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\VYSTAPIENIE POKONTROLNE

Regionalna

Izba

Obrachunkowa

w

Zielonej

art. I ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r.

dzialaj~c

G6rze,

na

podstawie

regionalnych izbach obrachunkowych

0

(tekstjedn. Oz. U. z 2012 r. poz. II J3 z pozn. zm.), przeprowadzila w okresie 27.01.2015 r.
do 24.04.2015 r. kontrol y
w Gminie Lipinki Luzyckie
okres

badail

zostal

kompleksow~
0

gospodarki finansowej i zam6wien publicznych

statusie wiejskim za 2014 r. W uzasadnionych przypadkach

rozszerzony.

Wyniki

kontroli

om6wiono

i

podpisano

protok61

w dniu 24.04.2015 r.
Zakresem
oraz jej jednostek

kontroli

objyto

organizacyjnych,

regulacje

dotycz~ce

wewnytrzne

funkcjonowanie

kontroli

ustroju

zarz~dczej,

gmmy

prowadzenie

rachunkowosci, realizacjy wybranych rodzaj6w dochod6w i wydatk6w, w tym wydatk6w
na wynagrodzenia

nauczycieli

z tytulu

wyplaty

dodatku

uzupelniaj~cego,

zam6wien publicznych, rozliczanie otrzymanych i udzielonych dotacji, zagadnienia
dlugu publicznego,

gospodarowanie

zjednostkami organizacyjnymi.

mieniem

komunalnym

udzielanie
dotycz~ce

oraz rozliczenia budzetu

L

· r'

W zwi'lzku z przeprowadzon'l kontrol'l' zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy 0 regionalnych
izbach obrachunkowych przekazujy Panu W6jtowi niniejsze wyst'lpienie pokontrolne.
W

zakresie

sprawozdawczosci

budzetowej

stwierdzono,

ze

w

sprawozdaniu

z wykonania planu dochod6w budzetowych Rb-27S za okres od pocz'ltku roku do dnia
31.12.2014 r. oraz w sprawozdaniu z wykonania dochod6w podatkowych Rb-PDP za okres
od pocz'ltku roku do dnia 31.12.2014 r. blydnie zostaly ujyte skutki umorzen zaleglosci
z tytulu podatku od nieruchomosci od os6b prawnych w kwocie 1.439,70 z1, kt6re zostaly
jako

wykazane

skutki

umorzen

zaleglosci

z

tytulu

podatku

rolnego.

Ponadto w sprawozdaniach nie zostaly wykazane skutki decyzji wydanych przez organ
podatkowy w zakresie umorzenia zaleglosci w podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych
w kwocie 1.224,11 zl, ani skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie
umorzema zaleglosci z tytulu podatku rolnego od os6b fizycznych w kwocie 49,69 zl,
wynikaj'lce z 2 decyzji organu podatkowego. Skutki umorzen zaleg10sci podatkowych zosta1y
zanizone 0 l'lczn'l kwoty 1.273 ,80 zl. Zgodnie § 9 ust. 1 rozporz'ldzenia Ministra
Finans6w z dnia

16 stycznia 2014 r.

w sprawie sprawozdawczosci budzetowej

(Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z p6Zn. zm.), kierownicy jednostek S'l obowi'lzani sporz'ldzac
sprawozdania rzetelnie i prawidlowo pod wzglydem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
Osoba

odpowiedzialna

za

sporzqdzenie

sprawozdan

Skarbnik

Gminy

wyjasnila,

ze nieprawidlowosc spowodowana zostala blydem systemu komputerowego, kt6ry podczas
generowania danych do sprawozdania Rb-27S pomin'll z nieznanych przyczyn 2 decyzje
i blydnie

zakwalifikowal

skutki

umorzen

w podatku

rolnym

zamiast

w

podatku

od nieruchomosci. W6jt oraz Skarbnik Gminy poinformowani zostali 0 obowi'lzku zlozenia
korekt

tych

sprawozdan,

co

uczynili

w terminie

5

dni

od

powziycia

informacji

o stwierdzonych nieprawidlowosciach.
W toku kontroli zobowi'lzan podatkowych stwierdzono 2 przypadki zaniechania
skorzystania z mozliwosci wynikaj'lcej z art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z p6Zn. zm.) i nie wezwania
podatnika, kt6ry nie dopelnil obowi'lzku zlozenia deklaracji odpowiednio na podatek
od nieruchomosci i podatek rolny od os6b prawnych do ich zlozenia. Osoba odpowiedzialna 
inspektor ds. podatk6w i op1at wyjasnila, ze do dnia 06.02.2014 r. przebywa1a na urlopie
macierzynskim, a nastypnie na urlopie wypoczynkowym i przeSwiadczona byla 0 tym,
ze osoba zastypuj'lca j'l na stanowisku ds. podatk6w i op1at dopelni1a obowi'lzku sprawdzenia
terminowosci sk1adanych deklaracji. Po zorientowaniu siy, ze nie wezwano podatnika
2

do zlozenia deklaracji, osobiscie poinformowala podatnika

0

up1ywie terminu zlozenia

deklaracji i koniecznosci jej zlozenia. Z rozmowy z podatnikiem nie zostala jednak
sporz'ldzona odpowiednia notatka sluzbowa.
W wyst'lpieniu pokontrolnym skierowanym do W6jta Gminy Lipinki Luzyckie
w 2011 r. Prezes RIO wni6s1

0

korzystanie z mozliwosci wynikaj'lcej z art. 274a § 1 ustawy

Ordynacja podatkowa poprzez z'ldanie zlozenia wyjasnien w sprawie przyczyn niezlozenia
de~laracji

lub wezwanie do jej zlozenia, jezeli deklaracja nie zostala zlozona mimo takiego

obowi'lzku. W6jt wyjasnil nieprawidlowosc przeoczeniem osoby zastt(puj'lcej pracownika
na stanowisku ds. podatk6w i oplat.
W zakresie realizacji dochod6w z tytulu podatk6w i oplat lokalnych kontroluj'lcy
stwierdzil zaleglosc osoby fizycznej - podatnika podatku od srodk6w transportowych za lata
2011-2013 w l'lcznej kwocie 2.841 zL W latach 2011-2014 r. organ podatkowy nie podj'll
wobec

podatnika jakichkolwiek czynnosci

zmierzaj'lcych

do

zastosowania

egzekucyjnych, niezgodnie z art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

0

srodk6w

postt(powaniu

egzekucyjnym wadministracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z p6Zn. zm.).
Zasady przesylania

i dort(czania

zobowi'lzanym

upomnien

oraz

wystawiania

tytu16w

wykonawczych od dnia 24.05.2014 r. okreslaj'l odpowiednio § 4, § 5 i § 6 rozporz'ldzenia
Ministra Finans6w z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postt(powania wierzycieli
naleznosci pienit(znych przy podejmowaniu czynnosci zmierzaj'lcych do zastosowania
srodk6w egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656). Osoba odpowiedzialna - inspektor ds. podatk6w i
oplat wyjasnila, ze w okresie od 01.09.2012 do 17.02.2014 r. przebywala na zwolnieniu
chorobowym, uriopie macierzynskim i urlopie wypoczynkowym. Inspektor nadmienila,
ze przeswiadczona byla, ze osoba j'l zastt(puj'lca dope1nila obowi,!zku w zakresie egzekucji.
Obecnie podatnikowi zostalo wyslane upomnienie na zaleglosci za ww. lata.
W wyst'lpieniu pokontrolnym skierowanym do W6jta Gminy Lipinki Luzyckie w dniu
18.05.2011 r. Prezes RIO wni6s1

0

podejmowanie czynnosci zmierzaj'lcych do zastosowania

srodk6w egzekucyjnych wobec podatnik6w uchylaj'lcych sit( od wykonania obowi'lzku
podatkowego, do czego obliguje art. 6 § 1 ustawy
wadministracji.

W6jt

wyjasnil

nieprawidlowosc

0

postt(powaniu egzekucyjnym

przeoczenlem

osoby

zastt(puj'lcej

pracownika na stanowisku ds. podatk6w i oplat.
Kontrola w zakresie rozrachunk6w wykaza1a 2 przypadki rozliczenia zaliczek
got6wkowych na paliwo przez kierowc6w autobus6w w kwotach wynosz'lcych odpowiednio
600 zl i 700 zl, po terminie okreslonym we wnioskach - op6Znienia wyniosly 4 i 12 dni.
3

• u

Osoba odpowiedzialna za nadz6r nad rozliczaniem zaliczek - Skarbnik Gminy wyjasnila,
ze przyczynC) nieprawidlowosci byly op6Znienia pracownik6w, kt6rym przyznano zaliczki
w ich skladaniu do rozliczenia.
Podczas

sprawdzania wniosk6w

wydanie zezwolen

0

na sprzedaz napoj6w

alkoholowych w 2014 r. kontrolujC)cy stwierdzil 17 przypadk6w nie wskazania we wniosku
numeru w rejestrze przedsiybiorc6w lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej, przedmiotu
dzialalnosci

gospodarczej

adresu

punktu

skladowania

napoj6w

alkoholowych

(magazynu dystrybucyjnego) wymaganych przepisami art. 18 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
26 pazdziernika 1982 r.

0

wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

(tekst jedn. Oz. U. z 2012 r. poz. 1356 z p6Zn. zm.). Osoba odpowiedzialna - inspektor
ds. obslugi rady gminy, gospodarki i oswiaty wyjasnila, ze przyczynC) nieprawidlowosci bylo
przeoczenie i nierzetelna weryfikacja wniosk6w.
W zakresie naliczania i pobierania oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz
napoj6w alkoholowych stwierdzono, ze 3 przedsiybiorc6w rozpoczynajC)cych dzialalnosc
w zakresie sprzedazy napoj6w alkoholowych, korzystajC)cych lC)cznie z 5 zezwolen, wnioslo
oplaty za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych w wysokosci
proporcjonalnej do okresu waznosci zezwolenia, jednakze oplaty zostaly wniesione w ratach,
niezgodne z art. II' ust. 2 i 3 ustawy

0

wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi, kt6ry stanowi, ze przedsiybiorcy rozpoczynajC)cy dzialalnosc w zakresie
sprzedazy napoj6w alkoholowych, wnoszC) oplaty za korzystanie z zezwolen na sprzedaz
napoj6w alkoholowych przed wydaniem zezwolenia. lako przyczyny niewyegzekwowania
obowiC)zku wniesienia oplat przed wydaniem zezwolenia osoba odpowiedzialna - inspektor
ds. obslugi rady gminy, gospodarki i oswiaty wskazala blydnC) interpretacjy przepis6w.
Przedsiybiorca korzystajqcy z 3 zezwolen na sprzedaz wszystkich rodzaj6w napoj6w
alkoholowych waznych do dnia 12.09.2016 r., wni6s1 w dniu 29.09.2014 r. III raty
w kwocie nizszej

0

300

z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy
zezwolenie,

0

zl,
0

wynika

z

prawidlowego

obliczenia.

Zgodnie

wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

kt6rym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku niezlozenia oswiadczenia,

o kt6rym mowa wart.

II' ust. 4, lub niedokonania oplaty w wysokosci okreslonej

wart. II' ust. 2 i 5 w terminach,
zaniechania

niz

przygotowania

0

decyzji

kt6rych mowa wart. II' ust. 7. lako przyczyny
stwierdzajC)cych

wygasniycie

zezwolen

osoba

odpowiedzialna - inspektor ds. obslugi rady gminy, gospodarki i oswiaty wskazala spiytrzenie
obowiqzk6w, spowodowane prowadzeniem prac przygotowawczych przy przeprowadzeniu
4

wybor6w samorz'!dowych i niedopatrzenia

SH(

zanizonej kwoty wplaty za korzystanie

z zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych. Decyzjami z dnia 09.03.2015 r. stwierdzone
zostalo wygasniycie zezwolen, po zgloszeniu przez przedsiybiorcy likwidacji punktu
sprzedazy napoj6w alkoholowych w dniu 08.03.2015 r.
Kontrola wydatk6w w zakresie wyplat diet dla radnych wykazala, ze Przewodnicz'!cej
Rady Gminy wyplacona zostala dieta za listopad 2014 r. w kwocie nizszej

0

226 zl

od obliczonej zgodnie z uchwal,! nr XII/112/2012 Rad Gminy Lipinki Luzyckie w tym
zakresie. Osoba odpowiedzialna - inspektor ds. obslugi rady gminy, gospodarki i oswiaty
wyjasnila, ze nieprawidlowosc byla wynikiem blydnej interpretacji zapis6w uchwaly Rady
Gminy.
W

wyst(~pieniu

pokontrolnym skierowanym do W6jta Gminy Lipinki Luzyckie w dniu

18.05.2011 r. Prezes RIO wni6s1

0

naliczanie i wyplacanie diet radnym w prawidlowej

wysokosci. W6jt wyjasnil, ze wniosek zostal wykonany, a zjawisko wyst,!pilo incydentalnie.
W zakresie zam6wien publicznych kontroluj,!cy ustalil, ze na podstawie umowy
nr 7/2014 zawartej w dniu 04.06.2014 r. W6jt Gminy udzielil wykonawcy - Przedsiybiorstwu
Og61nobudowlanemu

"PRO-Q"

Piotr

Handzlik

z

Konina

Zaganskiego

zam6wienia

publicznego na realizacjy zadania pn.: "Wykonanie budowy sceny plenerowej wraz
z zagospodarowaniem przyleglego terenu w Lipinkach Luzyckich". Wyb6r wykonawcy
poprzedzilo postypowanie w trybie przetargu nieograniczonego , wartosci nieprzekraczaj,!cej
kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zam6wien publicznych. Termin realizacji zam6wienia ustalony zostal na 31.07.2014 r.
W dniu 29.07.2014 r. zawarty zostal aneks nr 1 do umowy, z kt6rego wynika, ze okres
realizacji zam6wienia ulega wydluzeniu do dnia 12.08 .2014 r. Wykonawca wnioskowal
o przesuniycie terminu wykonania zadania z uwagi na brak mozliwosci montazu zadaszenia
scenicznego. W dniu 12.08.2014 r. zawarty zostal aneks nr 2 do umowy, z kt6rego wynika,
ze termin realizacji zam6wienia ustalono na 20.08.2014 r. z powodu zmiany zamocowania
odci,!g6w zadaszenia. Z ustalen kontroli wynika, ze nie zachodzily przeslanki do wydluzenia
okresu wykonania zam6wienia, gdyz nie wyst,!pily okolicznosci, kt6rych nie mozna bylo
przewidziec w chwili zawarcia umowy. Zamawiaj,!cy nie przewidzial w SIWZ ani ogloszeniu
o zam6wieniu mozIiwosci zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy w zakresie,

0

kt6rym mowa powyzej.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam6wien pubIicznych zakazuje siy istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano

5

wyboru wykonawcy, chyba ze

zamawiaj~cy

przewidzia1 mozliwosc dokonania takiej zmiany

w ogloszeniu 0 zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz okreSli1
bezposredni~

warunki takiej zmiany. Osoba odpowiedzialna - Wojt Gminy wyjasnil, ze
przyczyn~

dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. I ustawy Prawo zamowien
by1

publicznych

umozliwiaj~cym

brak

mozliwosci

zakupu

realizacjy ca1ego zadania.

u producenta sceny

podj~l

przez

sceny

wykonawcy

Zamawiaj~cy,

w

terminie

po sprawdzeniu tych informacji

decyzjy 0 przed1uzeniu terminu realizacji zadania,

chc~c unikn~c

utraty dofinansowania z UE.
Zgodnie z § 8 pkt 1 lit. d umowy nr 7/2014 z dnia 04 .06.2014 r. wykonawca zaplaci
zamawiajqcemu kary umowne w wysokosci 1.000 zl za kazdorazowy stwierdzony przypadek
wykonania robot budowlanych przez podwykonawcy, w przypadku gdy

zamawiaj~cemu

nie

zosta1 przed1ozony do zaakceptowania projekt umowy 0 podwykonawstwo lub nie zosta1a
poswiadczona

za

zgodnosc

Kontroluj~cemu

nie przedstawiono potwierdzenia akceptacji umowy przez

ani poswiadczonej za

zgodnosc

Z powyzszego wynika,
zamawiaj~cemu

z

orygina1em

z

oryginalem

ze wykonawca

kopia

umowy

kopii

zobowiqzany

0

umowy

by1

do

w wysokosci 1.000 zl. Odpowiedzialnosc za

podwykonawstwo.

0

zamawiaj~cego,

podwykonawstwo.

zaplaty
powyzsz~

kary

umownej

nieprawid1owosc

ponosi Wojt Gminy, ktory wyjasni1, ze podejmujqc decyzjy 0 nie naliczanie kar umownych
wzi~l

pod uwagy bardzo dobrq wspolpracy z wykonawcq oraz

wysok~

jakosc wykonywanego

zadania.
W 2014 r. Gmina przekazala dotacje dla 2 pomiotow me zaliczonych do sektora
finansow publicznych w wyniku powierzenia wykonania zadania publicznego w rozumieniu
art. 5 ust. 4 pkt I ustawy z dnia 24 marca 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z p6in. zm.). W zadnym
z ww. przypadkow nie dokonano kontroli ani oceny realizacji zadan wymaganych przepisem
art.

17

ustawy

Wojt wyjasni1, ze

0

przyczyn~

dzia1alnosci

pozytku

publicznego

i 0 wolontariacie.

zaniechania dokonania kontroli i oceny realizacji zadan by10

przeoczeme.
W

zakresie

z przeprowadzonych

sprzedazy
przetargow

nieruchomosci
w

tadnym

stwierdzono,
przypadku

ze

me

w

protokolach

zawarto

informacji

o zobowiqzaniach, ktorych przedmiotem jest nieruchomosc, niezgodnie z § 10 ust. I pkt 4
rozporz~dzenia

Rady Ministrow z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawle sposobu i trybu

przeprowadzania

przetargow

oraz

rokowan

6

na

zbycie

nieruchomosci

"

(tekst jedn. Oz. U. z 2014 r. poz. 1490). Osoba odpowiedzialna - inspektor ds. gospodarki
nieruchomosciami, rolnictwa i lesnictwa wyjasnila, ze przyczyn,! nieprawidlowosci by!o
przeoczeme.
Wartosci 2 nieruchomosci zostaly ustalone w oparcJU 0 nieaktualne operaty
szacunkowe, niezgodnie z art. 156 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Oz. U. z 2014 r., poz. 518 z p6Zn. zm.). Przepis ten stanowi,
ze operat szacunkowy moze bye wykorzystywany do celu, dla kt6rego zostal sporz'!dzony,
przez okres 12 miesiycy od daty jego sporz,!dzenia, chyba ze wyst,!pily zmiany uwarunkowan
prawnych lub istotne zmiany czynnik6w, 0 kt6rych mowa wart. 154. Operat szacunkowy
moze bye wykorzystywany po uplywie okresu, 0 kt6rym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu
jego aktualnosci przez rzeczoznawcy maj,!tkowego. Potwierdzenie aktualnosci operatu
nastypuje

przez

umieszczenie

stosownej

klauzuli

w

operacie

szacunkowym

przez

rzeczoznawcy, kt6ry go sporz,!dzil. Na operatach brak bylo potwierdzenia aktualnosci
operatu, 0 kt6rym mowa w art. 156 ust. 4. Osoba odpowiedzialna - inspektor ds. gospodarki
nieruchomosciami, rolnictwa i lesnictwa wyjasnila, ze omylkowo nie dokonano aktualizacji
operat6w szacunkowych.
W zadnym z poddanym kontroli 5 przypadk6w sprzedazy nieruchomosci brak bylo
potwierdzenia zawiadomienia osoby usta10nej jako nabywca nieruchomosci 0 miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci,
niezgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami. Przepis ten stanowi,
ze organizator przetargu jest obowi'!zany zawiadomie osoby ustalon'! jako nabywca
nieruchomosci 0 miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaZy lub oddania w uzytkowanie
wieczyste nieruchomosci, najp6Zniej w ci,!gu 21 dni od dnia rozstrzygniycia przetargu.
Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy nil. 7 dni od dnia doryczenia zawiadomienia.
Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami, jezeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomosci nie przyst,!pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w ust. 1, organizator
przetargu moze odst,!pie od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
W zawiadomieniu zamieszcza si y informacjy 0 tym uprawnieniu. Z wyjasnien osoby
odpowiedzialnej - B.G. inspektor ds. gospodarki nieruchomosciami, rolnictwa i leSnictwa
wynika, ze przyczyn,! nieprawidlowosci byla blydna interpretacja przepis6w.
W ogloszeniu 0 przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nie zawarto informacji
o obci,!zeniach i zobowi,!zaniach, kt6rych przedmiotem jest nieruchomose, wymaganych
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przepisem § 13 pkt 3 i 4 rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawle sposobu i trybu
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci. Osoba odpowiedzialna
wyjasnila, ze nieprawidlowosc wynika z przeoczenia.
W

zakresie

realizacji

dochod6w

z

naJmu

dzierzawy

stwierdzono,

ze w przypadku 2 przedsi ybiorc6w - najemc6w lokali uzytkowych, nieprawidlowo zostala
obliczona i zafakturowana kwota naleznego czynszu, wskutek niepoprawnie przyjytej
kwartalnej waloryzacji, proporcjonalnie do wskaznika cen towar6w i uslug oglaszanych przez
Prezesa GUS. Kwota czynszu z tytulu najmu zostala naliczona i pobrana w wysokosci nizszej
niz wynika z prawidlowego obliczenia 0 lqcznq kwoty 256,56
Osoba odpowiedzialna - inspektor ds.

I" komunalnej

obrony

cywilnej,

gospodarki

zl za 2014

r.

mieszkaniowej

wyjasnila, ze przyczynq nieprawidlowosci byl0 przeoczenie kwartalnych

waloryzacji.
W6jt me sporzqdzil planu wykorzystania zasobu nieruchomosci,

niezgodnie

z art. 23 ust. 1 pkt 3, w zwiqzku art. 25 ust. 1 i 2 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami.
Przepisy te stanowiq, ze w6jt gospodaruje gminnym zasobem nieruchomosci, co polega
w szczeg6lnosci na wykonywaniu czynnosci wymienionych wart. 23 ust. 1 ustawy.
W6jt wyjasnil nieprawidlowosc przeoczeniem.
Gminne jednostki organizacyjne tj.: Zesp61 Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach
Luzyckich, Osrodek Pomocy Spokcznej w Lipinkach Luzyckich i instytucja kultury Gminna Biblioteka w Lipinkach Luzyckich nie zostaly wyposazone w mleme niezbydne
do ich dzialalnosci, na zasadach okreslonych wart. 51 ust. 1 i 2, w zwiqzku z art. 56 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami. W6jt wyjasnil, ze przyczynq nieprawidlowosci byl0
przeoczenie nadmieniajqc, ze powyzsze jednostki zostanq wyposazone w mienie niezbydne
do ich dzialalnosci na zasadach okrdlonych wart. 51 ust. 1 i 2, w zwiqzku z art. 56 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami.
Jednoczesnie informujy, ze w przypadku nieprawidlowosci 0 incydentalnym
charakterze lub wyeliminowanych w trakcie kontroli, po udzieleniu stosownego instruktaZu,
nie formulowano wniosk6w pokontrolnych, a w pozostalym zakresie kontroli wymienionym
we wstypie wystqpienia nie stwierdzono nieprawidlowosci.
Przedstawiajqc powyzsze uwagi, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy 0 regionalnych
izbach obrachunkowych wnoszy 0:
1. Sporzqdzanie sprawozdan budzetowych rzetelnie i prawid!owo pod wzglydem
merytorycznym i formalno-rachunkowym, zgodnie z § 9 ust. I rozporzqdzenia
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Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawle sprawozdawczosci
budzetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z pozn. zm.).
2. Korzystanie z mozliwosci wynikajqcej z art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z p6Zn. zm.),
poprzez zqdanie skladania wyjasnien w sprawie przyczyn niezlozenia deklaracji
lub wezwanie do jej zlozenia, jezeli deklaracja nie zostala zlozona mimo takiego
obowiqzku.
3. Podejmowanie czynnosci zmierzajqcych do zastosowania srodkow egzekucyjnych
wobec

uchylania

Sly

zobowiqzanego

od

wykonania

do art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

0

obowiqzku,

stosownie

postypowaniu egzekucyjnym

w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z p6Zn. zm.).
4. Przesylanie

i doryczanie zobowiqzanym upomnien oraz wystawianie tytulow

wykonawczych w przypadkach okreslonych w § 4, § 5 i § 6 rozporzqdzenia Ministra
Finansow z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postypowania wierzycieli naleznosci
pieniyznych przy podejmowaniu czynnosci zmierzajqcych do zastosowania srodkow
egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656).
5. Sprawowanie

skutecznego

nadzoru

nad

rozliczaniem

zaliczek

gotowkowych

pobieranych przez pracownikow Urzydu Gminy.
6. Wydawanie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych na podstawie wnioskow
zawierajqcych wszystkie elementy okreslone wart.
26 pazdziernika

1982

r.

0

wychowaniu

w

18 ust. 5 ustawy z dnia

trzezwosci

przeciwdzialaniu

alkoholizmowi (tekstjedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z p6Zn. zm.).
7. Egzekwowanie

od

przedsiybiorcow

rozpoczynajqcych

dzialalnosc

w

zakresie

sprzedazy napojow alkoholowych obowiqzku wniesienia oplaty za korzystanie z tych
zezwolen przed wydaniem zezwolenia, stosownie do art. III ust. 2 i 3 ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.
8. Wydawanie decyzji stwierdzajqcych wygasniycie zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych,

w

przypadku

niedokonania

oplaty

w

prawidlowej

i w okreslonym terminie, stosownie do art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy

0

wysokosci
wychowaniu

w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.
9. Dokonywanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty,

na

podstawie

ktorej

dokonano

wyboru

wykonawcy,

wylqcznie

w przypadku, gdy zamawiajqcy przewidzial mozliwosc dokonania takiej zmiany [
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,

w ogloszeniu

zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

0

oraz okreslil warunki takiej zmlany, stosownie do art. 144 ust.
29 stycznia

r.

2004

Prawo

usta\vy z dnia

zamowien

publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6Zn. zm.).
10. Egzekwowanie

od

wykonawcow

kar

llmownych

w

przypadkach

zaistnienia

okolicznosci okreSlonych w zawartych umowie w sprawie zamowienia pllblicznego.
11. Dokonywanie kontroli i oceny realizacji zleconych zadan, stosownie do art. 17 ustawy
z dnia

24

marca

2003

r.

dzialalnosci

0

pozytku

publicznego

i 0 wolontariacie (tekstjedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z p6Zn. zm.).
12. Wykorzystywanie operatu szacunkowego do celu, dla ktorego zostal sporzqdzony,
przez okres 12 miesit(cy od daty jego sparzqdzenia, chyba ze vvystqpily zmIany
uwarunkowan

prawnych

lub

istotne

zmlany

czynnikow,

ktorych

0

mowa

wart. 154, stosownie do art. 156 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z poin. zm.).
13. Zawiadamianie osoby ustalonej jako nab ywca nieruchomosci

0

miejscu i terminie

zawarcia umowy sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci,
stosownie do art. 41 Ust. 1 ustawy

0

gospodarce nieruchomosciami.

14. Realizowanie dochodow z najmu i dzierzawy w wysokosciach wynikajqcych
z zawartych umow.
15. Uregulowanie

prawneJ

farmy

wladania

nieruchomosciami

znajdujqcych

SIt(

we wladaniu jednostek organizacyjnych oraz osob prawnych, zgodnie z art. 51 ust. 1
i 2, w zW. z art. 56 ustawy
16. Zamieszczanie
nieruchomosci

w

0

gospodarce nieruchomosciami.

protokolach

wszystkich

z

przeprowadzonych

infarmacji

wymaganych

przetargow

na

zbycie

§

10

ust.

przepisem

rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania

przetargow

oraz

rokowan

na

zbycie

nieruchomosci

(tekstjedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
17. Zamieszczanie w ogloszeniach

0

przetargu na zbycie nieruchomosci wszystkich

informacj i wymaganych przepisem § 13 rozparzqdzenia Rady Ministrow w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci.
18. Sporzqdzanie planow wykorzystania gmirmego zasobu nieruchomosci zgodnie
z art. 23 liSt. 1 pkt 3 i liSt. 1d, w zwiqzku art. 25 ust. 1 i 2 lIstawy z dnia 21 Slerpl11a
1997 r.

0

gospodarce nieruchomosciami.
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Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy
do wniosk6w zawartych

w

wystqpieniu

0

regionalnych izbach obrachunkowych,

pokontrolnym przysluguje

prawo zgloszenia

zastrzezenia do Kolegium Izby .
Informacjy

0

wykonaniu wniosk6w pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania

proszy przekazac Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej G6rze w terminie 30 dni
od dnia otrzymania niniejszego wystqpienia pokontrolnego.

~
szard

Do wiadomosci:
Rada Gminy Lipinki Luzyckie
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