
/ Protokół

Audyu wewnętrznego przeprowadzonego w |Jrzędzie Gminy w Bańnicz ce przez Marię
Wiśniewską posiadającą świadectwo kwalifikacyjne Nr 335118102 Ministra Finansów,
spełniaj ącą wymogi kwalifikacyj ne dla osób prowad zący chusługowo księgi rachunkowe.

Celem audyu była ocena adekwatności skuteczności i efektywności funkcjonowania
gospodarki finansowej w IJrzędzie w pierwszym półroczu 2011 roku.

Informacji ze strony Urzędu udzieliła p. Ewa Mówińska _ Siuda - Skarbnik Gminy.

Jednostka posiadala:

1. ZaŁJadowy plan kont

2. Instrukcję kasową

3. Ustaloną kwotę 15 000,- pogotowia kasowego

Wymienione dokumenty zatwierdzone były p:zęzkierownika jednostki.

Udokumentowanie operacji kasowych

Jędnostka prowadziŁa raporty kasowe komputerowo. Raporty kasowe dla rachunku
podstawowego tj. dla dochodów i wydatków sporządzone były odrębnie, Lecz
ewidencjonowane pod tym samym numerem raportu.

Skontrolowano raporty kasowe w zakresie:

'czy nastąpilprrypadek dokonywania wydatków bezpośrednio zuzyskanych dochodów,

- cza raporty kasowe były sporządzane nabieżąco,

- czy dokonywano operacji kasowych i zapisów w raporcie kasowym wyłącznie na podstawie

właściwych dochodów zrodłowych,

- czy nastąpliłprzypadek nieuzasadnionego przechowywania gotówki w kasie,



- czy raporty kasowe sporządzane były na koniec miesiąca'

I Do kontroli przyjęto raporty kasowe zam-c maj 2011

f,
'l ustalono:

- raporty kasowę spotządzane były na bieżąco'

- nię stwięrdzono dokonpvania wydatków bezpośrednio z uzyskanych dochodów, dochody

odprowadzanozdniemzakotlczęniasporządzaniaraportukasowego,

- nię stwierdzono ptzeftzymy'wania gotówki w kasie powyżej ustalonego pogotowia'

- raporty sporządzano w obrębie miesiąca'

Skarbnik Gminy dokon1rlvała kontroli kasy średnio co 2 miesiące i sporządzała stosowny

protokół'

Wykonanie budżetu

BudzetGminytlaŻ0!1rokuchwalonyzostałprzezRaĘGminyŻ7.1Ż.Ż010ruchwałąNr

Tr1l7l10.

Przyjegouchwaleniuprzestrzeganopostanowieńokreślonychwsrt.247,Ż48iŻ49Ustavłyz

dnia 27.0g. 2009ro finansach publicznych ( Dz U Nr 157 poz 1240)'

Przyjęto:

- dochodywwysokości 11 187 442'a0zŁ

- wydatki w wysokości 10 718 442'0a zŁ

Po dokonaniu zmian ustalono plan budzetu w kwocie:

- dochody 11' 672Ż29,28 zł

- wydatki 12I37 Ż29,Ż8 zł



t

I Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów za I póhocze sprawdzono na podstawie:

l' Sprawozdania Rb 27 S półroczne sprawozdarie z wykonania planu dochodów
budzetowych.

2. Informacji z wykonania budzetu zalpółrocze.
3. Zamknlęciaposzczególnychkont syntetycznych zalpółrocze

Kontrolą objęto dochody w podatku rolnym leśnym i podatku od nieruchomoŚci.

Wymiar pierwotny na 2a11r. na dzień spotządzania 14.02.2071r. orazprzypisy i odpisy na
dzien 3 0. 06.2 0 1 1 r' przedstawiały się następuj ąco.

Dochody z ĘĄułu podatków

W pierwszym półroczu 201 1 roku dochody z t5Ąułu podatków wyniosĘ:

Plan Wykonam

Podatek od nieruchomości 630 000,- 369 255,14,-

Podatek rolrry 335 000,- Ig7 321,56,_

Wymiar podatku prowadzono metodą komputerową.

Rodzaj

podatku

Wymiar

pierwotny

osoby

ftzyczne

Wyniar

pierwotny

osoby

prawne

Przypisy

na dzien

30.06.2011

r. osoby

ftzyczne

Odpis na
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30.06.2011

r. osoby
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Podatek

rolny

297.48r,0

0

69.174,00 7.277,00 9.774,00 239,0A 36,00

Podatek

leśny

6.916,00 24.142,00 6,00 6,00 136,00 0,00

Podatek od

nieruchomoś

ci

439.940,0

0

273.001,0

0

18.823,00 7.409,00 3.019,00 7.657,00



W zakresie ewidencji wymiarowej prowadzono:

o Informacje w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego,

o Informacje w sprawie podatku od nieruchomości,

o Deklaracje w sprawie podatku rolnego' od nieruchomości i leśnego,

o Rejestry w1łniarowe,

. Rejestry przypisów i odpisów.

. wykazy dzierŻawców.

Prawidłowośó i terminowość dokonania wymiaru w 20Il roku dla osób fizycznych
skontrolowano na podstawie rejestru wymiarowego, nakazów płatniczych i potwierdzeń

odbioru dla sołectw: GreyŻawy, Bartniczka.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokonarrego wymiaru i terminowości

doręczenia decyĄi wymiarowych podatnikom _ osobo m ftzycznym.

Ewidencja analityczna w zakresie poboru podatków prowadzona była w postaci tzw.

,,kartotek podatnika'' i pozvvalała ustalió przypisy, odpisy, zaległoŚci i nadpłaĘ.

Dowody wpłat księgowane były w ewidencji analitycznej na kontach poszczególnych

podatników, w ewidencji syntetycznej na koncie 221 oraz koncie 901 wg k|asyfikacji

budzetowej.

Porównano dane Ęmikające z ewidencji analitycznej tj. wydruki komputerowe ,,Sald
Rozrachunkowych'' sporządzone na dzięń 30.06.2011r. z podatków : rolnego, od

nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych z Sprawozdaniem RB-27S z wykonania

dochodów budzetowy ch zal półrocze 20ll . Różnic nie stwierd zono.

Porównano wydruki komputerowe z ewidencji analitycznej ,'Salda Rozrachunkowe Rejonów''

na dzień 30.06.201l w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych z
ewidencj ą syntetyczną.

Ustalono że:

- wpłaty podatków ujmowano odrębnie według klasyfikacji budżetowej,

Ulgi z tytułu kupna gruntów:

Skontrolowano I00% wydanych decyzji za I półrocze.

Podatnicy złoŻyli wnioski o udzielenie ulgi z t1tułu nabycia gruntów w miesiącu zakupu, w
zwirykuzĘm ulgę udzielono od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zawarto umowę

kupna.

Ulg inwestycyjnych w I półroczu nie udzielano.
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Dochody z mienia

W Ę estrze zagospodarowania gruntów komunalnych zaewidencj onowanych j est:

r Gruntówrolnych 6.4Ż96ha

Gospodarowanie gruntami prowadzi się na podstawie umów dzterżav,nych. Dochodem jest

ozynsz dzierŻawny płacony na l5 marca i 30 września kazdego roku'

Pozostałych gruntów komunalnych na terenie gminy na 3l.12.Ż|]1a roku

zewidencjonowanych było 20,220 1 ha.

Nabycie nieruchomości

W dniu 11.01.2011 roku na podstawie Aktu notarialnego Repertorium A Nr 26812011

zawarto umowę darowizny niezbudowanej nieruchomości fla tzecz Gminy Bartniczka dziaŁęk

471 i 468 o łącznej powierzchni 0,2786 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną w m.

Radoszki.

Powyższe zdatzetie zaewidencjonowano w rejestrze zagospodarowania gruntów

komunalnych zwiększając jednocześnie stan ogólny gruntów. odnotowano zmiany w
wykazie dróg gminy. Wykonano wszystkie czynności związane z nabyciem mienia.

IIlłydatki budżetowe

Realizację wydatków budzetowych za I połrocze 2a1I roku sprawdzono wg działów

klasyfi kacj i budzetowej.

Plan Wykonanie

Wydatki majątkowe 994 400,- 108 296,83,-

Wydatki bieŻące II142 829,- 5 811 368,18,_

Wydatki realizowano w podziale na działy,rozdziały, paragrĄ.

Plan Wykonanie

010 Rolnictwo 310 751,00,- 234175,35,-

020 Leśnictwo 5 000,- 0

400 Wltwarzanie i

zaopatrywanie w energię

elektryczną i wodę

351 017,- 186 535,46,-

600 Transport i łącznoŚó 687 796,- 386 422,47,-



ł

700 Gospodarka

mieszkaniowa

34 Ża0,- 20 2r7,t2,-

7 I 0 D ziaŁalnośó usługowa 70 000,- 0

750 Administracja publiczna I 186 627,- 576 364,rr,-
75I Uruędy Naczelnych

organów Władzy

Państwowej Kontroli i

Ochrony Prawa oraz

Sądownictwa

754,-

754 Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciw

poŻarowa

75 979,- 36 gA7,gI,-

756 Dochody od osób

prawnych, od osób

ftzycznych i innych

jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz

wydatki zvńązane z ich

problemem

20 400,- l0 843,96,-

757 obsługa dfugu

publicznego

130 000,- 53 626,94,-

758 Subwencje 89 770,- 0

801 oŚwiata i wychowanie 4 970 319,- 2 499 924,43,-

851 Ochrona zdrowia 55 329,- Ż4 90l,53,-

852 Pomoc społeczna 2 367 747,- 1276 690,94,-

853 Projekt Pokal 121794,29,- 33 25g,gg,-

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza

13l2Ag,- 108 103,-

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska

438 603,00,- 220 547,46,-

9ŻI Kultura i ochrona

D złe dzictw a Naro do we go

211 000,- 109 449,06,-

926 Kultura fizycznai sport 98 535,- 64 717,02,-

-



Prawidłowośó wykonania wydatków zgodnie z planem budżetowym sprawdzono na dzień
20.09.Ż0llr.

Nie stwierdzono przelcoczeniawydatków w żadnym dziaIe klasyfikacji budżetowej.

Rozliczeni e z ZakNad'em Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wynagrodzeń.
Naliczone składki ZUS odprowadzano dokonując przelewu z podziałem na ubezpieczenia

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Kontroli poddano terminowość odprowa dzariaskładek
ZUS. Skontrolowano deklaracje rozliczeniowę ZUS P DRA za miesiąc matzec, maj i
czerwiec 20l l roku:

- zapisy konta 229 ,,Pozostałe rozrachrrnki publicznoprawne''

- przelewy bankowe, w których wykazano odprowadzenie składek do ZUS,
- zestawienie wartości wypłat na listach płac zawlw miesiące.

Jednostka terminowo i w wysokości wykazanej w deklaracji odprowadzała składki ZUS.

RozliczeniazUrzędem Skarbowym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakresem kontroli objęto :

- terminowośó odprowadzania naliczonych ptzez płatnika zaIiczękna podatek dochodowy od

osób fizycznych

- odprowadzenie naliczonych zaltczekdo Urzędu skarbowego w pełnej wysokości
_prawidłowośó ewidencjonowania na konięc 225 ,,Rozrachunki z budżętarni" operacji

gospodarczych dotyczących naliczanta i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na

podatek dochodowy od osób fizycznych.

Do kontroli przyjęto terminowość odprowadzania zaliczek naliczonych za miesiącę marzec,

maj i czerwiec 2011 roku.

Kontrolą objęto:

- deklaracje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

- wyciągi bankowe, w których wykazarro przelewy za|iczekdo Urzędu Skarbowego

- zapisy konta 225 ,,koztachunki zbudŻetami"

_ listy płac za miesiąc matzec' maj i czerwiec w zakresie ustalenia zgodności kwoty zaliczek
na podatek wykazanych w listach płac z kwotą v,rykazaną w deklaracji o pobranych

zaliczkach n a podate k d ochodowy

Za|iczkt na podatek dochodowy od osób fizycznychodprowadzano tęrminowo.



Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie Ustawy z dnia2r.06.200l roku o dodatkach mieszkaniolvych DzU Nr 7l poz.
734 z l0'07'200t roku z póżruĄszymi zmianami i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnla
28't22001 roku Dz U Nr 156 poz 1817 z 3t.12.Ż00t roku dokonano sprawdzenia
prawidłowości naliczania dodatków mieszkaniowych dla mieszkanców, którym świadczenie

Pf?yznarLo na podstawie decyzji Nr 22, 24 i 26 Ustalono, Że decyzje wydano w terminie
przyznając zasiłekna okres 6 miesięcy.

Stypendia

Na podstawie Uchwały Nr XDV91/05 Rady Gminy Bartruczka z dnia Ż2 matca2005 roku w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na teręnie gminy Bartniczka otaz na podstawie Art. g07 Ustawy z dnia
07 '09'1991 roku o systemie oświaty ( DzlJ z 2004r. Nr 256, paz. 2572 Nr 273 poz. 27a3 i
281, poz' 2781 dokonano sprawdzenia prawidłowości naliczania stypendiów dla uczniów
szkół.

Skontrolowano decyzje na nazwisko:

1.-,ldziecko
Ż. 

-r?dzieci

3. lln2dzied
oraz Listy płac styczeń _ czerwiec _ uwag nie wniesiono.

Mateńały

Na koncie 310 ujmowano w jednostce wszystkie matetiały, które przyjmowanę były do
magazynu- Na dzień 31.t2 kazdego roku dokonywano inwentaryzacji.

W skontrolowanym materiale stwierdzono' ze w księgach rachunkowych ujęto
dochody i wydatki budzetowe. Konta księgi głównej zawrctały zapisy w ujęciu syntetycznym.
Do kont syntetycznych prowadzono konta analityczne zawierające zapisy będące
uszczegółowieniem zapisów księgi głównej po stronie dochodów i wydatków z
uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej w zakresie działów,rczdziałów i paragrafow.
W toku wykonywania budzefu dokonywano wydatków w granicach kwot określonych w
budżecie gminy z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień.

Na tym protokół zakończono.

Barbriczka, Ż7 .12.20 I 1r. -^#hW


