezesaRady Ministr6w z dnia 16 lipca 2004r.
organizacji izb' liczby
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczeg6lowej
kompleksow4
czionk6w kilegfum trybu postq?towania(Dz. U. Nr 167, poz. 7747),kontrolq
Gminy Stary Targ.
strony w dniu
wyniki kontroli zostaly ujqte w protokole podpisanym przez obie
Wojtowi'
8 kwietnia 2Ol lr.,kt6rego j eden egzemplatzpozostawionoPanu
- 2010, bylo sprawdzenie prawidlowosci
celem kontroli, obejmuj4cej lata 2007
zadan w zakresie
wykonyrvania przez organ *ykorru*"zy uchwal Rady Gminy i innych
art' 5 ustawy
gorpodurti finansowej &azzam6wieri publicznych, zgodnie z postanowieniami
o regionalnych izbach obrachunkowych'
Pana jednostce czqS6
Z dokonanych ustaleri kontroli wynika, ze w kierowanej przez
zawartych w aktach
zadah wykonywanych bylo niewla6ciwie, z naruszeniem przepis6w
jednostek
sektora finans6w
regulujqcych zasady gospodarki finansowej
p.u-ny"h
publicznych.
kontroli nale2y
Do najistotniejszych nieprawidlowoSci stwierdzonych podczas
zaliczy(.:
- ksiqgowej
Niezgodne z prawemprowadzenreprzez urzqd gminy obsh'rgi finansowo
l.
Biblioteki Publicznej
Gminnego Osrodka rultury w Staryn Targu oraz Gminnej
w Starym Targu - str.7 protokoh'rkontroli'
W obowiaTuj4cymstanieprawnym brak jest podstawdo takiego dzialania'
podstawowi' iataaq obtwi4zuj4c4 organy administracji publicznej, w tym
na ile zezwalajqim
administracji samorz4dowej,jest to, iz wolno im czynic tylko tyle,
prawem, organy
przepisy prawa. JeLeh dane zagadnienienie zostalo uregulowane
kieruj4c siq jedynie
administracli publicznej nie mogq postqpowai w spos6bdowolny,
swoim uznaniem.

W Swietle obowi4zujqcych przepis6w gmina mo2e jedynie prowadzii obslugq
finansowq jednostek oSwiatowych, stosownie do postanowieri art.5 ust.7 pkt 3 oraz
ust.9 ustawy z dnia 7 wrzesnia1991r. o systemieoiwiaty (tekst jedn.: Dz- U- z 2004t'
Nr 256, po2.2572z po1n.zm.).
. Zgo|nie z art.53ust.l ustawy z dma 27 sierpma 2009t. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 159, po2.1240 z pofun. zm.), kierownik jednostki sektora finans6w
publicznych jest odpowiedzialny za caloSdgospodarkifinansowej. Na podstawieust.2
przywolanego artykulu, kierownik jednostki moze powierzyi okreSlone obowiqzki
w zakresiegospodarkifinansowejpracownikowi jednostki'
2.

procedur kontroli zarzqdczej
do dnia zakohczenia kontroli
Nieustalenie
zapewniaj4cej reahzacjqcel6w okreSlonychw art'68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpma
2009r.o finansach publicznych- str' 9 protokolu'
W mySl przywolanego przepisu, zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,
skutecznej i efektywnej kontroli zatzqdczej nale?y do obowiazk6w kierownika
iednostki.

3.

Niezamieszczeniew Biuletynie Informacji Publicznejjednostki:
protokotu kontroli problemowej Gminy Stary Targ przeprowadzonej przez
Regionalnq.lzbq.Obrachunkow4w okresieod 2 do 18 kwietnia 2008r.,
wystqpienia pokontrolnego z dnia 14 sierpnia 2007r. sformulowanego w wyniku
przeprowadziniaprzez tut. Izbq kontroli kompleksowej w okresie od 2 kwietnia do
23 hpca20Q7r.
czq naruszono art.8 ust.3 w zw. z art.6 ust.4, lit. a) tiret drugie ustawy z dnia
6 wrze3nia 2001r. o dostqtie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 7198
zpo2n. zm.).
Zgodnie z przywolanymi przepisami, orgally wladzy publicznej s4 obowi4zane
udostqpni6 Oane puUticzne,w tym dokumentacjq przebiegu i efektow kontroli oraz
wystqpienia,stanowiska,wnioski i opinie podmiot6w j 4 przeprowadzajqcych.

4.

Przekazanre pobranych zahczek na podatek dochodowy od os6b fizycznych od
wynagrodzeriwl,placonychw miesi4cach:lipiec, wrzesiefi i grudzieri 2009t. oraz: luty,
^urtJ", czerwiec i listopad 2010r., z naruszeniemterminu okreSloneqow art.38 ust.l
nvch
m od os6
199lt. o poaat
ia26lioca
26 lipca 7
w zw. z art.37 ustawvz dnia

zm.),w wyniku czegozaplacono
tt"ts r"a"r pz.lJ. z 2010r.Nr 51 poz.3O7z p62n.
96,50zl str.17- 18 protokoh*.
odsetkiza zwlokqw lqcznejwysokoSci
jednostki
Zgodnte z przywolanymi przepisami,osoby frzyczne,osoby prawne oraz
"zakladami
pracy", s4
orgaizacyjne nieposiadaj4ceosobowoSciprawnej, zwaae dalej
obowi4zane jako platnicy oblicza6 i pobierad w ci4gu roku zaliczki na podatek
dochodowy ;d osob, kt6re uzyskuj4 od tych zakladow przychody ze stosunku
sluzbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej lub sp6ldzielczego stosunku pracy'
zasilki pieniqzne z ubezpieczeniaspolecznegowyplacane pfzez zaklady pracy'
plainicy ci przekazuj4kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20
miesiqca nastqpujacegopo miesiqcu, w kt6rym pobrano zahczki, na rachunek urzqdu
skarbowego.
CZAS
tala
w
stw
u
T
z orobl
w Z
lz
w zonvch
w 2008r.).

f,.

Oplaceniu przez jednostkq skladek na ubezpieczenie spoleczne, ubezpieczenie
zdrowotne oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzert wyplaconych w miesi4cach:
czerwiec i lipiec 2009r. oraz'. luty, marzec, maj, czerwiec i listopad 2010r.,
z naruszeniem terminu okreSlonego przez art.47 ust.l pkt 2 ustawy z dnta

13 pa2dziernika1998r. o systemieubezpieczerispolecznych(tekstjedn. Dz. U. z 2009r.
Nr 205, poz. 1585 z pofin. zm.) oraz art.107 ust.l ustawy z dnia 20 kwietnra 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Dz. U.
Nr 69, poz. 475 z po1n. zm.), w wyniku czego zaplacono odsetki za zwlokq w lqcznej
wysoko5ci572,46zl - str. 18 - 20 protokolu.
Zgodnie z art.47 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczenspolecznych, platnik
skladek dzialajqcy w formie jednostki budzetowej oplaca skladki na ubezpieczenia
spoleczneza dany miesi4c, nie poZniej niz do 5 dnia nastEpnegomiesi4ca. Natomiast
w mySl art.l}7 ust.l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skladki
na Fundusz Pracy oplaca siQ za okres trwania obowi4zkowych ubezpieczen
emerytalnego i rentowego w trybie i na zasadach przewidzianych dla skladek na
ub ezpreczenia spoleczne.
Tego rodzaiu nieprawidlowoSi stwierdzona zostala r6wniez podczaspoprzednich
kontroli przeprowadzonychprzez tut. Izbe (kompleksowej w 2007r. oraz problemowej
w 2008r.).

I
I

6.

Niepelne oraz nieterminowe dokonywaniew latach 2009 - 2010 miesiEcznychwplat na
Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych, czym naruszono
postanowienia art.2l ust.l oraz art.49 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych
(tekstjedn.:Dz.U.22008r. Nr 14,poz.92 zpoLn. zm,) - str.20 - 21 protokotu.
Stosownie do przywolanych przepis6w, pracodawca zatrudniajqcyco najmniej 25
pracownik6w w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy jest obowiqzany dokonywa6
miesiEcznych wplat na Fundusz, w wysokoSci kwoty stanowi4cej iloczyn 40,650/0
przeciqtnego wynagrodzenia i liczby pracownik6w odpowiadaj4cej r62nicy miqdzy
zapewniajqcym
osi4gniqbie
wskaZnika
zatrudnienia
zatrudnieniem
os6b
niepelnosprawnych w wysokoSci 6% a rzeczywistym zatrudnieniem os6b
niepelnosprawnych.Pracodawcy dokonuj4 wplat w terminie do dnia 20 nastqpnego
miesiqca po miesi4cu, w kt6rym zaistnialy okolicznoSci powodujqce powstanie
obowi4zku wpiat.

7.

Odprowadzenie2% odpisu z wplyw6w z tytutu podatku rolnego na rzecz Pomorskiej
Izby Rolniczej za wszystkie kwartaly 2010r. z uchybieniem terminu okreSlonego
w art.35 ust.2 ustawy z dnia l4 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekstjedn.: Dz. U.
z2OO2r.Nr 101,po2.927zpoLn. zm.) - str.36 - 37 protokolu.
Stosowniedo wskazanegoprzepisu,wplywy z podatku rolnego stanowi4cedochody
izb, gminy odprowadzaj4na rachunki bankowe wlaSciwych izb w terminie 21 dni od
dnia, w kt6rym uplywa termin platnoScidanejraty podatku rolnego.
Teqo rodzaju nieprawidlowoSc stwierdzona zostala r6wniez podczas poprzednich
kontroli przeprowadzonychprzez tut. Izbe (kompleksowej w 2007r. oraz problemowei
w 2008r.).

8.

Niepodanie do publicznej wiadomoSci przez ogloszenie w prasie lokalnej informacji
o wywieszeniu wykaz6w nieruchomoi;ci przeznaczonych do sprzeda2y i oddania
w dzierlawq (5 przypadkow w 2009r. i 2 przrypadkiw 2010r.) oraz przez wywieszenie
w siedzibie urzqdu (l przypadek w 2009r.), a tak2e nieokreSleniew sporz4dzonych
wykazach nieruchomoici przeznaczonychdo oddania w dzier2awq terminu wnoszenia
i wysokoScioplat zt.ffy'culu
dzier2awy,czym namszono art.35 ust. I i ust.2 ustawy z dnia
2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoiciami (tekst jedn.: Dz. U. z 2}l0r.,
Nr 102,poz.657 zpo2n. zm.) - str.51 - 53 protokotu.
Zgodme z art.35 ust. 1 cyt. ustawy, wlaSciwy organ sporzqdza i podaje do
publicznej wiadomoSci wykaz nieruchomoSci przeznaczonych do sprzeda2y, do

oddania w uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie, najem lub dzier2awq. Wykaz Ien
wywiesza siq na okres 21 dni w siedzibie wlaSciweso urzedu, a ponadto informacjq
o wywieszeniu tego wykazu podaje sie do publicznej wiadomoSci przez osloszenie
w prasie lokalnei oraz w inny spos6b zwyczajowo przyjety w danej miejscowoSci,
atak2ena stronachintemetowychwlaSciwegourzqdu.
W wykazie tym okreSlasiq odpowiednio:
oznaczenienieruchomo6ci wedtug ksiqgi wieczystej oraz katastru nieruchomoSci;
powierzchniqi opis nieruchomoSci;
przeznaczenienieruchomoScii spos6b j ej zagospodarowania;
termin zagospodarowanianieruchomoSci
;
cenEnieruchomoSci;
wysokoS6stawek procentowychoplat z tyrutu uzytkowaniawieczystego;
wysoko6i oplat z tytutu uzytkowania,naimu lub dzierzawy:
terminy wnoszeniaoplat:
zasadyaktualizacji oplat;
informacje o przeznaczeniudo sprzeda2y,do oddania w uzlkowanie wieczyste,
uzytkowanie,najem lub dzierzawq;
termin do zlo2enia wniosku przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszefistwo
w nabyciu nieruchomoScina podstawie art.34 ust. I pkt 1 i pkt 2 ustawy.
9.

Bezpodstawne przeksztalceniew 2010r. prawa uzytkowania wieczystego w prawo
wlasnoScinieruchomoScizabudowanejbudynkiem sklepu spozywczo- przemyslowego
na wniosek sp6lki cywilnej - Maria Tkacz i Maria Szymanek w Starym Targu, czym
naruszono postanowienia ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przel<sztalceniuprawa
uiytkowania wieczystegow prdwo wlasnoici.(Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z po1n. zm. ) str. 56 - 57 protokotu.
W mySl przepis6w przywolanej ustawy, przeksztaicenie prawa uzytkowania
wieczystego w prawo wlasnoSci nieruchomoSci przvslu8uje co do zasady osobom
fiz:yczn).nnbedacym w dniu weiScia w zycie ustawy uzytkownikami wieczystymi
nieruchomoScizabudowanychna cele mieszkaniowe lub zabudowanych garazamialbo
przeznaczonychpod tego rodzaju zabudoweoraz nieruchomoScirolnych.
Z 2qdaniem przeksztalceniaprawa uzytkowania wieczystego nieruchomo6ci, mogE
r6wniez wystqpii:
osoby frzyczne i prawne bqd4ce wlaScicielami lokali, kt6rych udzial
w nieruchomoSciwsp6lnej obejmujeprawo uzytkowania wieczystego;
sp6ldzielnie mieszkaniowe bqdqce wlaScicielami budynk6w mieszkalnych lub
garaiy.

1 0 . Przypadki rozliczania ptzez pracownik6w, w latach 2009 - 2010, koszt6w podro?y
sluzbowych z naruszeniem l4-dniowego terminu okreSlonego w $ 8a ust.2
rozporzqdzeniaMinistra Pracy i Polityki Spolecznejz drra l9 grudnia 2002r. w sprawie
wysokoici oraz warunkiw ustalania nale2noici przyslugujqcych pracownikowi
zatrudnionemu w panstwowej lub samorzqdowejjednostce sfery budietowej z tytulu
podr62y sluibowej na obszarzekraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990z poln. zm.) oraz w $ I
ust.Z ZarzqdzeniuNr 34al07 Wojta Gminy Stary Targz dnia 30 lipca2007r. w sprawie
przyjqcia zasad rozliczania koszt6w podr6iy sluibowej oraz obiegu dokument6w
ksiqgowych- str. 63 - 64 protokotu.
Stosownie do przyr,volanych przepis6w, rozliczeme koszt6w podro2y przez
pracownikajest dokonylvanew terminie 14 dni od dnia zakohczeniapodro2y.
Tego rodzaju nieprawidlowo6i stwierdzona zostala r6wniez podczas poprzednich
kontroli przeprowadzonlrchprzez tut. lzbe (kompleksowej w 2007r. oraz problemowei
w 2008r.).

1 1 . PrzeznaczenieSrodkow w kwocie 12.295,92 zl, zaplanowanych w rozdz. 75412 -

,,Ochotnicze straze pozarne" $ 4210 ,,Zakup material6w i wyposazenia", na zakup
artykul6w spozyvvczych i papieros6w dla skazanych zatrudnionych w ramach rob6t
publicznych, czym naruszono arI.32 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 199b.
o ochronie przeciwpoiarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z p62n.
zm.) w zw. z art.44 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpma 2009r. o finansach publicznych
str. 68 - 69 protokolu.
Zgodnie z treSci4 wlw przepis6w ustawy o ochronie przeciwpoiarowej, gmina
ponosi koszty wyposazenia,utrzymania,wyszkolenia i zapewnieniagotowoScibojowej
ochotniczej stra|y pozarnej. Na gminie ciqzy r6wniez obowi4zek bezplatnego
umundurowania czlonk6w ochotniczej strazy po2amej, ubezpieczenia w instytucji
ubezpieczeniowej czlonk6w ochotniczej strazy pozarnej i mlodziezowej druzyny
po2arniczej oraz ponoszeniakoszt6w okresowych badari lekarskich.
Stosownie natomiast do brzmienia art.44 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009t.
o finansach publicznycft, jednostki sektora finans6w publicznych dokonuj4 wydatk6w
zgodnie z przepisami dotycz4cymi poszczegolnych rodzajow wydatk6w.

12. Brak kontrasygnaty Skarbnika grniny lub osoby przez niego upowaznionej na umowie
Nr 223211212010z dma 15 kwietnia 2010r. na wykonanie instalacji wod-kan i c.o.
w budynku OSP w Dqbr6wce Malborskiej, kt6ra spowodowala powstanie zobowiqzan
pieniqznych w wysokoSci21.965,4821,czym naruszonodyspozycjq art.46 ust.3 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdziegminnyn (tekstjedn.: Dz.U.22001r., Nr 142,

poz.159lzp62n.zm.)- str.114protokolu.
Stosowniedo przywolanegoprzepisu,je2eli czynnosi prawna moze spowodowa6
powstanie zobowiqzah pieniqznych, do jej skutecznoScipotrzebna jest kontrasygnata
skarbnikagniny (gl6wnegoksiqgowegobud2etu)lub osoby pfzez niego

1 3 . Wyplacenie w dniu 28 lutego 2011r. jednorazowego dodatku uzupelniaj4cego dla

nauczycieli Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Waplewie Wielkim i Szkoly
Podstawowejw Szropachz naruszeniemterminu okreSlonegow art. 30a ust. 3 ustawy z
dnia26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela(tekstjedn.: Dz.U.22006t., Nr 97 poz.674
zpo2n. zm.) - str. 111 protokotu.
Stosownie do przywolanegoprzepisu,jednostka samorzqduterytorialnego wyplaca
jednorazowy dodatek uzupelniaj4cy w terminie do dnia 31 stvcznia roku
kalendarzowegonastqpuj4cegopo roku, dla kt6rego wyliczono kwotq r62nicy miqdzy
wydatkami poniesionymi na wynagrodzenianauczycieli w danym roku w skladnikach,
o kt6rych mowa w art. 30 ust. I cyt. ustawy, a lloczynem Sredniorocznejliczby etat6w
nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu zawodowego oraz Srednich
wynagrodzerinauczycieli.

1 4 . Przypadki nieprawidlowoSci przy udzielaniu w latach 2008 - 2010 zam6wieri
publicznych i reahzacjizawartychw wyniku tych postqpowaf um6w, a mianowicie:
a)zam6wieniepubliczngnawvkonanieprz}'laczacieplowniczegowWaplewie
z dnia 26 wrzelnia 2008r.- cena344.879,34zl:
Wielkim - umowa Nr 34217108
dokonanie zmiany postanowieri umowy w stosunku do treSci wybranej oferty
w zakresie sposobu rozliczenia rob6t i platnoSci faktur, nahczania kar
umownych oraz odst4pieniaod umowy, czym naruszono art.7 ust.l ustawy
z dnta 29 slycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznycft (tekst jedn.: Dz. U.
z2Ol0 r., Nr 173,po2.759)- str. 89 protokotu;

Przyw olanv przepis nakazuje zamawiajqcemuprzygotowa6 i przeprowadzi6
postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego w spos6b zapewniajqcy
zachowanieuczciwej konkurencji oraz r6wne traktowaniewykonawc6w.
zamreszczenie ogloszenia o udzieleniu zam6wienia w Biuletynie Zamowieri
Publicznych 2 dni przed zawarciem umowy z wykonawc4 rob6t, czp
naruszonoart.95ust.l pzp - str.89 protokolu.
Zgodme z cyt.przepisem, jeieh wartoSi zam6wienia lub umowy ramowej
jest mniejszani2 kwoty okreSlonew przepisachwydanych na podstawieart.l l
ust.8, zamawiajqcyniezwlocznie po zawarciu umow)r w sprawie zam6wienia
publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogloszenie o udzieleniu
z am6wi enia w B iul etynie Zamowi eri Publi czny ch.
b) zam6wienie publiczne na wykonanie modemizacji nawierzchni drogi transpoftu
rolneqo Stary Tarq-Nowlu Tarq - umowa Nr 34211012010z dnia 7 paLdziemlka
2010r.- cena246.439,38
zl:
uczestniczenie w pracach Komisji przetargowej w charakterze Sekretarza
komisji osoby, kt6ra w trybie art.l7 ust.l pzp oSwiadczyla o istnieniu
okolicznoSci (wymienionych w art.17 ust.1 pzp) wylqczajqcych je
z wykonywanra czynnoSciw danym postqpowaniu- str.94 - 95 protokolu;
Osoby wykonujqce czynnoSci w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia
podlegajq wyl4czeniu, je2eli o6wiadcz4 o istnieniu chociazby jednej
z okolicznoSciwymienionych w art.l7 ust.l pkt 1 - 5 pzpc) zam6wienie publiczne na wykonanie adaptacjibudynku bylei zlewni na mieszkania
z dnia 22 wrzelma 2008r.- cena315.000zl:
socialne- umowa Nr 34215108
zaniechanie doliczenia do wartoSci szacunkowej zam6wienia wartoSci
zam6wienia uzupelniajqcego, przewidzianego w Specyfrkacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia,czegow)rmagaart.32ust.3 pzp - str. 117 protokolu;
Zgodnie z przryolanym przepisem, jeieli zarrtawiajqcy przewiduje
udzielenie zam6wieriuzupelniaj4cych,o kt6rych mowa w art. 67 ust.l pkt 6 i 7,
przy ustalaniu wartoSci zam6wienia uwzglqdnia sie wartoSi zam6wieri
uzupelniaj4cych.
udzielenie w dniu 5 stycznia 2009r. zam6wienia z wolnej rqki na roboty
uzupelniaj4cedo w/w zam6wienia, bez sporz4dzeniaprotokolu postqpowania
o udzielenie zam6wienia, wlmaganego art.96 ust.l pzp, a tak2e
niezamieszczenie ogloszenia o udzieleniu tego zam6wienia w Biuletynie
Zamowieh Publicznych,czegowymaga art.95 ust.l pzp - str. 117 protokolu.
Ponadtow trakcie przeprowadzonychczynnoScikontrolnych stwierdzono:
o nierozliczanie wykonawc6w z powierzonych przez Urz4d Gminy material6w
budowlanych, w ramach wykonywanych w latach: 2007 - 2009 nastqpuj4cychzadah
inwestycyjnych i remont6w:
wodoci4g Stary Targ-Tropy Sztumskie- 2007r. - str.86protokolu,
adaptacjabudynku bylej zlewni na mieszkaniasocjalnew Nowym Targu - 20082009r.- str.120,122protokotu,
modemizacjaSwietlicyw Kqtkach - 2009r.- str. 114 protokolu,
remont budynku OSP w D4br6wce Malborskiej
2009-2101r. - str. 115
protokolu;
o nierozliczenie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku bylej zlewni na
mieszkania socjalne w Nowyrn Targu" zrealizowanegow latach: 2008 - 2009
i nieprzyjqciena stan Srodk6wtrwalych - str.122protokoiu.

podajqc powyzsze do wiadomoSciPana W6jta, dziaLajqcna podstawie art.9 ust.2 ustavvy
o regionalnyih U\orh obrachunkowych,proszQo spowodowanieusuniqcia przedstawionych
n i eprawi dlo wo Sci p oprzez p odj qcie n ast qluj 4cy ch dzialan'.
Zaniechac prowadzenra przezlJrzqd Gminy obslugi finansowo - ksiqgowej GOK oraz
l.
Qminnej Biblioteki Publicznejw Starym Targu.
Z.

Zapewnic funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zatzqdczej.

3.

Udostqpniai w Biuletynie lnformacji Publicznej dane publiczne zgodnie z ustawq
o dostqtrtiedo informacji publicznej.

4.

Terminowo przekazywac zaliczki na podatek dochodowy od os6b fizycznych.

5.

Terminowo oplacac skladki na ubezpieczenie spoleczne,ubezpieczeniezdrowotne otaz
na FunduszPrccy.

6.

prawidlowo oraz w wymaganychterminach dokonywadwplat na Paristwowy Fundusz
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych.

7.

Terminowo odprowadzac2%oodpisu z wplylv6w z tytutu podatku rolnego na rzecz
Pomorskiej IzbY Rolniczej.

8.

Oglaszat w prasie lokalnej informacje o wywieszeniu wykaz6w nieruchomoSci
przeznaczonych do sprzeda|y i oddania w dzier2awE, a tak2e przesttzega(,
obowi4zujqcych przepis6w w zakresie sporzqdzartiatych wykaz6w.

g.

Dokonywa| przeksztalcania prawa uzytkowania wreczystego w prawo wlasnoSci
ni eruchomoSci zgodnie obowi 4zuj4cymi przepisami"

10.

Prawidlowo rozhczacpoleceniawyjazdu stuzbowego.

11.

przestrzegat obowiqzuj4cych przepis6w w
przeznaczonychna ochronq przeciwpozarowq.

12.

Przestrzegai obowi4zku skladania kontrasygnaty przez Skarbnika gniny lub osobq
przez nilgo upowaznion4 na wszystkich umowach powoduj4cych powstanie
zobow i4zari pi eniqznYchgminY.

13.

Wyplacad jednorazowe dodatki uzupelniaj4cedla nauczycieli w terminie wynikajqcym
z Karty nauczyciela.

14.

PrzestrzegacPrawa zamowienpublicznych przy udzielaniu zam6wieri publicznych.

zakresie wydatkowania Srodk6w

wszystkie
wyeliminowai
r6wniez
Proszq
kontroli.
protokole
w
y
w
szczegolnione
i nieprawidlowoSci

pozostale

uchybienia

JednoczeSnieprzypominam, 2e zgodnie z tre!;ciq art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych
jednostkajest obowiqzanaw terminie 30 dni od dnia
izbachobrachunkowychkontrolowana
dorqczeniawyst4pienia pokontrolnegozawiadomic rzbqo sposobiewykonania wniosk6w lub
przyczynach ich niewykonania.
Wykonanie niniejszych zalecen mo2e byi objqte kontrol4 sprawdzajqcfu zgodnie
z art.7aust.4ustawy o regionalnychizbach obrachunkowych.

Do wniosk6w zawartych w powy2szym wyst4pieniu przysluguje prawo zgloszenia
zasttze2ehw terminie 14 dni od dnia otrzymania wystqpienia pokontrolnego, do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku za po6rednictwem Prezesa tutejszej izby,
zgodnie z art.9 ust. 3 i ust. 4 ustawyo regionalnych izbach obrachunkowych.
}-lt
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Do wiadomoSci:
Przewodnicz4cy Rady Gminy Stary Targ

