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Wynilii kontroli xostn$ ujqte ** protokole podpisan-vnr prz-ez; obie strony '*' dniu

t t) lutego 2016 r., ktOrego jederr eg:zemptnrz pozosfawiono P*nu Wdjtawi'

Celesr kontroli * otrejrnuiqcej lala: 2Sl l ' }AM * zg*cluie z po$'tenolvieniami art' 5

ustdryy a re.gi*nalrrych i:hi<:h o'bi",hr.mkor,ryc& bylo sprarvdr,enie prar+idl*rvuSci realizaeji

pz.ez organ *,y*ona*"2,v uchwal Rady Onri*y i irrirych zadai u' z.akresie gaspodarki

fi n an sou'ei oraz. r:tm dr rvi e fr p ubl i c r:r1 c h'

Z u.ctalen ko*truli wy'nika, 2e rv kierowanej prz.ce Pana iedrrostce cz'9!;4' Zudah

w_vkunywana byla z naruseenienr pr.episOw zarn*rtych rv akiach prawnych regulujrlcych

,o*oAy'go*pu*art<l finansowej jed'nostek selcfcrra finansdw publicznych'

flo najistofniej*r.ych nieprawitllowo$ci rtwierdzonych pudezas kcnlroli n*Ieiy

z*Iiczy6:
t. nieteffninowe pr?..skn.zlrniet zaliez'ek na piidatek <loclrorlowy od o$lh,fizycznych od

rvy,nagnrclzefi w1'placrur.r:ch u'lutlm i lipcu 2014r. rv t4cz-nei kwscie:?7'2t)2 zl [podatek

oipr.l-'r"a,tztro., 1o4pn*iedni*) z- clwu i jednoctnio,tryr' op6zrrieniem.|' czym nflru$z"ono

art. 3g usr. I usiawy z rlnia ze lipca tt)glr. o podatku c[ichotlorryw ad osc)hJiz.ycztrych

(tekst jednolity: Dz. ll. z11l2r.poz. 361 zp*,in. imr.), alak2e iriete*liino*e clskonanie

nplaty na Panstwowy 1runclusz. neirbilitacji osob Niepelnrtsprawnyclr od

wynagrodrcri *ypta.rrrrich w sierpniu 2014r, tcp6znienie *-vnioslu I dzierl). czyln

nfrru$zonO arr.. 2l ust. 1 w r.w" z ilfi.4q usl 2 ustawy z dnia-2? sierpnia 1997 r'

o rchahilitatii-rawldawej i sryr[et:.;ne.i uraz zarrutlnianiu osih niepelna'rprurrnyc:h
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Zgodnie ztre*ci4 art. J8 ust, I aslaw;u. u poclatku dorhoeloty;m t>d o^roh.lir.v.(:n;r,tltplatnicl' beel4cy ttsoba*ri. liz;*czn1'rni. o-qubemi prawny.mi ora;/ jeclnostkanriorganizacf inl.mi uieposiaclajepyrrri osoboutr$ci pru*,ll; pir*kar.,;q (co 4o zasady.)k\+'ot!' pohrartych zaliczek na p,i,latek w tenninic rJo rl.nia'20 nriesi:rcs nastEprli4cego pc)nriesii;cu' rv klti$nt polrrano z-aliczki. na rschuneh urzgclu *t uitu**go, kt6rym kier'ienaczelnik umgdu *u^:lr:r*r3 wra$ciwy.wecilug miejs"- r*"i**"tnrria plarnika.Narr:rniast stos.wnie ho brzmieni* art. 2r o*t, I oraz afl- 49 ust. f u-st.'^'va rehnbilitacji zawadowei t sfa(en.e1. orez rqtnt(lnkrniu o,rt(th ,riuOr,t,rurpruruns.r:ir.pracodarvca zatrudniai4c.v co najntniel zs prac*rvnik6*, w prz*liczeniu rra peln1,w-vnriar czasu p.rrlcy jest obowi4z;uru:.lokony*ad miesigczn-r,ch r.+plat na Fundusz."lv wyscrko$ci krvoti.'stanurviilcqi ilocz_3..n 40"6i% p,r*riljtnJgn wvnagroc.lzenia i liczbvtrtracownik6rv odpowiadaiqcei 
. rirzliicv nrigcliy zatruiirie,uiern ,upe',vnial,1cyil

:-:j::T,:.,:,.:ki:,*l-. 
z.*rrrutinienia 

. o.stttr 
"irf*fr,,,-pr,,*":,.r, 

w wysoko$ci 6%

l';X#J,i:""lir..v: 
Dz, r.!. z 201 lr. Nr rJ7, poz. 1Zr z, po,tn. zr'.) * str. 30 _ 3l pr.lokrfu

i,'i:tr;:l;,j-i:jT ,fllyii:nlel:s{ib niepe}nospra*;t"r,. t;;;_,;r_ O,ir.,i*'d,a
okoliczro$ei powodujilee prxv*ia"i* ofru*iqr.

w trit<ir1'rn aaistnia\.

1n'*T,::,T:::t tl I :t*r.-o ,ustaw.v o.,s'1'srentie o*wi&ty w ceru wykonywania
ffi:3:*Xm::l,'lt,:-_:.."::: 7 rest,'inr1,'r, - 
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I'icnw przypatlki nietetminowego regulowania zoborvi4z-gi jertncstlti wubec g4lsorrtmhentdrv w lqcz-nej w.i'sokoici g:ir.+gr .14 z.l lrwota'z.rrtxrwiqzari wg sranu nirkonieczal4r.-oprvniernia.wyniosr_vod5tlo 771 dni\,"rryui 'n,rrurz.<rnoart.44ust.3
pkt' 3 usrawy z" r:lnia 2T.sierprrii rt)09 r. o.finansach lruiiirriyrn{tekst jcernority: Dz. u.220.13 

T. p"- SB5 :" piri"ir. znr.l sh:. 2l *'2g prorokciu. 
"' -/ -')

Zgudnie ze wslffizanyrn przepisern ru,ydaiki pu!U.rr,* porvinu,v byi dokonywanerv w'ysoko.dciach i ternrirrach wynikajq.y'*h , rvczeini*j za3lqgni$ryr.i1 ,rirrnrJirf6. 
"-

Ilrortadrenie rvsptilnej absftrgi linanso,,vej 3 ierlnostek ogwiar*rwch z terenu grninystary 'l'arg 
bez unroc'orvania rv st'scu,rrej u"rl*oi* noiy C;miny stary 1-arg. czegoi { r }4 ] ' ragaar1.5ust .9  ym., . i .  ar t ,5cpkr  I  u$arvyzt in ia7rvrze$nja lgq i  r .  i r -yr , l * iu,'irt'icr.ts'{tekst jedn.rity: .Dz. t.i. z z0I 5 r. pcsz. 2156 z prif-n. zm.} * str." 34 ,35protclkolLL

,

3.

zada^ia i konrpetenr;je organu prowadzelcego, vlskazane w psywrrianym art. 5trst. !) usrrtrl) o s.v-srarfiie olwiary,'w mysf ui.' s* prrt i cyt. ustrr+;v wykonu.ieodgrwietlnio: rada grniny, rada powiatu lub .sejnrik rvcljewdrclztr.va.
Taterm o sposohie zorgnnizeiuania obshrgi finansciwr, - iriqgoru.i sz-liril i plac6wekz terenu gminy $tary Targ winnn r.rlecydorvac Rada filnin), $ar.,-- 

.l.arg 
rv clroclzeuchrvaty. - -": i:-'

Frrnadtt: nalcz-v z-arttva2f i" ze ocl clnia I stycz"nia 201(t r.u,eszl-r.w zycie regulacjewprowaclzone ustnw4 z_ clnia 25 czcrlvca 20_i5 r. <t:miunig u.tttty,.r,rt samor:tyJ:iegminnvnr oraz nieluit'\,ch innvr:h tLsiuv,(Dz. Ll. paz, lo+s) okre$la.iqce rv tre$ci ustarvyz dnia B ma::ca 1990r. o silnrarzsd,zie gminnint (tekst jerrn'rity: Dz. u. z z0r5 r.pt\z. 1515 z p6'2n. zJn.\, zasacry ouga*iro**ria- i wykirny*ania imptirnej obs{ugigntinnych jsdnCIstek zaliczwrych clti' se'ktora nt*,.,oioi'liubticznvch. w z.akres^iejednostek budzetowych nrqj4 ;astosowenie rcguiacje ,.^*irri w przepisacr: arr. r0rrust' 2 i a$' l0c uslaryr.'o sanuu'a$gic gryinnyi^ Dla ecrrganiz-orrania wspirlnej obslugi
.iednt"rstsk butdi.etow-r'ch (ir t-vm szkri{l zr4oclirie z przepis'irmi oborviilzuj4cymi ocl dnia
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I stycz.nia ?016 r. niez"Lrydne jcst pod.lqcie, na podstawie art. lOb ust. f ust{tw}i, pff-ez
organ stanowi4c;- jednostki sanrarz4du terytoriatnego uchx'aly okre$laj4cej
w szczegdlno*ci jednostkE r:bstugujricq (obecnie l'unkcjq t9 petrri tjr:zqd Gniiny' Stary
'Iarg). jcdnostki obslugiwane omz- zakres clrorviqr*drrv powiereclnl sh iednostce
ohstugu.i4ce.i w ramach rvsptrlnej obslugi. Zakres r+-sp6lnej obslugi okreslcn-v uchrvalq
organu stanowiEcego .ieclnostki samorz4elrr tcrl'lorialnego musi hyc tvyir.naczon]-
z uwzglEdnieniem regulacii zalrart,vch w art. 10c ust. I cyt. ustawy. Z prz-episu tego
rvynika. ze obowiqzki powierzone jednostce obslugujry;ej nie rnogr; obejnrorvad
kompetcncji kierownikdw.jedno'stek obslugiwarrych (zaliczanych du sektora finans6w
puhlicznych) do dysponowania *nrclkarni publicznymi oraz zaci4gmia zubowiqzafi.
a takze spnriqdz.ania i z*twienJz-ania planu frnansowego oraz przerriesien *'.ydath(lrv
w ty'ri planic. Ponndtcr zgeitlnie z ul. l()c ust. 2 tej ustawy w prz-ypadku powierzenia
jeclnostce obslugqjqcei obtlwi4iJidw z uakresu riulltunkowo$ci i sprnwozclarvczo$ci
jednostek obsiugiwanych sq one przekaz,vwane rv c.do$ci.

Wy'clatlc<rwarrie rv gn:dniu 2014 r. kwoty 33J.25a-71 fi pochock4cei z otr4'manej
',v dniu 22 grudnia 2014 r. cr.g$ci o$wiatorvej subwencji og{rlnej dla grniu na miesi4c
stycz.eri 2015 roku, c?-)ryt n&uusz..ono att. 44 ust. I pkt 2 i ust. 2 w zw, 't srt".2l I ust. I
u$tawy o .iinilnsack publknnych *raz art.34 ust. 1 pkt I u"stawy z dnia 13 listopada
?003r. o dochadaclt .iedno.rtek samorzqtlu ter!'torifibxcgo (tekst jedttrtlity: Dz, U.
22016 r. poz, t{}8) - str. 36 - 37 p:rtokolu.

Wldatkowanie w grudnlu 2014 r. c:rgfci o*rvirtorvej subwen*ji cgolnej
prze:maczonej na nliesiqc styczsfi roku nmtqpnego nalefv uznai r-a dakonane hez
upirw,r2nienia wynikajqct:gu z uchwaly budZetowej na 2t)15 r,, a takile z naruszeniem
przepisciu, clotyczqc;ch dckan;'wania poszcz."egdlnych r<reJzajow wydalkow {art. 44
ust. I pkt 2 i u*t. 2 us(nt+.v- a.finawrch puhlinn.t'ch\. ,)l .

Z tre*ci art. ? I I ust. I trslav:v o .linansuch pulslicznych rvynika benvienr, ze budzst
jrrclnostki sarnorz4du teryturialnego jest ro$znynl planem dochoddw i rvydatkdw onu
przychad$rv i nrzchadirw tej jednostki. 7-,atem z istotyr bud2etu - iakc, planu
tinanso*'ego o perspektywie rocznej - wynika upraunienie du dysptxxrrvania Srodknmi
fixqnsowyri 'iv raku, jakiega danc doclrody dotycr4. Przy tyrn nie nra z.naczer:ia, kiccly
te Srodki wply..*aj4, bow"iem gmina nie ma prawa pru.e'znaczai kwot subrvencji roku
prz.yszlego na jakiekolwiek wldatki roku bie2qcego -- z.arowro na te ujqte w planie
linansowym - jak i na te w ninr nie ujgte (tak tet: orr.eczenia OKO z dnit 22 kwietnia
2013r. sygn. akt: 8DF114900113117/RN-6/13/RWPD-1053 oraz r dnia 21 lipca 7OI4r,
tlpF I i4g00l5 l /55rRN- I 4l | 4).

Natomiast zgodnie u. trescirl z afl" 34 us1. 1 ph1 I a.rlany o dochrtrtuc:h jerlnostr:k
samarzqrlu ter.ytoriulnego rninister wia$ciwy do spfti\\' finansow publicznych
przekazuie rvladeiwl'm jednostkcrm sarnorxqdu telytorislnego czg(i odrvia'tow4
subu.encji ugtilnej w drvuneslu ratach miesigcznych - rry tenninic do 25 dnia miesi4un
poprzedzajqcego rniesiqc wyplatl' wynagrodz"eir, z tytn 2e rata za nrie.siqc mfirzec
wynosi 2i l3 agflnej krvoty czq$ci oSwiatorvej subweneji ogtilne.i.

Okrsflenic tcrtnitttt przckazy=wanie $rodkdw jako: udo ?5 dnia miesiqca
paprzedzajqcego miesi4c u.yptaty r,;ynagrodzeri" wynika sqrl, 2-e zgerdnie z itrt. 3Q
ust. 3 u$tirwy z <lnia 36 styczrlia 1982r. - Karta Nuuczvcietn (tekst jeelnolity: Dz. U.
z 2rJl4 r. poz. 191 z pain. r.m.) wyplata wynagrtrilzeniil ?auce,vcieleiwi nastgpuje
z g(try, rv pierwszyrn dniu miesiaca. Ahy wiec za!;,'!'alanlo*.gd.ied:mslkonr sarnorz4du
terytorlalnego *ro<lki na rvyplatq rvprilgrodzeri za nriesi4c s{yczerl. nale2.v prz,eka:rui t4
cz-eii suhu,euc.ii clo dnia 2.5 grudnia roku poprzeduiegc, gdyz r$"plata $'ynagrodr-eh z.a
micsirlc stlczen musi n*stqpii. zgodnie z u:ita!i'q, w pienrsr"ym dniu micsi4cg fic23li
pierwsz-v dzien miesi4ca .lest dnicnr u$lfl1tewo rvolrtvtn od pracl'. wynagrodzenie
wypl*cane jest w dniu nastqpnyrrn).



Wykazanie w lqczn,v..m Zestawieniu znrian \ry lirnduszu budz-etu (sprarvozclaniu
linattsowyrn icdnostki samorzildu lervtorialncgo) sporz4dzonyrn na dzieri -il grudrria
2Al4 r'. danych niezgoclnych z dmymi u,l,nikajqc;rni z ksi4g raclrunkirwyclr.
a mianowicie:

zrealizowane dochody budzetorve wykazano w kwocie 18.187.129.20 zl zapiast
w kwocie 22.993.31454 zJ d. lrani*enie u.yniosio 4.g06.1&5,34 z.l).
zrealiztrwatre rvyd*tki hudtetorve rvykazano !v kwosie 20.966.575,17 zl r.:arniast
w kwocie 21,370.1 54,30 zl lzanitenie w3inioslo 403.5?9,{13 zl),

czvn'r nflruszrlllo flrt. .4 ust. 2 ustawy z elnia 29 wLze$llia lg94 r. o tuchunktn+n.r?i ttekst
ieclnolit-v: Dz. ti. z ]t)13 r. poz. il0 z p6f-n. znl.) !v zvi:, z g 20 ust. 1 pkt 4
rozporz.4dzenia h'lilrislra Firlans6r,!'z dnia 5 l$c;a 2()10 r. w sprezx,ie szc:egdtnvch za.;acl
taelwnkou'aiei ortu planitv' knnt dla h,d:eru pnfistr+'u. hudtetdw jednoslek iamarzqclrt
terytoriclnego, ,jdnoslek uuoro,t v'.,;c'h. sumorzqdr*ryth xtklnddv' hudief ovt'vch,
pfititttt'{}v;ych fund*sry' t:st6w,1tg4t orat pctfisttt'awlc:h ,iealnostek hutlzetot+,};th maiclq,ch
siedzihg poea granicorni ll:ecz,v-pa$pttlirej Polskiti (tekst jetlnt*ity: Dr,. L.l. z zalj r.
poz.7,89 z p6zn. z"m.) * srr. ii7 - 38 prrtoktitu.

$tosownie tltr trer(ci wskazanego pruepisu c"yt. ustaw) zdarz.enia. rv tym *peracje
guspodarczc. uinruje sig lr k.siegach rachunkowych j Wyka.zrijc.__W.lpt4wgf-clanjff
!.$gllullJxg z:SAd$sJ_i ch rrpgciq_q*g11(LnulAua.

Natomiast z wlw ror-pcrr.qdzenia lvy:ika" ae $prawoitclanie tinansowe jcdnostki
$atnorz4du terytorialnego slilada sig m. in. z l4cznego zestawienia anian rv funduszu
ohejmujqcego dane wyuikr{qce e zestawien zrnian rv lund.uszu samorzq4oyrych
jednostek huelintcul'ch i sarnorz4dowl'ch zakladdw budz-etow,r,ch. zawieraiqcego
irrfbrmacjc rv zakresie ustalonl'm w z.alqcz-niku nr tl do rozpt:rzrlelzenia ({j. we itorz*
sprarvozdarria).
Jednostka zlai..y'la liorcletg rvlw sprnwoeclania w clnirril kwietnia ?0lsr.

Nidprarrictlowe pr*watizenie w 2014 r. cwidencii l4rdatkowd, a rnianowicie:
a) prowadzenie ewick:ncji podatkowe'i podatk$u, bez w,yacfu:gbnienia w kgz.cl.vm

ro<tiutiu prrl*tkdw oclrgbnego t<crnra analitycruego. c?,eg{} \.vymaga $ [ ust, 3 pkt t
i ust. ,l pkt I rozprnztrds.enia Ministra l'rinansdw z. dnia 25 pwi.dzienrika 2010 r.
v' n-firilwilt :usatl rdclmnkovu'ttfu:i i Flanu ltunt v' zokrtsit: ewidewii Ttoclnlkriv,. trytlul
i nieTxxlctlko"tt.l:6'ft nulctrttsici huclzelovr1vth tlfu u,ganiu, f.tudat&ov,.l,ch ietln<tsteh
samoriqdu fer,vtori*lnego (D2.. U. Nr 208. poz. l-175), co winno rfiwnie* w-vnikaf
z.e $tosownega zarz4tlztnia k.ienrwnika jednostki * str, 42 protokolu.

Zgoclnie z. prz-vwolanymi pr:zepisami, konta analityczne nalelf prowaclzii clla
I:,.o sze?*g6lny c h po datnikirw. erdrgb n i e w* k azdy rn rn cl zaj u pod atk 6 rv.

b) r\ieutwor*enie ewidencji podatkowej nieruchomo$ci rv q,51s1nie infonnatl..czn_vnl.
czego wymaga art. 7a ust. 1 ustnwy z dnia 12 styc'znia 1991 r. o p,odnrkach
i oplurttch t&ulnw:h (telcst jednolity: ilz. LL r.2014 r, pou. B4g z pr)zn. mr.) w zw.
z pos{artortienianti rozpoffiqclzenia Ministra Finmsdw z. tlnia J2 krvietnia 1004 r.
vr .vpruv'ic cn,ielerrcii.padutkov'tlt.nieruchomofui {l}2. Li. Nr lA7 puz. Il3g) _
sn". 42 protokohr, , i

Zgodnir: z przywo{rur-vm przepisem ust6+r,v o p<tdatkath i optaraeh lokalnvth
cila potrreb wymiaru i pohoru podatkdw oc1 nienrchourcdci. ri.rlnego i le$nego.
organy podatkowe pnrwacize cwidencjg podatkowq hieruchomo$ci i+ s-vstemie
infbrntatycz.nym. a zasady jej prowa<izenia rvskazano W cvt, u.,vzej rr:zporziidzepiu
N4i nistra f:inans(rrv.

Niepra*icllowe p*hieranie rv 2014 r. podatkeiw lokalnych. a minnorvicie:
ai niepodjEcie czl"nno$ci spra*clzaiqcych w zirkresie werylihacji zJo2onych <ieklaracji

ze sitatreur faktycznl'rn wotreu poclatniktiw trgd4c;*ch osobami prau,nymi porlatku

6.
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od nicruchonro$ci 1t) prevpacikirrv na 37 zbarlanych) w przypaclkaclr, gdy tlanc
zawarte w deklaracjach podarkou;"r'ch nie bvl1, zgcrdne z_ danyn:i 'uynikaiqcwri
z re.iestru gruntirrv. bqdt deklaracje nie z.awierafy wseysikich liezbqtiriych
inttrnrracji. s2rJrrn nflruszulc' af,t, z7z pH 3 w r,w. z'a{. 27'4 $ I ustawy z dnia
29 sierpnia I997 r'. ()rdrnucja podntlam,u (teksr.iednolity: Dz. tj. z20js r, p$2,
(rl3 z p6zn. z-m.) - srr, 43 - 45 prcrtokolu.

stcrson.nie do treici arr, 272 pkt 3 orr{v,nac.ii p<iarkotrt:j grgagr_*m.iatL0gg

W my$l prz.l,rvolancgo prz-episu
podgthqnqnti:Utajg.z__dnig::1*clUrLcz.qtia-
tl.1'soko*d tegtr zqhgtvj i}rF$ i+.

padatkowaj zrjbur+.iaeanie

reste

7-grldnie z trrzmieniem arl. 214 # I cyt. uslawy rv razie strvierdz,enia, f,e
dehlarac.ia zarviem blgdy gachunkole lutr inne oczywiste omyiki. b4di. i,s
n'1'pelniono jq nier-godr:it: z rntaltxryrni wyrnaganiami. ,,rg,u, podatkowr
w z-ale*noici od charakteru i zidilcsrr uchybicri:

kor,vguje dekiaracjg. dokcnu.jqc stt:soi+*y'ch popruuek l6b uzupelnieri" .iezeli
zmiana. wysoho$ci z-obowiilzania poclatkowego. kwoty nadplatl,. krvot,v zwrotu
poriatku lub w-vxlk**ei stratl w wyniku t*i korekty- nie przekr-arz;r k,rvoty,
1.000 zJ;
zwraca sig do skladaj4cegc deklaracjg cr jei skoryg<lwanie <lraz zlo*.enie
niez.,bEdnych .r.qj asnieri. rvskaz-uj qe przycuyny. r powo,l u ktfiry ch intirpracje
znwafle w deklaracji podaie slq w w4tplilvo$i.

b) Dokonywanie przypis6w z.obawiqzari podatkowl'ch osohsm fi:rycznyn w poclatku
nd nieruch*mo$ci i rv pwtatku rolnym prz*cl datq tlorgcr.enia clecyz.ii lxldirurikorvi.
tj, pt*e*l teflnin*nr powstania z..crlxrrviqzania p<xlatkor+'egu 6koitrc'lq objgtg 554
trxdatnikow - nieprawidlor.r'a*ci stwierdzono rve wszystlich przypadli**[i, uuyn,
naru$zeno alt. ?1 $ I pkt 7 arrlvnucji pac{atliowej rv"i,ri'. z $ 4 u.st. I pkt 2
r-ozporz4dzenia Ministra f;inansdrv z dnia 2s pa*dxiemika 2010 r- ui spravie rusad
rtt*hunkttwoid nrut pl*n6n' kont dlu organriu, Stotlarktt'r,,.y,ch jednostik r-erflorcqdu
tr:rl:torialneso {Dz. Li. t.2l}10 r. Nr 208. poz.. l37S} * str. 45 - 46 i 4lt _ 4g
protokclltr.

stosownie natomiast elu g 4 nst. 1 pkr 2 wlw rozpt:rzqtlzenia rio
udokutnentor'vania przypisirw lub odpisdw rra kr:rcie porlatkow.vrn"poclatnika slirzy'
Ee*y4ia.

c) S-vdanie 13 decyz-li z.walniaiqcych z podatku rolnego z t.vtulu urrvop.eniir nowego
Iub powiqkseenia gr:spcdar*trva rolnego (wszystkie sprawdaxre) hez naletyreglr
przeprowadzenia postqpor+nn podatkowych przed *"ydaniem decy,z"ii {nie usfallno,
cey nowoutworzone lub powiEks?ons gospodarstwo nie przckroczy 100 lra uraz.
nie *4dano w1pi1tiwl z rejestmw gnurt6w i aktdw n*rarialnych potwierdzo nyeh za
zgodnt>$f z oryginalem), co narus44c, art. lg7 g 1 {}rdynacji'p,nt{arkowei'w zur.
z art- 12 trst' I ph 4 u.stawy z dnia 15 listopedr 1984.r. a po{itku roln.im (tekst
jednr:lity: Dr. Lt 't- 2$13 t- Il,z. | 381 z p62n, a,.) * srr. 56 - 5i protckolu. 

'

Stosr:wnie do brzmienin art. l2 ust. I pkt 4 usttu'v o poditku,roln"vm zwalnirr
r^iq eid poclalhu rolnegcr grunty przeir.ruceon$ na utw'orzenig'nortego grisporlarslva
rcrfnego lulr port'ighsz.enie juZ istnie-iacego do porvierzchni nieprzckLacr.aj4ce.i
I 00 ha.

Natomiagt zgoclnie z przrywolanynr prz-episem Orrl1,nue.ii Txtrlatkun,qi organ
podatkc.rwy rv tmkc.ie prowadr.eni& posl?powania po,Jattowego przed lvl.tjaniem
deeyz-iijest zolxrwiazatt-v z.ebrai i w sposdb rv5'czerfuiqc), rozparzyd calylnareriril
dowtrdorvy.

{
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fi. i.lit:pocliuie drr lrublicz-ncj rviaclonroici do drriir ll rrraia Z0l5 r. rvl,kazu osdb praw,nych
i lizycznych oraz .iednostck organizaoyjnvclr nieposiadaj4cych osobou,oigi 1>pu,nci.
kt6ryru uclzielcrner rv 2tll4 t. pomocypriblicarcj, czego wynragal art. art.37ust. I pkt 2
Iit. f rnran.y ofi.n*nsuc:h puhlic;trtch * str. 5g protolcolu.'

Zgorlnie z przywotanym pruepisem zarzld jednostki samomilclu ter_vtgrinlncgg
(w przyparlku gminy w6jt) podaje do puhlicznei wigdonro$ci w tenninie clo tlnia
3l nraia roku nastgpnego rv-r.&az os6b prar.vnych i fi:lycznych oraz. jednostek
organizoc.-rjnvclt nicposiadairlcvch osoborvo*ci prag,nci, ktrir;-nr w zakresie prrrlatk6r.r,
lub rrplat udzielono ulg. odroczcti" unrorzeri tuh rozlozorro splutg no r{rtv w kw.ocie
przew-vnsz.ri4cej lqcznie .50ft zl. r+raz ze ',vskaz.anicln w-vsoko$ci unrorr.on\,ch kwor
i przyczyt umorzenia.

D0kananie zarniaty nieruchoutosci gminnych z doplarq ru *.-vsoko$ci 10.040 zi 1a
nesz kontrahent$ bgdqcego osobq firrycrn4 hez uprzeclniego okreslenia rvartor{ei
z-anrienianych nicmchomo$ci. crz-J4r naruszono ar1. t5 ust. I w zw. z a{,7 omt- aft. I4g
i nast. l)z"iafu Iv - It't't'ttttu nie,nrt'homo{ti rozde. I --. okre.ilsnic r,r:trto,iti
nierut'homtL.iri ustaw] z- dnia 2l sicrprnia 1997r. o gospodart,e nicruchanro.fc:l*ni ltekstj*dnrrlity: Dz.. tl. z 1015. poz, I 774 z poi.n. znl.) - str. ?g - g0 prorokolu.

Zgodnie art' 15 ust. I cP. u$tawy nienrchonxr$ci stano*iqce w.{asno5c likarbu
Paffstwa or*z wl*sno$d j'edncrstki samorzqdu tcrytori*lnega mrlgq b1,c pv.eclnriotenr
z-ftttlislly na nieruchomo$ci stanowi4ce wlasno$c osob fi:ryczn_v'ch lub osdrb prau11.ch.
W prz-ypadlcu nier6wnej warto$ei zamieni*rych nieruchonro$ci stosuje sip d6plarg.
ktor:ei wysohosc jcg roy La rrlz-qlcr- yfarrogs:i rgmigrtignvql_nierugbgs:eggl.

W myfl iu1. 7 rr'../w ustalv_y jezeli istnie.ie potrzeba okrcflenia *,arto$ci
nieruchomo$ci. *aflosr( tg okrcilaj4 rzscz-()?naw,cy $iaj4lkrlrvi. o kr6rvch nlor+.a
rv przepisnch roz.dzialu I dzialu V rc,j ustarv""-. : - '

Nalcxtdast stoscr*rie dc tre$ci an. 149 r.vlw ustaw;* prr*pi$)i rozdzialu: Okre,ilunic
wertaic:i Eienshomo.r{cf stosqie sig do *,sz,vstkich nicruchonro*ci. lrez wzglgdl na ich
rodza.i, po{o*enie i przemaczenie. s trr.kze hee rrzgldtJ--ng_podmioi rylaaiosci i cel
Illq.e.lly, z r'ryiqczenient okre$Izurla warto$ci nieruchouto$ci u' ;lv'iqzku z realizaljq
Itsl.rl i ,.\ '  o seati lnitt i  w.vtukmie gr"uutdv,.

Ohcipenie' rv J011r. ptqszlych natr-vq'cdw rrieruchermcxici rv drodze bezprzetargsu,ej
kosz-lan'ri prz.ypolorvanin nieruchomo$ci clo spreecla2y. I.i. kosz-taini rn-i."e,1y
nieruchorno$ci- .iej podz-ialu oraz wznolvienia granic n lqcr-nej k:vosie $J02".-0'-Q_.zJ
(rv 9 na l0 przypadkach objgtyeh kontrol4). cz}''rn naru$rono an.25 ust, 1 i ust. ? w zw.
z fi'r. ?3 usf. I pkt 2 ust*tt-v o gewpadetrce nieruchotttaiciurni* str. 75 - 78 pln16holu.

Stcs0wnie clo prz"lwotanych przepisow grninnym easobem nieruchomcr$si
gospodaruje wajt (birrnrisirz albu prezSrd*nt rniasta). Gospotlarowanis zasobem polega
w szczegdlno$ci na w1,'kon"vwaniu czynnoscri, o ktdrych filowa w zrr. 23 ust. I r$itayq,,
krciry ro prz-epis w pkr 3 okresl*. ?c jednq z takich eil,nnodei.iesr t4l2el4,[iggig*wyegtu
trJgrughengggt. Dtr ceynnt*ci gospotiiu'owania nieruclxrmo$ciaml turtcry z rye
rfn'rrie2 pr?"vgo1ow"nie dzinlki do sprzsda2r- ftoryz.uz dclkonaile niczhqdnego w t1"m
cel* podz"ialu geoduryjnego i wznowienia granic.

Na etapie seacowania w'arto$ci nieruclromo$ci brak jest p$dstal',' do obci,l2cnia tegu
rodz*.itt ki:rsz€arni przysz{.y-ch nabywcttw', borryiem nt-gulacjir r}stawowa u. sposirb jasnr,:
okre$la poc{miol. na k16r)'nr rifroczywa oborvialzek <iokilnania cz;.ruxr$ci slu2qcych
FrrzYg,otorvfiniu nicrucrhonto.'ici do sprz.erla2!'. w liT.czegrilntxici w)'csrq nieruchonrogci.
a tym salllynr pokrycia.juj kos:ct(rrv

I'trtwicrdz.a tEr rtirvttie? afl. 35 usl. I u:itttt+'7' o N(,)^:l7(,(.{{rrt.e nitttrltomo,(c,iami
rcguluj4c.y tryb sprzctla2y nionichonro$ci gminnych, ktory wskazuje. zc s'la*cir+v
olrgftri sporz,adza i pocl*je clo publiczn{ lviadonroici rvykaz nicruchomorici
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prz,czrlsczoilych do spr"ed#2y, do oddania w uultko\yanie wieezysle. u2ytkowanie.
niliem lub dzieri.nwg. W rvykazie tym okre$la siq odpowiedni* m,in.: powierzchniq
nieruchomn*ci. opis nieruchorno$ci, przcznaczenie uieruchr:ntaSci i spusdb jej
z.agospotlarowauia *raz- iej cenq. Okre$lenie *-a.rto*ci njeruchomo$ci. ccletn rvskaeania
ntwi poclstarvie jej ceny. musi nast4pii: lrzeci poclaniem do pubticzncj rviadcmo$ci
r*ykazu nieruchonroSci przeinr*czony'ch ilo spreedafy. Zatenr regulacje ustarvorve
naliladajq na orgen u,ykonalvcz..y gmin-v obowiqrck podania ceny nieruch<imo*ci ju2 w
r:hrvili sporzqclzenia w1'kazu i nie zarvierajq podstawv do przc'niesienia ohowiqzlu
orrxcowahia rtieruchomo$ci na nahywcg ftlor. w1'rok Nacz"-lnegrr Sqdu
Atlnrinistracyjnego z dnia ?4 sl.v*cznia 2012r,.1 C)$K I807i I I ).

Niez.alez.r:ie od prrrrl'y25reHo zauwazyf nale2y. ?.c ksz-tattowanic w1'sokosci cen-r
sprzed*iry nieruchomofci moZL' nastqpii w spersdLr uwzglgdrria.lepy rekompensalq
poniesionvch plrz-ez sprz"ed aj 4c e go koszt$w, np. wycerly nieruchom tlsci.

l l . Blak kcrntra$ygnet-y" Skarbnika Cminy Staty '[*rg na unrowach:
- nr 4232 z <lnia I lipca 2{}ll r. zarvarlej z ZCKiM rv lv{alborku dot. wytvozu

nieczysto**i sta{yctr z* miesigcrn4 cenq r.vez-a}towq vr.},t1osz4cey ocl 646.85 rJ clo
2.143.83 zJ (drvukrotrtie aneksowatte-i rv latnch: 2012 i ?013) -. str, 167 - l6ti
protokcllu,
nr RC-1-271iti/?013 r- {nitt 17 grudnia ?,t)13r. zaw*u1ej z FE B0$lvt Karol Lieban
n* pruebudowg clrogi wraz z remonterlr mostu w m. 

'l'ulice 
?a aeno 449.63 |,17 zl *

str. 138 pmtokofu" . ;
c7.;-m naruszono dyspozS'qiq art.,16 usx" 3 ustctwl,tt sttrnorxplzie gntinnyn.

W m1,$l wskazanego pnepisu ieieli ceynuu$il pra\{nft mo2e spowodowar}
par.r,stanie zohn*.iqzari pieniEtny'ch. do jej shuteczno$ci potrirebna .i*st kontrasygnata
skarlrnikal gnin"v t9]6*negt; ksi*gorvc'trrrr burl;etu) lub eisoby4lrzez niego upora'mnionej.

17. tjcldelenie w dniu 8 lipca 2013 r' Ka:rcelsrii ltadcrirw Prawnyuh Keizikorvski
Kaszewski i V/spolnicy - spdrlka komandyorvft zft ceng 194.832 zl zamdrwienia
publicznego w *"vbie zapytallia o cens na $wiadczenie ob*{ugi prarvnej Llregtlu Ciminl:
Stary l-arg z nar"trszeniem ar1. 70 ustarvy z dnia ?!) st,v-cznia ?O(Xr. I'rttv'rt zsmit+'iefi
publicznych ltekstjct'lnulitl': Dz.. tJ. z Zill5r. poz. 2164 z p02n. z.n:.)'- str. 110' tll
ftrdttlks)lu,

y'-godnic z tresria u'skaz,anego prr,cpisu zamar,r.iaj4ey mu?,e udz-ielie zamiwienia
w trybie zapy'tauia o cenf, -]eteli przedmiolem zanro*ienia sq dostuw-s lub uslugi
po*:szechnie do$tqpne o ustal anych s tandardach i ako*ciow1'ch "

Istotn4 cech4 produkt*w lub uslug r.*newianyclr r,l' trylrie ze.p]'la$ia o cenq
powinna byd wiqc ich rypowo$ei, gwarautujqcn zamawiaj4cemu pordr+nanie cen takieigo
$amego rodzaju Brrocluktow czy uslugl, olbrau*nych przw. rdinych clostawcdw lub
*.vkonarvciw. poprzez p*danie nazwy produktu lub u:;lugi i okre*lenie puclstarvo*'y*ch
iclr ;rararnetrirrv cz.5' zakresu.

L lslugi ;rrarvnicz* nale24 natouriast clo hategorii us{u*u ni* ntrszqcych cech
pnrvszechnej dcstEp*o*ci nrzumianej j.tkir pospolitej. r'nasoweJ c'tt serljnej. Nie nrqf4
<rne rdwnie* ustalonych standiucldrv iakascior.rl*ch. tzn, 

.iiie 
i;4 znormaliz;oln'otle.

wymagajq bowiem ?-awsze indywiduttlneg* podei$eia rlo danej spnlll:y, ktdre sklada.iq
sig na eigol przerlmiertu r"amdwir:nia .; ..

Itrxla.ir,lc po\\'.vzsze do wiadomo*ei Parra Wojta. dzialaiac na pc,,Jstarvic arl.9 r"rst. ?
,/Tkrf r t, rt'gionuln\:ch i;lnch t>hrut'lnurkon'J't'h. proszg tl spttr.vttdo$'anie usultigcia

przer"lsia n i on 1' c h niepra vr id.leirvo(ci poprzer :



1. tenninclwe odprowadzanie zalicz"ek
tennillowe dokon,r.rvanie vr,pfat
Niepelnospranry.'ch.

na poclatek doclrodr:wy ocl osoh lirzycznych oraz
na Pmistrvonl' Fundusz ll.crhabiliracii Os6b

1

4.

d..*

5.

().

-l

8.

l{}.

I t .

iernrinn rvq' regulo* a n i c znborviq z-arn gnr i n y..

w}'stqpittrrie do orgnnu prowadzqcego o okre$lenie sposolru zorganizowania ob.slugi
finansowo - ksiggowe.i plac<irvek os r,viator.vyc h grn in y Siary'Iarg,
zaniechanie finzutso,,vania, wydatkdw hieT,qcych roku bu*i-etowego $rodkanri
finans*wymi pochcrdzrpymi z- uq$ci odwintow.ej sut:rvencji ogolnej pr7.e7nacz-onei na
roh nestgpny,

pra wi diorre sporz-4d zan i e sprawozd irn li nanso rq, c h.
okre.ilenie rv przepisach wcwngtznych zasarl prawicllor.vego prowa<lzoric e,,videncji
podatkowej podatk6w pozwalaj4cy'ch na wyoclrqbnienie w kazrlym nxlxaju poclarkow
t>sobnego konta analitycznego, a tak2* utwoffenie e'i.vieler.rcji 

'poclatkowej

nienrchomo*ci w syslerni e infcnnatyc zRW.,
pfawidlcrrve *tosowanie u$t&wy Qrclyna$a podatlwwa w zakresie dckonlwania
werylikaeji deklarricji poclatkowych, dokonywania przypis6*' zobowiqzari
podatkovrych rtraz urlzi elan ia ulg.

podawanie tlo ptrblicznc'i rviaclorno.ici wvkar.u osdb prar,vnych i liz;cznych <ryaz
jednostek organizacyinych nieposiadai4cyelr osohow<lici prawnej. ktrir-vm u.lri"ln*o
pornucv publicznej.

deiko*ywunie transakcji zan:ian-1, nieruchomr:$ci gmiur:ych jeciynie po elokonaniu ich
wycen} * zgoclnie z przepisami u.r(*w1' o gospod*rce nie4xgfuonxticinnri,
zalri-echzurie *bc'iazania preyszlyclr ruatrywctirv nieruchorno$ci kosztani ich ily.c*ny {gie
bgdqcvch sklacini k i ern c'eny ),
pflestffegaltie ohowiqzhu skladaniil kontra,sygn$t;-- przcz $harbnika Gnriu.y lutr osobq
plreF niego r.rpowiunionq na unlrnvach powt.rrJuj4cych powstilnie )obow,iqz,4n
pirtnigznych gnriny. stosownie do trc$cj Hlt(rv,); fi tit:rrw)rzqdzk gyninrytm,
ptz.estffiegafiie Prawa:amtitt'iefi puhlit';w,ch Frrv udzielauiu z,srnr$wjen publi*z.nrrh.

Proszq rc'rwniez wyeliminowac rvszystkie pozostale uclrybienia i nieprurvjclhwo$ci
wyszcaeg6trrrione w protokole kontroli,

^lednocze$nie intirnrrujq. ze zgotinie z tre$ciq. art, t) nst, 3 ustayt), n regionalnych izbach
oltruchurtkcn+'vcl'r kon{rolowana jednostka .j*st ohowi4zawr w terminie-:]g dni od 4'ia
doreczeuia wyst4piexia grkontrolnego z-awiadomii lzhq o sposohie wykonania lvniosk6w lub
przyczyn*ch ich niewykonania,

Wykonanic w*kazanych wy?ej i:trlecen mczc byc objEte karrtrolE sprawdzr{4cq"
zgodnic z art, 7a t*r. 4 usrctw.v o regionalnvch izlsach ohrachunkp&,ve'h"'

t2.

Do r.'uritlskriw z.nr,varlych rv po\.v!,zsz),ln u,5,stqpieniu legoclnie z. afl. g u$1. 3 i usl. 4
ttsl.ttt.t' rt regionrlrul;ch izhrrch ohrct(lwnAov:.t,t:h) przysf*guje prflwo z.gioszenia imstr-te1el
rv lcrntinie l4 dni od clnia otrzymmia rvl,stripienia pok$ntrolnego clo Koles.iurir Reeionalnei
Iztr.l'ohrachrurkorvej w cdarisku za po$reclniitrvem pi"ezesa tutc.fsze.i Izb1.. ,,-" 

-.r.
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Ps.tl'.$dsur$st
Pan Krz"1'sfiof Knapik * Przervodniczipy, ltady {inrirrl- Stnrv'I'ar:g
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