
PR,EZES
RscroNA-LNo.r Izsv OsRAcHUNKowEJ

W KATOWICACH

Znak: WK-6100/27/4112

Katowice, 8 listopada 2012 r.

Pan
Jan Murowski
W6jt Gminy
Krupski Mlvn

Wvstapienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach
od 2 sierynia 2012 r. do dnia 7 wrzeinia 2012 r. kontrolg kompleksow4 gospodarki
finansowej Gminy Krupski Mlyn, za okres od 1 stycznia 2008 r. do 7 wrzeinia 2012 r.

Ustalenia kontroli zawafte zostaly w protokole kontroli podpisanym w dniu
70 wzeinia2012 r., kt6rego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poni2ej przedstawiam poszczeg6lne nieprawidlowodci, wskazuj4c wnioski
zmieuajqce do ich usunigcia i usprawnienia badanej dzialalnoSci oraz osoby odpowiedzialne
za nieprawidlowe wykonywanie czynno6ci sluZbowych, stoso*nie do art. 9 ustawy z dnia
7 puldziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz, U. z 2001 r. Nr 55,
v v - , J t r u

W zakresie ksiggowofci:

- W zakladowym planie kont dla jednostki Urzgdu Gminy w Krupskim Mlynie, ustalonym
Zarzqdzeniem Nr 0152/144/10 W6jta Gminy Krupski Mlyn z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowoici w Urzgdzie Gminy w Krupskim A1lynie, nie
ustalono pozabilansowego konta 975 - 'Wydatki strulrturalne ", natomiast konto to

funkcjonowalo w ksiggach rachunkowych Urzgdu roku 20I I i 20I2.
Zgodnie z art. l0 ust. I pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoSci
(Dz. U. z 2009 r. Nr I 5 2, poz. 1223 z p6in. zm.) jednostka powinna posiadat dokumentacjg
opisujqcq w jgzyku polskim przyjgte przez niq zasady (politykg) rachunkowoSci,
a w szczegdlnoici dotyczqce sposobu prowadzenia ksiqg rachunkowych, w tym co najmniej
zalrladowego planu kont, ustalajqcego wykaz kont ksiggi gl6wnei, przyjgte zasady
klasyJikacj i zdarzeri, zasady prowadzenia kont ksiqg ponocniczych oraz ich powiqzanta
z kontami l<siggi gl6wnej. Zgodnie z zasadami funkcjonowania ktnta 975 - " 

IVydatki
strukturalne ", okreilonymi w zalqczniku nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczeghlnych zasad rachunkowoici oraz plan6w kont dla budzetu
panstwa, bud2et6w jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorzqdowych zct&ctd1w budzetowych, panstwowych funduszy celowych or(12
paristwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibg pozal 8r

i '*--- -.
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Potskiej (Dz. U. Nr I2B, poz. 861 z p62n. zm.), ww. konto pozabilansowe sluiy do
ewidencji wartoici zrealizowanych wydatkdw strukturalnych w jednostkach, w kt6rych
ewidencja wydatk|w strulcturalnych nie jest uwzglgdniona w ewidencji analitycznej
prowadzonej do kont bilansowych. Ewidencja prowadzona iest wedlug klasyfikacji
wydatkdw strukturalnych w celu wykazania tych wydatkdw w odpowiednim sprawozdaniu.
Stosownie do art. I0 ust. 2 ww. ustawy o rachunkowoici, kierownik jednostki ustala
w formie pisemnej i ahualizuje dokumentaci g, o kt6rej mowa powyiej.

Przygotowanie projektu przyjgtych w jednostce zasad rachunkowo{ci naleialo do

obowiqzk6w p. Lucyny Kaminskiej - Kwiek - Skarbnika Gminy Krupski Mlyn.

Wniosek nr I
Uzupelni6 zakladowy plan kont dla jednostki Urzgdu Gminy w Krupskim Mlynie
o konto 975 - ,,Wydatki strukturalne" wtaz z przyjEtymi zasadami klasyfikacji
zdarzeh na tym koncie, stosownie do rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla
bud2etu pafstwa, bud2et6w jednostek samorz4du terltorialnego, jednostek

budzetowych, samorz4dowych zal<Lad6w bud2etowych, pairstwowych funduszy
celowych oraz patistwowych jednostek budzetowych maj4cych siedzibq poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861 z p62n. zm.), maj4c
na uwadze art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzelnia 1994 r'
o rachunkowo6ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p62n. zm.).

w 2010 r. nieterminowo dokorywano zapis6w w ewidencji t<siggowej konta 0l I - ,.srodki
trwale" dotyczqcych zmniejszenia wartoici irodkow trualych w zwiqzku ze sprzedaiq

nieruchomoici. Powy2szym naruszono afi. 20 ust. I ustawy z dnia 29 wrzelnia 1994 r.

o rachunkowoici (Dz. tJ. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6in. zm'), zgodnie z kt'rym do

ksiqg rachunkowych olcresu sprawozdawczego nalei wprowadzit, w postaci zapisu, kazde

zdarzenie, kt6re nastqpilo w tym okresie sprawozdctwc4T n.
Powyisze dotyczylo:
. sprzedazy dzialki nr 481/87 wraz z udzialem w dzialkach nr 439/85, nr 474/87

inr lzglSz dokonanej w dniu 22 stycznia 2010 r,, ujgcia zmniejszenia wartoSci Srodk6w

trwalych dokonano w ewidencji ksiggowej dopiero pod datq 30 listopada 2010 r',

o sprzedazy dzialki nr 294/22 dokonanej w dniu 30 lipca 2010 r. i sprzeda2y dzialki

ir ZSI/6+ dokonanej w dniu 3 sierpnia 2010 r., ujgcia zmniejszenia wartoici irodkdw

trwalych dokonano dopiero pod datq 3l paidziernika 2010 r'

Obowiqzhi w zal<resie prowadzenia ewidencji irodk,w trwalych naleZaly do Inspektora do

spraw Bud2etu w Referacie Finansowym. Bezpoiredni nadz'r nad pracownikiem

sprawowala p. Lucyna Kaminska - Kwiek- Skarbnik Gminy Krupski Mlyn

w latach 2011 - 2012 (do dnia zakoriczenia kontroli) nie prowadzono pozabilansowych

kont syntetycznych przewidzianych dla budzetu, tj. konta 991 - ,, Planowane dochody

bud,zeiu" oraz konta 992 - ,, Ptanowane wydatki budzetu" ' Bylo to niezgodne

z zakladowym planem kont dla budZetu, ustalonym Zarzqdzeniem Nr 0152/144/10 Wdjta

Gminy Krupsii |u1lyn z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia

rachunkowoici w (Jrzgdzie Gminy w Krupskim Mlynie oraz postanot4)ieniami

rozporzqrlzenia Ministra Finans6w z dnia 5 tipca 2010 r. w sprcnvie szczeg'lnych zasad



rachunkowofci oruz plandw kont dla budzetu panstwa, budzetdw jednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek budietowych, samorzqdowych zaklad1w bud1etowych,
paristwowych funduszy celowych oraz pa{tstwowych jednostek budzetowych majqcych
siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U Nr l28, poz. 861 z p62n. zm.).
Stosownie do postanowieri ww. zalcladowego planu kont oraz zalqcznika nr 2 do
powyzszego rozporzqdzenia Ministra Finans6w, konto 991 slu2y do ewidencji planu
dochoddw budzetowych oraz jego zmian, a konto 992 slu2y do ewidencji planu wydatkiw
budzetowych oraz jego zmian.

Obowiqzki w zakresie prowadzenia ksiqg rachunkowych Urzgdu Gminy w Krupskim
Mlynie wykorynuali pracownicy Referatu Finansowego. Nadz1r w tym zalvesie
sprawowala p. Lucyna Kaminska - Kwiek - Skarbnik Gminy Krupski Mftn.

Wniosek nr 2
Zaprowadzil ewidencjg ksiggow4 do pozabilansowych kont syntetycznych
budZetu: konta 991 * ,,Planowane dochody budZetu" oraz konta 992 *

,,Planowane wydatki bud2etu", stosownie do postanowieri zakladowego planu
kont ustalonego Zarz4dzeniem Nr 0152/144110 W6jta Gminy Krupski Miyn
z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowodci oraz plan6w kont dla
bud2etu paristwa, bud2et6w jednostek samorz4du terl'torialnego, jednostek
bud2etowych, samorz4dowych zakLad6w budzetowych, palistwowych funduszy
celowych oraz pafstwowych jednostek budZetowych maj4cych siedzibg poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z po2n. zm.).

Wniosek nr 3
Wzmocnid nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy w Krupskim Mlynie
w zakresie prowadzenia ewidencji ksiggowej stosownie do art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 29 wrze3nia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
z po2n. zm.) oraz postanowieri zakladowego planu kont ustalonego Zarz4dzenem
Nr 0152/144/10 W6jta Gminy Krupski Mlyn z dnia 30 grudnia 2010 r., maj4c na
twadze art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z p62n. zm.).

W zakresie sprawozdawczoSci:

- ll/ sprawozdaniu jednostkowym oraz zbiorczym Rb-N o stanie nale2noici oraz wybranych
akrynu1w finansowych wg stanu na koniec IV kwartalu 2011 r., w czgici N3 - ,,Got6wka
i depozyty" nie wkazano stanu irodk6w na rachunkach bankowych, natomiast z ewidencji
lrsiggowej do konta 133 - ,, Rachunek biezqcy budzetu" wynika, 2e stan Srodkdw na
rachunkach bankowych wynosil 481.5 3 5,5 3 zl.
Powyiszym naruszono S 4 ust. I pkt I, S l0 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Finans6w
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdafi jednostek sektora Jinans6w publicznych
w zalnesie operacji finansov.ych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) w zwiqzku z $ 13 ust. I pkr 4
Instrukcji sporzqdzania sprawozdalt stanowiqcej zalqcznik Nr 9 do ww. rozporzqdzenia.
Zgodnie z przytoczonymi przepisami, sprawozdanie jednostknwe jest sporzqdzane przez
kierownika jednostki sporzqdzajqcej takie sprawozdanie na podstawie ksiqg rachunkowych
lub ewidencji ksiggowej danej jednostki oraz innych dokument6w dotyczqcych tej
jednostki. Sprawozdania nale2y sporzqdzat rzetelnie i prawidlowo pod wzglgdem



merytorycznym i formalno-rachunkowym. Stosownie do postanowiefi ww. Instrukcji,
w uldadzie przedmiotowym prezentowane sq nale2noici wynikajqce z nastgpuiqcych
tytul6w: depozyty - rozumiane jako wartoit naleinoici wynikajqcych ze zlozonych
depozyt6w. Do depozyt6w zalicza sig przede wszystkim depozyty zloione w banku.
W przypadku takich depozytdw wykazuie sig stan irodkdw zdeponowanych w banku,
w kolumnie 10 6anki).
W trakcie kontroli, tj. w dniu 27 sierpnia 2012 r., sporzqdzono ktrektg sprawozdania Rb-N
o stanie nale2noici oraz wybranych aktyw,w finansowych wg stanu na koniec IV la,vartalu
2011 r. oraz przeknzano do Regionalnej izby Obrachunkowej w Katowicach.

zadania w zalcresie sporzqdzania projekt'w sprawozdan bud2etowych i fnansowych
jednostki oraz organu nale2aly do pracownik'w Referatu Finansowego. Nadz6r w tym
zalvesie pelnila p. Lucyna KaminsL,a - Kwiek Skarbnik Gminy Krupski Mlyn.

Wniosek nr 4
Wzmocni6 nadz6r nad pracownikami Referatu Finansowego w zakresie
sporz4dzama sprawozdaf Rb-N o stanie nale2noSci oraz wybranych aktf'v6w
finansowych stosownie do postanowief $ 4 ust. 1 pkt 1, $ 10 ust' 4

rozpou4dzenia Ministra Finans6w z dnia 4 matca 2010 r. w sprawie sprawozdai
jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz'-U'

Nr 43, poz. 247) w zwi4zku z $ 13 ust. 1 pkt 4 Instrukcj i sporz4dzania sprawozdafi
stanowi4cej zal4cznik Nr 9 do ww. rozporz4dzenia, maj4c na uwadze art' 68,

art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z drua 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 , Poz. 1240 z P62n. zm.).

w 2012 r. zaniechano zarejestrowania wplywu do ()rzgdu Gminy w Krupskim Mlynie

sprawozdari jednostkowych za 2011 r. zloaonych przez jednostki organizacyjne, co bylo

iiezgodne z postanowienictmi S 42 ust. 2 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr'w z dnia

l8 itycznia 20ll ,. , sprawie instrukcji kancelaryj nej, jednolitych rzeczowych wykaz'w

akt iraz instrukcji w iprawie organizacji i zalcresu dzialania atchiw,w zaleladowych

(Dz. U. Nr 14, poz. 67 z p62n. zm.). Stosownie do ww. postanowieti, po zaleiestrowaniu
przesylki na noiniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypelnia pieczgt wplywu'na 

pierwszei stronie pisma lub, w przypadku gdy nie ma mo2liwoici otwarcia koperty, na

kopercie.
piwyzsze dotyczyto sprawozdafi: Rb-275 z wykonania planu dochoddw budietowych
jediostki samorzqdu terytorialnego, Rb-285 z wykonania planu wydatkiw budze,towych
"jednostki 

samorzqdu terytofialnego, Rb-Z o stanie zobowiqzari wedlug tytul'w dluinych
"oraz 

porgczeri i gwarancji, Rb-N o stanie nale2nolci oraz wybranych akfywdw

finans owych. zlo2onych Prze z :
- Przedszkole nr I w Krupskim Mlynie,
- Zespdl Szk6l w KruPskim MlYnie,
- Zesp1l Szkolno - Przedszkolny w Potgpie,
- Gminny Zesp1l Oswiatowy w Krupskim Mhpie.
fr"yc"ynq piwyZszego bylo przekazanie sprawozdafi bezpolrednio do Skarbnikc Gminy

Krupski Mlyn.
Poiadto, na drukach ww. sprawozdari zaniechano zamieszczenia potwierdzenia dokonania

ich sprawdzenia pod wzglgdem formalno- rachunkowym. stosownie do postanowieri

$ 9 
-ust. 

3 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 3 lutego 2010 r' w sprawie
"sprawo"dawc"olci bidzetowei (Dz U. Nr 20, poz. 103) oraz $ l0 ust. 6 rozporzqdzenia



Ministra Finansdw z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozday't jednostek sektora
finansdw publicznych w zalvesie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), jednostki
otrzymuj qce sprawozdania sq obowiqzane sprawdzit je pod wzglgdem formalno-
rachunkowym.

Zadania w zakresie sprawdzania, uzgadniania i weryfikacji sprawozdan jednostek
organizacyjnych Gminy nale2aly do p. Lucyny Kaminskiej - Kwiek - Skarbnika Gminy
Kruoski Allvn.

Wniosek nr 5
Zapewnil dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej sprawozdari skladanych
do Urzgdu Gminy w Krupskim Mlynie oraz rejestrowanie ich wplywu, stosownie
do postanowiei $ 9 ust. 3 rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 3 lutego
2010 r. w sprawie sprawozdawczo6ci budZetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), S 10
us|. 6 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dfia 4 marca 2010 r. w sprawie
sprawozdafi jednostek sektora finansdw publicznych w zakresie operacji
finansowych (Dz. U. Nr 43, poz.247) oraz $ 42 ust. 2 rozporz1dzenla Prezesa
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 201 1 r. w sprawie instrukcji kanceiaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt onz instrukcj i w sprawie organizacji
i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z p62n. zm.).

W zakresie realizacji planu finansowego:

* Iry 2UI r. dokonano wydatkdw budzetowych w lqcznej kwocie 91.594,31 zl, ktdre nie mialy
polvycia w planie finansowym jednostki, czym naluszono art. 44 ust. I pkt 3 i art. 254
pld 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240
z p6in. zm.). Zgodnie z ww. przepisami, wydatki publiczne mogq byt ponoszone na cele
i w wysokoiciach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finans6w publicznych,
a dokonywanie wydatk6w nastgpuje w granicach kwot olveilonych w planie finansowym,
z uwzglgdnieniem prawidlowo doktnanych przeniesiet4 i zgodnie z planowanym
przeznaczeniem, w sposdb celowy i oszczgdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efeh6w z danych nakladbw.
Powy2sze dotyczylo:
- wydatku z dnia 2l czerwca 20ll r. w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 -

Pozostala dzialalnoit, $ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych, gdzie bez
planu dokonano wydatku w kwocie 90.000 zl.
Przekroczenia dotyczyly wydatkiw poniesionych na podstawie dw6ch faktur za
modernizacjg centralnego placu w Potgpie w Gminie Krupski Mlyn, tj.: falaury VAT
Nr 2/06/201I z dnia 6 czerwca 2011 r. i fakury VAT Nr 5/06/2011 z dnia 6 czerwca
2011 r. Zmiany planu dokonano Zarzqdzeniem Nr 0050/68A/201I W6jta Gminy Krupski
Mlyn z dnia 29 czerwca 2011 r., poprzez przeniesienie irodkdw w kwocie 90.000 zl
z $ 6057.

- wydatku z dnia I9 wrzeinia 201I r. w dziale 754 - Bezpieczey'tstwo publiczne i ochrona
przeciwpoiarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straze poiarne, $ 4210 - Zakup
material1w i wyposa2enia. Poprzez dokonanie ww. wydatku przelvoczono planfinansotl)y
o hnotg 92,61 zl.
Plan wydatk6w na dzieri 19 wrzeinia 2011 r. wynosil 19.000 zl, natomiast wykonanie -
19.092,61 zl. Przekroczenie dotyczylo wydatk6w poniesionych na podstawie fahury
Nr l9l9/K,A[/11 z dnia 5 wrzeinia 20]l r. na kwotg 249.50 zl. Zmiany planu dokonano



Zarzqdzeniem Nr 0050/92/2011 lry6iw Gminy Krupski Allyn z dnia 2] wrzeinia 201I r.,
poprzez przeniesienie irodkaw z $ 4270.

- wydatku z dnia 14 paidziernika 20ll r. w dziale 754 - Bezpieczefistwo publiczne
i ochrona przeciwpozarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straie pozarne, S 4210 -

Zakup material6w i wyposqzenia. Na dzieti 14 paidziernika 2011 r. plan wydatkdw
w powyiszej podzialce klasyfikacyjnej wynosil 19.700 zl, a wykonanie 20.322,65 zl'
Przelvoczenie planu wnosilo 622,65 zt. Przeltroczenie dotyczylo wydatk'w poniesionych
na podstawie faktur: Nr 2123/K [/11 z dnia 30 wrzeinia 20]l r. na kwotg 980 zl'

Nr F,4/3461/2011 z dnia 30 wrzeinia 20ll r' na kwotg 124,58 zt, i Nr SPMFVAT/S32
000348 z dnia 30 wrzelnia 20ll r. na fu,otg 124,66 zl. Zmiany planu dokonano
Zarzqdzeniem Nr 0050/110/2011 l46jta Gminy Krupski Mlyn z dnia 27 paidziernika
2011 r. poprzez zwigl<szenie planu wydatk6w o kwotg 625,00 zl. (przeniesienie irodk'w
z $ 4300).

- wydatkow z dnia 23 listopada 2011 r. i z dnia 28 listopada 2011 r. w dziale 750 -

Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzgdy Gminy, i 4610 - Koszty
postgpowaiia tqdor"go i prokuratorskiego. Plan wydatk6w na dziefi 23 i 28 listopada-201i- 

r. wynosit 5.900 zt. Wykonanie wydatkow na dzien 23 listopada 201I r. wynosilo

5.909 zt, natomiast na dzieri 28 listopada 2011 r. wynosilo 6.43B,21 zl. Na dziefi

23 listopada 2011 przekroczono plan wydatk6w o 9,00 zl, natomiast na dziey't
28 tistoiada 2011 o kwotg 538,21 zt. Przelvoczenia powstaly poprzez dokonanie w dniu

23 tistopada 201t r. wydatk,w z tytulu oplaty od pozwu w bwocie 550 zl oraz w dniu

28 listipada 20II r. optat sqdowych w lqcznej kwocie 520 zl. Zmiany planu wydatk6w

dokonano Zarzqdzeniem Nr 0050/121/2011 W6jta Gminy Krupski Mlyn z dnict

30 listopada 201I r. poprzez zwigkszenie planu wydatkdw o kwotg 2.000'00 zl'
- wydati1w z dnia 28 grudnia 2011 r. i z dnia 29 grudnia 20ll r. w dziale 750 -

Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzgdy Gminy, s 4410 - Podr62e sluibowe

lvajowe. Plan wydatk,w na dzien 28 i 29 grudnia 201I r. wynosil 18.500 zt. wykonanie

wydatk6w na dziefi 28 grudnia 2011 r. wynosilo 18.682,55 zl, natomiast na dziefi

2b grudnia 20ll r. wynosilo i8.742,55 zt. Na dzieti 29 grudnia 2011 r. przelv,oczono

plai wydatk6w lqcznie na kwotg 242,55 zl. Przelvoczenia powstaly poprzez dokonanie'wydati,w 
w dniu 28 grudnia 20Il r. w kwocie 109,00 zl tytulem rozliczenia zaliczki na

podot"k dochodowy z- um6w - zlecefi i w kwocie 175,70 z tytulu zwrotu koszt6w podr'i
'sluibowych 

oraz w dniu 29 grudnia 20II r. w kwocie 60,00 zl z tytulu zterotu kosztdw

podr62y slu2bowych.'zmiany 
planu wydatk,w dokonano zarzqdzeniem Nr 0050/143/2011 l4t6jta Gminy

Krupski'Mtvn z dnia 30 grudnia 2011 r. poprzez nuigkszenie planu wydatk'w o kwotg

250,00 zl (przeniesienie lrodkow z $ 4440 ).
- wydatku z'dnia 28 grudnia 201 I r. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale

z'ooos - Gospodarkt gruntami i nieruchomoiciami, $ 4410 - sldadki na ubezpieczenia

spoleczne. io d"iri, dokonania wydatku nie zaplanowano irodk6w na wydatki w ww.

itasyJikacji budzetowej. Przelvoczenia pot4tstaly poprzez zaplatg spladek na

ubezpteczenie spoleczne od umowy - zlecenia w h,vocie 9B,74 zl. Zarzqdzeniem

wr OOsOn't:/zOi l wATo Gminy Krupski Mtyn z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadzono

plan wydatk|w w lauocie 100,00 zt poprzez przeniesienie lrodklw z $ 4170'

Zgodnie z postanowieniami instrukcji obiegu i kontroli dokument'w finansowo'
litggowych itanowiqcei zalqcznik nr 4 do Zarzqdzenia Nr 0152/44/10 Wdjta Gminy

xrLitni utyn z dnta jl gruLdnia 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowoici

w Urzgdzie Gminy w Krupskim ltynie, kontrola merytoryczna polega m'in' na



sprawdzeniu rzetelnoilci operacji, tj. zgodnoici z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz
celowoici.
Zadania w zakresie kontroli zgodnoici operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym nale2aly do p. Luqmy Kaminskiej - Kwiek - Skarbnika Gminy Krupski Mlyn.
Kontroli merytorycznej ww. dokument6w ksiggowych dokorynuali pracownicy []rzgdu
bezpoirednio odpowiedzialni za przebieg danej operacji gospodarczej.
Dowody l<siggowe stanowiqce podstawg do dokonania powy2szych wydatk|w, pomimo
braku zabezpieczenia irodkiw w planie finansowym, zatwierdzil do zaplaty p. Jan
Murowski - Ilrdjt Gminy Krupski Mlyn, natomiast dyspozycjg lrodkami pieniginymi
wykonala p. Lucyna Kaminska - Kwiek - Skarbnik Gminy Krupski Mlyn oraz Z-ca
Skarbnika Gminy (wydatek w kwocie 249,50 zl dzia] 754, rozdz. 75412, S 4210).

Wniosek nr 6
Wzmocnii nadz6r nad, pracownikami Urzgdu Gminy w Krupskim Mlynie
w zakresie dokonywania wydatk6w zgodnie z planem finansowym, stosownie do
art. 44 ust. 1 pkt 3 oraz aat. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po2.7240 zp62n. zm.), maj4c na uwadze
art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

W zakresie zam6wier[ publicznych:

- 14/ 2010 r. przeprowadzono postgpoy)anie o udzielenie zam6wienia pn. ,, Budowa Sali
gimnastycznej w Krupskim Mtynie". W opisie warunku w zalvesie sytuacji ekonomicznej
i finansowej zamawiajqcy ustalil, 2e o zamdwienie mogq ubiegat sig wykonawcy
ubezpieczeni od odpowiedzialnoici cl,tvilnej w zalcresie prowadzonej dzialalnoici
rwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na bwotg ubezpieczenia w wysokoici co najmniej
3.500.000 zl przez caly olcres realizacji zam6wienia. Na potwierdzenie spelnienia tego
warunku zamawiajqcy Zqdal oplaconej polisy, aw przypadku jej braku innego dokumentu
potl4,ierdzajqcego, 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoici cynuilnej
w zalvesie prowadzonej dzialalnoici. W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu oferty
zlo2ylo pigtnastu wykonawc6w. Zaden z wykonawc1w, kt6rzy zlozyli oferty na realizacjg
zamdwienia, nie przedlo2yl oplaconej polisy obejmujqcej ubezpieczeniem caly okres
realizacji zamiwienia. Komisja przetargowa uznala wszystkie zlo2one w postgpowaniu
oferty za spelniajqce warunki udzialu w postgpowaniu.
Z wyjafniefi zlo2onych w trakcie kontroli przez czlonk1w komisji przetargowej w tym
zakresie wynika, 2e intencjq zamawiajqcego bylo, aby wykonawcy posiadali wa2ne
ubezpieczenie OC na okreilonq kwotg, ahualne na dzieri skladania ofert. Wedtug takiej
zasady oceniono spelnienie powyzszego warunku, a olcres obowiq4nuania ubezpieczenia
nie byt brany pod uwagg. Zamawiajqcy w ogloszeniu o zam6wieniu i w specyJikacji
istotnych warunkdw zam1wienia nieprawidlowo opisal przyjgty spos6b oceny spelnienia
tego warunku przez wykonawc1w. PowyLszym naruszono art. 36 ust. I pkt 5 w zwiqzku
z art. 9 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.). Zgodnie z art. 36 ust. I pkt 5 ww. ustawy,
specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia zawiera co najmniej warunki udzialu
w postgpowania oraz opis sposobu dokony,vania oceny spelniania warunkdw udzialu
w postgpowaniu. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. I powyiszej ustawy, postgpowqnie
o udzielenie zam|wienia, z zasftzezeniem wyjqtk6w okreilonych w ustawie, prowadzi sig
z zachowaniem formy pisemnej. Zgodnie z powyzszq zasadq wszelkie wymagania



zamawiajqcego powinny byt jednoznacznie opisane w specyJikacji istotnych warunk6w
zamdwienia i ogloszeniu o zamdwieniu.

Projekt specyfikncji istotnych warunk1w zam6wienia i ogloszenie o zam6rrieniu sporzqdzil
Inspektor ds. Zam1wiey't Publicznych. Bezpoiredni nadzdr w tym zalvesie sprawowal
p. Jan Murowski - Wdjt Gminy Krupski Mlyn.
Powy2sze dokumenty zatwierdzil p. Jan Murowski - Wdjt Gminy Krupski Mlyn.
Zadania w zalcresie przeprowadzenia postzpowania nalezaly do komisji przetargowej
powolanej Zarzqdzeniem Nr 0152/125/10 W6jta Gminy Krupski Mlyn z dnia 1 grudnirt
2010 r., zmienionej na podstawie zarzqdzenia Nr 015 2/141/ 10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wniosek nr 7
Wzmocni6 nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy w Krupskim Mlynie
w zakresie przygotowywania postgpowali o udzielenie zam6wieh publicznych,

stosownie do arl. 36 ust. 1 pkt 5 w zwia;zktt z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. z 2010 r' Nr 1i3,
poz. 759 z p6in. zm.) oraz maj4c na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust' 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz' U Nr 157,
poz. 1240 z P62n. zm.).

W zakresie gospodarki mieniem:

- W ogloszeniach o przetargach ustnych ograniczonych na sprzedai nieruchomoici,
przelrowadzonych w roku 2008 i 2011, zaniechano zamieszczenia uzasadnienia wyboru'tanii 

prmy przetqrgu. Poryisze bylo niezgodne z postanowieniami $ 15 usL 1

rozpor)qdzinti Rady Ministrdw z dnia 14 wrzeinia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
pr)eprowadzania przetarg1w oraz roknwafi na zbycie nieruchomolci (Dz. U. z 2004 r.

Nr 207, poz. 2108 z p6in. zm.), stosownie do kt6rego w ogtoszeniu o przetafgu ustnym

ograniczonym podaje sig informacjg, 2e przetarg iest ograniczony, wraz z uzasadnieniem

wyb oru formy przetargu.
Powy2sze dotyczylo ogloszenia z dnia l8 wrzeinia 2008 r. o przetargu ustnym

ogriniczonym' no' sprrriaz nieruchomo1ci poloionej w Krupskim Mlynie, oznaczonej iako
dzialkn nr 136/17 oraz ogloszenia z dnia 20 lcwietnia 20ll r. o przetargu ustnym

ograniczonym na sprzeda| nieruchomoici polozonej w Krupskim wnie, oznaczonej jako

dzialki nr 133/17 i 149/4.

obowiqzki w zalcresie przygotowania dokumentacji do sprzeda2y nieruchomoic,i naleialy

do Inspelctora ds. Gospodarki Nieruchomoiciami w Referacie Inwestycji, Budov'.nictv)a,

Geodizji, Rolnictwa, Leinictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska.

Bezpoiredni nadz\r w tym zalvesie sprawowal Kierownik tego Referatu'

- Ir 2010 r. zaniechano sporzqdzenia i podania do publicznej wiadomolci wykaz6w

nieruchomoSci gminnych przeznaczonych do oddania w dzieriawg. Naruszono tym przepis

art. 35 ust. I itawy'" diia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz' U.

22010r 'Nr t02 ,poz .651 ' )zgodn iez lo6rym,wla ic iwyorgansporzqdza ipoda jedo
publicznej wiadomoici wykaz nieruchomolci przeznaczonych do sprzeda,y, do oddania
^w 

uiytkowanie wieczyste, uitkowanie, najem lub dzieraavg. Iyykaz ten wywiesza sig nc

olvei 2l dni w siedzibie wlaiciwego urzgdu, a ponadto informacj g o wytvieszeniu tego



wykazu podaje sig do publicznej wiadomoici przez ogloszenie w prasie lokalnej oraz
w inny spos1b nuyczajowo przyl gty w danej miejscowoici, a takZe na stronach
internetowyc h wlaiciwego urzgdu.
Powy2sze dotyczylo oddania w dzier2awg nieruchomoici gruntowch na podstawie umowy
Nr Ig-13/2010 z dnia 1 paidziernika 2010 r. oraz umowy Nr Ig-15/2010 z dnia 2 listopada
2010 r.
Ponadto, w latach 2009 - 2010 nie stosowano form podawania do publicznej wiadomoici
informacji o wlnuieszeniu wykazu nieruchomoici przeznaczonych do oddania w najem,
przewidzianych art. 35 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoiciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651.). Sporzqdzone wykazy podawano do
publicznej wiadomoici poprzez wlnuieszenie ich na tablicach informacyjnych na terenie
gminy. Informacji o wywieszeniu wykaz6w nie podano do publicznej wiadomoici poprzez
ogtoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzgdu.
PowyZsze dotyczylo lokali u1ytkowych oddanych w najem na podstawie umowy
nr 46/32GM2009 z dnia 3l marca 2009 r., umowy nr 57F/44Gb/W2010 z dnia 8 listopada
2010 r. oraz umowy nr 41/25GK/2011 z dnia 29 hwietnia 201I r.

Zadania w zalvesie wydzieriawiania nieruchomoSci gruntowych nalehaly do Inspehora ds.
Gospodarki Nieruchonoiciami w Referacie Inwestycjt, Budownictwa, Geodezji,
Rolnictwa, Leinictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska. Nadz1r w powyZszym
zakresie sprawowal Kierownik tego Referatu.
Zadania w zalvesie gospodarowania zasobem lokalowym nale1aly do Inspektora ds.
Lokalowych. Nadz6r w powyzszym zalcresie sprawowal Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Lokalowej.
Umowy dzier1awy grunt6w i umowy najmu lokali uiytkowych zawarl p. Jan Murowski -
Wdjt Gminy Krupski Mlyn.

Wniosek nr 8
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy w Krupskim Mlynie
w zakresie prawidtowego sporz4dzania ogloszeri o przetargach na sprzedaL
nieruchomoici oraz sporzqdzania i podawania do publicznej wiadomodci
wykaz6w nieruchomoSci przeznaczonych do oddania w najem i dzier2awg,
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p62n. zm.), maj4c na
twadze art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poln. zm.).

W zakresie dochod6w z tytulu oplat z korzystanie z zerwolel6 na sprzedaZ napoj6w
alkoholowych:

- 14/ 2011 r. nie dokonywano na bie2qco przypisu naleinoici z tytulu oplat za korzystanie
z zenuoley't na sprzeda| napojbw alkoholowych na koncie 221 - ,,Naleinoici z tytulu
dochod1w budzetowych". Przypisu dokonyvano kwartalnie na podstawie faktycznie
zrealizowanych wplat. Ponadto, w 201 I /. nie prowadzono ewidencji analitycznei
wedlug podmiot6tl), kt6rym wydano zezwolenia na sprzedai napoj 6w alkoholowych
z uwzglgdnieniem przypisu, wplat i naleZnoici.
Powy2sze niezgodne byto z art. 20 ust. I ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.
o rachunkowoici (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6in. zm.) oraz z zasadami

funkcjonowania konta 221 olcreilonymi w zalqczniku nr 3 do rozporzqdzenia Ministra



Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoici oraz plan6w
kont dla bud2etu paristwa, budzet6w iednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek

budzetowych, samorzqdowych zakladdw budzetowych, paristwowych funduszy celowych
oraz patistwowych jednostek bud2etowych majqcych siedzibg poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U Nr 128, poz.861).
W 2012 r. przypisano nale2noici z tytulu oplat za korzystanie z zenttolen na sprzedaL
napoj,w alkoholowych na koncie 221 - ,,Naleinoici z tytulu dochoddw budietowych" oraz
zaprowadzono ewidencjg analitycznq wg podmiot6w, kt6rym wydano zenuolenia na
spr z e daz napoj 6w alko ho I ow Y c h.

zadania w zalcresie wydawania zent,olefr na sprzeda. napoj'w alkoholowych oraz
naliczania oplat za korzystanie z ww. zezwoleri, nale2aly do Inspel<tora ds. Bud2etu
w Referacie Finans1w i Budzetu. NadzLr nad pracownikami sprawowala p. Lucyna

Kaminska - Kwiek - Skarbnik Gminy Krupski Mlyn

- ltr 2011 r. z bud2etu Gminy Krupski Mlyn na realizacjg Gminnego Programu Profilaktyki
i Rorwiq4+uania Problem6w Atkoholowych wydatkowano Srodki w wysokoici niiszej ni2

uzyskano dochody z rytulu wydanych zemtolefi na sprzedaz napoj6w alkoholowych.
Zgodnie z art. lB2 ustuwy z dnia 26 paidziernikn I9B2 r. o wychowaniu vr trzeiwoici

i-przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. u. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z p6ln. zm.), dochody

z oplat za korzystanie z zerwoleti na sprzeda2 napoj6w alkoholowych mogq byt

wykorzystane jedynie na realizacjg gminnych program6w profilaktyki i rorwiqzywania
problem6w aikoholowych. Srodki stanowiqce r62nicg pomigdzy wykonanymi dochodami^z 

tytulu oplat za wydawanie zezwoleri na sprzeda2 napoj'w alkoholowych, a wyda,tkami

zrializowanymi z gminnego programu proJilaktyki i rozwiqzywania problem6w

alkoholowych na rok 201 I wynosily 12.785,97 zl.
Za prawiilowq gospodarkg finansowq jednostki, zgodnie z art. 53 ust' I ustawy z dnia

27'sierpnia ZbOb i. o Jinansach publicznych (Dz. LI. Nr 157, poz. 1240 z p62n. zm.),

a popizednio art. 44 ust. I ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz.- U. Nr 249, poz. 2104 z p6tn. zm.)' odpowiadal p' Jan Murowski - W6jt Gminy

Krupski Mlyn.

Wniosek nr 9
Podjql dzialania w celu wydatkowania Srodk6w uzyskanych z oplat za

korzystanie z zezwoleh na sprzeda? napoj6w alkoholowych na realizacjg zada't'r

ujgtychwGminnychProgramachRozwi4zywaniaProblem6wAlkoholowych,
zg.odnie z an. ld2 u.tu[ t dnia 26 paldziemika 1982 r' o wychowaniu

i trze1vtoitci i przectwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.tJ. z 2007 r. Nr 70, poz. 473

z p62n. zm.).

W zakresie podatk6w:

- Do dnia rozpoczgcia kontroli zaniechano wezwania podatnika, Hdry nabyl w 2010 r'

od Gminy ir"ptn Mlyn nieruchomoit, do zloienia informacji w sprawie podatku od

nieruchomoici oraz nie podjgto dzialari celem wydania decyzji ustalajqcych wysokoit

zobowiqzania podatkowego w zwiqzku z nabyciem tej nieruchomoici'
ponadto, nie iydano decyzii ustatajqcej wysokoi1 zobowiqzania podatkowego w podatku

od nieruchomoici dla dzier2awcy gminnej nieruchomolci, pomimo 2e dzier2awca ten zlo2yl
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informacjg w sprawie podatku od nieruchomolci w rwiqzku z zawarciem w 2010 r. umowy
dzieriawy.
Powyisze bylo niezgodne z art. 274a $ I i art.21 $ I pkt 2 oraz art.2t $ 5 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z p6ln zm.)
w zwiqzku z art. 6 ust. l, ust. 6 i ust. B ustawy z dnia 12 stycznia lggl r. o podatkach
i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z p6in. zm.).
Skutkiem powy2szego byl brak wymiaru podatku od nieruchomoici:
o dla nieruchomoici oznaczonej jako dzialka nr 241/64 o powierzchni 0,0325 ha,

polo2onej w Krupskim Mlynie, sprzedanej przez Gming Krupski Mlyn aktem
notarialnym Rep. A Nr 2849/2010 w dniu 3 sierpnia 2010 r., za okres wrzesielt -
grudzie{t 20}0 r. orazzalata201I - 2012;

c dla nieruchomofci oznaczonej jako dzialka nr 129/5 o powierzchni 0,0446 ha, poloionej
w Krupskim Mlynie, dzier2awionej od Gminy Krupski Mlyn, na podstawie umowy
zawartej v/ dniu 1 paidziernika 2010 r., za okres listopad - grudzieri 2010 r. oraz za lata
201 I - 2012.

W trakcie kontroli, tj. w dniu 16 sierpnia 2012 r., wenvano nablnvcA nieruchomoici do
zloienia informacji w sprawie podatku od nieruchomoici. W dniu 6 wrze:inia 2012 r. ww.
podatnik zlo2yl informacjg w sprawie podatku od nieruchomoici, w kt6rej wykazal do
opodatkowania dzialkg nr 241/64 o pow. 0,0325 ha. Ponadto, w trakcie kontroli, tj. w dniu
3l sierpnia 2012 r., wydano decyzjg w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomofci
dla dzier2awcy nieruchomoici, kt6rq objgto podatkiem od nieruchomoici dzialkg nr 129/5
o pow. 0, 0446 ha za okres listopad - grudzieri 20 I 0 r. oraz za lata 2 0 I I - 2 0 I 2.
Zadania w zalvesie wymiaru podatku od nieruchomoici nale2aly do Inspektora ds. Bud2etu
w Referacie Finansowym. Nadz6r w tym zalvesie sprawowala p. Lucyna Kaminska - Kwiek
- Skarbnik Gminy Krupski Mlyn.

Wniosek nr 10
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Referatu Finansowego, w zakesie
prawidlowego dokonywania wymiaru podatku od nieruchomodci, stosownie do
art.274a $ 1 i art. 21 $ l pkt2otazafi.21 $ 5 ustawy z dnia29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z p62n. zm.) oraz art. 6 ust. 1,
ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 12 slycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z p62n. z-rn.), maj4c na twadze art. 68 i 69 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z p6in.zm. ).

W zakresie rozliczefi z jednostkami organizacyjnymi:

- Do dnia zakoriczenia kontroli nie ustanowiono trwalego zarzqdu na wszystkich
nieruchomoiciach stanowiqcych mienie Gminy Krupski Mlyn, przekazanych do
korzystania jednostkom budzetowym. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z p62n. zm. oraz
Dz. tJ. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pdln. zm.) trwaly zarzqd jest wlaiciwq formq wladania
nieruchomoi c iami przez j e dnostki or ganizacyj ne.
Powy2sze dotyczyto:
c Gminnego Oirodka Pomocy Spolecznej w Krupskim Mlynie, h6ry korzysta z czgici

budynku polo1onego przy ul. Zawadzkiego 3 w Krupskim A4lynie o pow. 170 m' na
podstawie umowy uzyczenia Nr 8GK/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r.,

l r



. Przedszkola Nr I w Krupskim Mlynie, kt6ry korzysta z czgici budynku polo2onego przy
ul. Zawadzkiego 3 w Krupskim Mlynie o pow, 363,78 m" na podstawie umolry uiyczenia
nr I I GK/2007 z dnia I0 stycznia 2010 r.

. Zespolu Szkol w Krupskim M$mie, k6ry bezumownie korzysta z nieruchomoici
stanowiqcych wlasnoit Gminy Krupski Mlyn, A. z dzialek o Nr 54/31 i 53/31
zabudow anych budynkiem szkoly.

(Jmowy uiyczenia Nr 8GI{/2007 z dnia I0 stycznia 2007 r. i Nr I I GI{/2007 z dnia
10 stycznia 2007 r. podpisat w imieniu Gminy p. Jan Murowski - W6jt Gminy Krupski
Mlyn.
Zadania w zaktesie gospodarowania gminnyn zasobem nieruchomoici nalezaly do
zalcresu dzialania Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa, Leinictwa,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska, nad kt6rym nadzdr sprawowal Kierownik
tego Referatu.

Wniosek nr 11
Podj46 dzialania zmierzaj4ce do uregulowania formy prawnej wladania
nieruchomo5ciami przez jednostki organizacylne Gminy Krupski Miyn, maj4c na
uwadze arl. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz.lJ. z 2001 r. Nr 142, poz. 1'591 z p62n. zm'), art.43 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodciami (Dz. U. z 2070 t' Nr 102,
poz. 651 z p62n. zm.), w zwi4zktt z afi. 61 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r'

kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. IJ. z 2000 r. Nr 98, poz' 1071L

z p62n. zm.).

stosownie do tresci art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 pa2dziemika 7992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. tJ. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z poan' zm')' sprawozdanie

o sposobie realizacji. wniosk6w pokontrolnych nale2y przedto2y6 Regionalnej Izbie

obrachunkowej w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymmia niniejszego

wyst4pienia.

Do wniosk6w pokontrolnych zawartych w niniejszym wyst4pieniu przystruguj e.prawo

zgLoszenia zastrzeZef w zakresie wymienionym w art, 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 pu2dziemika

tlggz r. o regionalnych izbach obrachunk owych. Zastrze2enia mozna wnosii do Kolegium

tutejszej Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wyst4pienia pokontrolnego'

ObrachunKow€j
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