
z kontroli komp1eksowe.j gospodarki finansowej Ciminy Grojec za okres od 0 1.0 1.20 15r. 
do 3 1.12.201 5r. w powiqzaniu z bilansern zamkniqcia 20 14 roku i otwarcia 201 6 roku. 
Kontrole przeprowadzono w siedzibie Urzqd~  Gminy i Miasta, 05-600 Grojec, 
ul. J. Pilsudskiego w okresie od dnia 4 paidziernika 20 16r. do dnia 16 grudnia 20 16r. 
Nomenklatura jednostek do celow statystycznych 5.1.14.30.06.05.3 
Kontrole przeprowadzili inspektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie: 
1 .  Glowny Inspektor Iwona Wolak - Kozera - nr legitymacji sluibowej 005411 5 
3. Starszy Inspektor Slawomir Janik - IT 1:gitymacji stuibowej 0364 
3. Starszy Inspektor 1,eszek Miter - nr legityniacji sluibowej 003311 5 
zgodnie z upowaznieniem Prezesa Regionalnqi Izby Obrachunkowej w Warszawie 
Nr 129120 16 z dnia 29 wrzeinia 20 16r. 

Kontrole przeprowadzono zgodnie z zakresem kontroli, okreilonym w programie 
,,Ramowa tematyka kontroli kompleksowqj jednostki samorzqdu terytorialnego", stanowiqcym 
zaiqcznik nr 1 do protokolu. 

1. Kierownictwo jednostki samorzqdu tcrytorialnego 
W okresie objqtym kontrolq funkcje Burmistrza Gminy i Miasta pelnil Pan Jacek 

Stolarski wybrany na to stanowisko w wyborach bezpogrednich w dniu 16 listopada 2014 
roku. Objqcie obowiqzkow nastqpilo w dniu 1 grudni,l2014 roku tj. w dniu ztozenia ilubowania 
wobec Rady Miejskiej w Grojcu. 
Obecnie funkcje Burnlistrza pelni nadal Pan J. Stolarski. 

Skarbnikiem Gniiny Grojec w okresie objetyln kontrolq byla Pani Mariola Komorowska 
powolana na stanowisko z dniem 1.01.1997r. uch\~/aIq Nr XXXIIl293196 Rady Miejskiej w 
Grojcu z dnia 16.13.1996r. 
Obecnie funkcjq Skarbnika Gminy pelni nadal Pani V. Komorowska. 
W okresie objqtym kontrolq Sekretarzem Gminy hyla Pani J. Stykowska. Obecnie funkcje 
Sekretarza Gminy pelni nadal Pani J. Stykowska. 

2. Wewnetrzne regulacje organizacyjno- prawne 

Dokumenty do kontroli przedloiyli oraz informacji udzielali: 
- Pani J. Stykowska - Sekretarz Gminy 
- Pani M. Komorowska - Skarbnik Gminy 

Stat zit 

Statut Gminy Grbjec przyjety zostal Uchwatq Nr lVl37103 Rady Miejskiej w Grojcu z dnia 
3.02.2003r. Zmiany statutu dokonywane byly uchwa:.ami: 
- Uchwala Nr XXXIXl289105 Rady Miejskiej z dnia f!.08.05r. ( w zakresie regulaminu Komisji 
Rewizyjnej RM) 
- Uchwata Nr LIl375106 Rady miejskiej z dnia 19.06.06r. ( w zakresie Regulaminu pracy rady 
Miejskiej ) 
- Uchwala Nr VII153107 Rady Miejskie-j z dnia 5.03.07r. ( w zakresie wykazu jednostek 

I organizacyjnych ) 



- Uchwata Nr XLV/352/09 rady Miejskie-j z dria 29.06.09r. ( w zakresie zatrudnienia 
Burmistrza, wykonywania czynnoici z zakresu prawa pracy-nawiqzywanie i rozwiqzywanie 
stosunku pracy ) 
- Uchwala Nr XLVIl365109 Rady Miejskiej z dnia 3 1.08.09r. ( w zakresie wykazu jednostek 
organizacyjnycli ) 
- Uchwala Nr LI/401/09 Rady Miejskie-j z dnia 5.03 07r. ( w zakresie zmiany nazw sotectw ) 
- Uchwala Nr XI119211 1 Rady Miejskie-j z dnia 22.0X. 1 1 r. ( w zakresie wykazu solectw ) 
Uchwata Nr XXXIV/253/12 Rady Miejskiej z dnia 27.1 1.12r. ( w zakresie wykazu jednostek 
organizacyjnych ) 
Uchwala Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej z dnia 25.111.16r. ( w zakresie wykazu solectw oraz 
wykazu jednostek organizacyjnych ). 
Wszystkie zmiany opiiblikowane zostaly w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa 
Mazowieckiego. 
Statut okreila zadania i zakres dzialania gminy, organizacje wewnqtrznq oraz tryb pracy 
organow gminy, gminne jednostki organizacyjqe, jednostki pomocnicze gminy. W 
zatqcznikach do statutu zawarto wykaz jednostek pomocniczych gminy oraz wykaz jednostek 
organizacyjnych gminy. 

Regulamin organizacyjny Urzqdu Gminy i Miasta w Grojcu zostal wprowadzony w 
zycie Zarzqdzeniem Nr 16512014 Burmistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 1 grudnia 201 4r. 
Zmiany w regulaminie dokonane zostaty Zarzrjdzeni;~mi Burmistrza : Nr 6611 5 z dnia 8.04.15r. 
oraz Nr 14511 5 z dnia 21.09.15r.. 

W regulaminie okreilono zakres dziatania orxz zadania urzqdu, strukture organizacyjnq 
urzqdu, zasady funkcjonowania urzqdu, zakres dzialania kierownictwa urzqdu, referatow i 
stanowisk pracy urzqdu, zasady podpisywania pism, zasady i tryb przyjmowania i 
rozpatrywania skarg i wnioskow oraz organizacje kontroli wewnqtrznej w Urzqdzie.. 

Polityka rachtlnko~~t~o~fci 

Zasady rachu~lkowoici ( polityka ) zostaiy szczegolowo omowione w dalszej czqici protokolu. 

Kon trola zarzsdcza 
Zarzqdzeniem Nr 8 111 1 Burmistrza Gminy i Miasla w Grojcu z dnia 15.06.1 1 r. okreilono 
organizacjq i zasady fiinkcjonowania kontroli zarzqdczej w Gminie Grojec. 
Zarzqdzeniem Nr 8211 1 Burmistrza Gminy i Miasta w Grojcu z dnia 15.06.1 1r. okreilone 
zostaly zasady rejestrowania regulacj i wewnqtrzn ych na podstawie ktorych funkcjonije 
kontrola zarzqdcza w Urzqdzie Gminy i Miasta w Gr5jcu. 
Zarzqdzeniem Nr 8311 1 Burmistrza Gminy i Miasta M. Grojcu z dnia 15.06.1 1 r. ustalone zostaly 
zasady i tryb wyznaczania cel6w Urzqdu Gminy i lvIiasta Grojec, okreilania miernikow ich 
realizacji oraz zasad nionitorowania ich osiqgniqcia. 
Zarzqdzeniem Nr 8411 1 Burmistrza Gminy i Miasta IV Grojcu z dnia 15.06.1 lr. ustalony zostal 
Regulamin Kontroli Zarzqdczej Urzqdu Gminy i Miasta w Grojcu. W regulaminie okreilono 
cele i zadania kontroli zarzqdczej, elementy systemv kontroli zarzqdczej oraz zakres kontroli 
finansowej. 
Zarzqdzeniem Nr 8511 1 Burmistrza Gminy i Miasta ..v Grojcu z dnia 15.06.1 lr. wprowadzone 
zostaty procedury analizy ryzyka w Urzedzie Gminy i Miasta w Grojcu. 
W dniu 28.12.14r. sporzqdzony zostai Plan audytu na rok 2015 zawierajqcy m.in. wyniki 
analizy ryzyka, planowane tematy audytu wewnqtrzrego, planowane czynnoici sprawdzajqce. 



W dniu 30.12.14r. plan zostal zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta. W dniu 
26.0 1.16r. sporzqdzone zostalo Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 201 5r. Jak wynika 
ze sprawozdania w roku 201 5 przeprowadzono 4 zadania audytowe: 
- celowosd i efektywnoic dzialalnoici GOK; 
- prawidlowoid wykorzystania dotacji przez organiz,tc.je poiytku publicznego; 
- skutecznoid systemu ochrony danych osobowych; 
- legalnosc postqpowania przy udzielaniu ulg/umorzc:6. 
W sprawozdaniu zawarto ponadto omowienie ziderltyfikowanych istotnych ryzyk i slaboici 
kontroli zarzqdczej . 

3. Dane og6lne o jednostce samorzqdu terytorialnego 

Gmina Grojec poloiona jest w ~o~jewodztwie niazowieckim, powiat grejecki. Siedzibq 
gminy jest miasto Grojec. Na terenie gminy zamieszl:uje lqcznie 24.574 osoby, z czego 15.864 
osoby na terenie niiasta, a 9.71 0 osob na tcrenie gminy ( stan na dzien 3 1.12.201 5r. ). 
W sklad gminy wchodzi 41 solectw. 

Zgodnie z wykazem zawartym w zalqczniku Nr 2 do Statutu Gminy w celu wykonywania 
zadan gminy powolane zostaly jednostki organizacy-jne: 

1. Urzqd Gminy i Miasta w Grojcu 
2. Grojecki Oirodek Sportu ,,Mazowsze" w GrOjcu 
3. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Grojcu 
4. Strai Miejska w Grojcu 
5. Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spolecznc:j w Grojcu 
6. Zespol Administracyjny Placowek Oiwiatowych w Grojcu 
7. Publiczne Gimnazjum w Grojcu 
8. Publiczna Szkola Podstawowa Nr 1 w Gri?jc~~ 
9. Publiczna Szkola Podstawowa Nr 2 w Grojcu 
10. Publiczna Szkol-a Podstawowa Nr 3 w Grojcu 
1 1. Publiczna Szkola Podstawowa w Bikowku 
12. Publiczna Szkola Podstawowa w Czqstonieb !e 
13. Publiczna Szkola Podstawowa w Lesznowoli 
14. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grojcu 
15. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Gri?jcu 
16. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Gr6.jcu 

Instytucje kultury 
1 7. Grojecki OSrodek Kultury w Grojcu 
18. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gr6jcu. 

Sp6lki prawa handlowego 
19. Grojeckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w Gr6jcu 
20. Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Grojcu Sp, z 0.0. 

Budiet Gminy Grojec na rok 20 15 zostal zat wierdzony Uchwalq Nr 11111 011 4 Rady 
Miejskiej w Grojcu z dnia 29 grudnia 201 4r. przewiclywal: 
- dochody budietu w kwocie 70.687.360 zl, z tego: 
a/ bieiqce w kwocie - 67.250.71 2 z1 
bl majqtkowe w kwocie 3.436.648 zl 
- wydatki budietu w lqcznej kwocie 73.297.360 zl, ;. czego: 
a/ wydatki bieiqce w kwocie - 63.306.464.07 zl, 
bl wydatki majqtkowe w kwocie 9.990.895,93 zl. 

I 



W trakcie realizacjj budietu planowane dochody budzetu zwiekszone zostaly do kwoty 
73.538.923,77 zl ( w tym dochody bieiqce - 69.506.61 5,63 zl i majqtkowe - 4.032.308,14 21). 
Planowane wydatki budzetu gminy zostaly ustalonc w wysokoSci 78.592.770,35 zl, z czego 
wydatki bieiqce w kwocie 65.637.616,12 zl, a wydatki majqtkowe 12.955.154,23 zl. 
Realizacja budietu na rok 2015 przedstawiala sie nak;tepujqco: 
- dochody wykonane - 76.486.949,63 zl ( w tym: biezqce- 71.226.087,62 zl i majqtkowe - 
5.260.862,Ol zl ) 
- wydatki wykonane - 74.046.946,97 zl ( w tym: bieiqce - 61.838.128,3 1 zl i majqtkowe - 
12.208.8 1 8,66 zl ). 
Uchwatq Nr PI. 1 19.20 16 Skladu Orzekajqcego RIO w Warszawie z dnia 22.04.16r. wydana 
zostala opinia pozytywna z wykonania budietu Gn~iny Grojec za rok 2015. 

11. KSIF;GOWOSC I SPRAWOZDAWCZOSC 
1 .Gospodarka pienieina i kontrola kasy. 

Dokumenty do kontroli przedloiyli: 
- inspektor Urszula Wozniak - kasjer 
- inspektor Teresa Pruszkowska glbwny specjalista 
- Mariola Komorowska - Skarbnik Gminy i Miasta 

Obsluga bankowa 
Obslugq bankowq Gminy i Miasta Grojec w badan1.m okresie prowadzil Bank Pekao S.A. z 
siedzibq w Warszawie Centrum Korporacyjne w Radomiu na podstawie umowy z dnia 06 
grudnia 20 13r. na czas okreilony do 3 1 grudnia 20 16. 
Zgodnie z zawartymi umowami, o ktorych mowa ~ . i e j  Srodki pienieine gromadzone na wlw 
rachunkach bankowych sq oprocentowane wg Sorm~~ly oprocentowania (WIBID 1 M-KR0)-7 
p.a., natomiast za uslugi zwiqzane z otwarciem i prowadzeniem rachunkow bankowych oraz 
Swiadczeniem uslugi Home-Banking Bank pobierii oplatq wg stawek i oplat zawartych w 
zalqczniku nr 3 do umowy. 
Do umow o prowadzenie bankowej obsiugi budietu zastosowano art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych. 

Urzqd Gminy i Miasta Grojec nie posiada w bank1.1 wyodrebnionego rachunku bankowego 
bieiqcego Urzedu Gminy jako jednostki budietowcj, a swoje dochody i wydatki realizuje 
bezpoirednio z rachunku bieiqcego budzetu gminy. 

W Urzqdzie Gminy i Miasta zrealizowane dcchody i wydatki budzetowe ujmowane sq 
zapisem wtornym do konta 133 organu na koncie 130 planu kont Urzqdu Gminy i Miasta. Saldo 
konta 130 Urzqdu Gminy i Miasta w zakresie zrealiz nwanych: 
- dochodow budzetowych podlega okresowemu pr;:eksiygowaniu na podstawie sprawozdan 
Rb-27s na strone Wn konta 800 ,,Fundusz jednostki" planu kont Urzedu, 
- wydatkow budietowych podlega okresowemu pri:eksiqgowaniu na podstawie sprawozdan 
Rb-28s na strone Ma konta 800 ,,Fundus2 jednostki" planu kont Urzedu 

Poddano kontroli zgodnoSC stanu Srodk6w picnieinych znajdujqcych sie na rachunkach 
bankowych Gminy wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2015r. ze stanem tych Srodkow, 
wynikajqcym z prowadzonych urzqdzen ksiqgowych przez Urzqd Gminy i Miasta oraz Gmine 
Grojec (wedlug stanu na dzien 3 1.12.201 5r.). 



I Rachunek ZFSS 4.650,06 / 4.650,06 1 

Nazwa rachunku bankowego 

Rachunek biezqcy budietu: 
W tym: 
(organ) 
(rachunek poniocniczy) 

I Rachi~nek depozytowy 938.771,77 1 938.771,77 1 
Nie stwierdzono, r6inic pomiqdzy stanem srodkold pieniqznych znajdujqcych siq na wlw 
rachunkach bankowych ze stanem tych irodkow, ,,wnikajqcyrn z prowadzonych urzqdzen 
ksiqgowych przez Urzqd Gminy i Miasta oraz Gminc Grojec. 

Stan rachunku banl.owego na dzieri 3 1.12.201 5r. (w PLN) 

Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnvch 
Srodki pieniqine ZFSS gromadzone sq na odrqbnym racliunku bankowym i ewidencjonowane 
sq na koncie 135 p. k. Stan Srodkow pieniqinych n:l 01 .01.2015r wynosil 2.5 18,2521, zai na 
3 1.12.201 5r. wynosil 4.650,06zl. 
Roczny odpis na ZFSS, naliczony na poczqtku 2'315r. w stosunku do przeciqtnej liczby 
zatrudnionych wynosilr 70.339,67zl w tym: 

a) pracownicy: 
61.30 etatow x 1093,93 zl -67.057,91~1 - odpis podstawowy, normalne warunki (NW) 

Wg wyciqgu bankowego 
7.88 1.443,89 

7.491.650,96 
389.792,93 

b) emeryci: 
18 emerytbw x 182,32 zl = 3.281,76zl - odpis na emerytow i rencistow, (ER) 
Dokonany odpis na ZFSS do dnia 3 1.05.201 5r. wynosil 70.339,67~1 (powyiszq kwotq 
przekazano w dniu 05.05.201 5r., co stanowilo 100% rownowartoSci odpisow). 

Na przestrzeni 20 15r. doszlo w Urzqdzie Gminy i Miasta do zmian kadrowych (odejicie 

Wg urzqdzen ksiqgowych 
7.88 1.443,89 

7.491.650,96 
389.792.93 

pracownika, zatrudnienie nowego, zmiana wymiaru czasu pracy pracownika), ktore mialry 
wplywu na wysokoiC odpisu. Wyliczono, i e  odpis na ZFSS dla Urzqdu Gminy i Miasta z 
uwzglqdnieniem zaistnialych zmian na dzien 30.1 2.201 5r.wynosil 70.808,24~1. w tym: 

a) pracownicy: 
61,59 etatow x 1093,93 zl - 67.375,15 zl - odpi:. podstawowy, nornialne warunki (NW) 

b) emeryci: 
18,83 emerytow x 182,32 zl = 23.433,09zI - odpis na emerytow i rencistbw, (ER) 
Korekta odpisu w stosunku do stanu z poczqtku roku wynosila 468,5721. 
W dniu 30.12.20 15r. przekazano na ZFSS kwote 468,57zl. 

Operac-ie bankowe 
Do ewidencji operacji pieniqinych dokonywanyct- na bankowych rachunkach budietu w 
kontrolowanej jednostce sluiy konto 133 ,, Rachunei bieiqcy budietu" p, k. organu. Do wlw. 
konta zaprowadzono nastqpujqcq ewidencjq analityc,:nq: 
- konto 133-B-1 Rachunek bieiqcy budietu (odrqbn!. rachunek bankowy) 
- konto 133-B-2 Rachunek Lokat 
- konto 133-B-3 Rachunek Oplaty skarbowej 
- konto 133-B-4 Rachunek Rekultywacja wysypiska 

Prawidlowoid i tenninowoid zapisow w ewidencji ksiqgowej sprawdzono na podstawie 
irbdlowych dowodbw ksiqgowych (wyciqgow brnkowych od nr 186 do nr 209) oraz 
dokonanych zapisow ksiqgowych na koncie 133-1 ;- 1 .,Rachunek bieiqcy budietu" p.k. w 
okresie od 01 do 30 wrzeinia 20 15r. 



W wyniku kontroli stwierdzono: 
- dziennik dokumentow organu budietowego ,.ORG-WB" zawiera chronologiczne ~ jec i e  
zdarzen, jakie nastqpily w tym okresie; 
- zapisy w dzienniku sq kolejno numerowane w sposob ciqgly w skali roku 
- zapisy zawierajq: 

date ksiegowania - jest to data wyciqgu bankowego, na ktorym ujete sq operacje 
gospodarcze ujqte w rejestrze; 
skroconq nazwe dowodu ksiegowe stanowiqcego podstawe zapisu 
tresc operacji; 
kwote operacji wraz z datq operacji; 
oznaczenie kont analitycznych, ktorych dotyi:zy zapis ksiegowy 
w programie komputerowym po wybraniu cdpowiedniej funkcji moina ustali6 osobe 
odpowiedzialnq za treic zapisu dokonanego \v  ksiegach 

- sposob prowadzenia dziennika umoiliwia uzgadni;lnie jego obrotow z obrotami zestawienia 
obrotow i sald kont ksiegi gi6wne.j. 
- salda wykazane przez bank na wyciqgu bankowyln na 30.09.2015r. sq zgodne z ewidencjq 
ksiegowq prowadzonq na koncie 133-B-1 ,,Rachunel.. bieiqcy" p.k. 

Gospodarka kasowa 
Gmina Grojec posiada wyodrqbnione ponieszczenie kasowe zlokalizowane na 

pienvszym pietrze budynku Urzedu Gminy i Miasti;. Do pomieszczenia kasowego prowadzq 
drzwi metalowe zaopatrzone w dwa zamki. Ponadtc ustalono, i e  w pomieszczeniu kasowym 
znajduje sie okratowane okno. 
Budynek, w ktorym znajduje siq siedziba Gminy, w tym pomieszczenie kasowe posiada 
instalacje przeciw-wtamaniowq wraz z monitoringieln. 
WartoSci pienieine sq zabezpieczone podczas transportu i przechowywane w sposob zgodny z 
rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Aljministracji z dnia 07 wrzeSnia 20 10 roku 
w sprawie wymagan, jakim powinna odpou-iadad ochrona wartoici pienieinych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiqbiorc6w i inne jednostki organizacyjne 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1 128). 
Zasady gospodarki kasowej w Urzedzie Gminy i h4iasta Grojec reguluje Zarzqdzeniem Nr 
159112 Burmistrza Gminy i Miasta Gro-iec z d n i ; ~  31 grudnia 2012 w sprawie instrukcji 
gospodarki drukami Scislego zarachowania, gospodarki kasowej oraz instrukcji 
przeprowadzania inwentaryzacj i 
W Zarzqdzeniu w/w kierownik jednostki - Burmistr7 Gminy i Miasta ustali1 m.in. 
- wysokoic pogotowia kasowego w kwocie 3.000,OOzl dla wydatkow jednostki Urzqd Gminy 
- termin odprowadzenia do banku gotowki przyjqtej (lo kasy Urzedu, 
- instrukcje obiegu i kontroli dokumentow ksiqgoy.ch, ktore mogq byc podstawq dokonania 
wyplaty gotowki z kasy jednostki. 
- rodzaje sporzqdzanych raportow kasowych; 
- czestotliwoSC sporzqdzanych raportow kasowych; 
- zasady dotyczqce inwentaryzacji walorow znajdujac:ych sie w kasie; 
W wewnetrznych regulacjach prawnych dotyczqcycl- gospodarki kasowej nie uregulowano: 
- warunkow, w jakich powinien odbywac siq transpo-t wartoici pienieinych, 
- zasady odpowiedzialnoSci materialnej kasjera i osob odpowiedzialnych za transport gotowki 
pomiedzy jednostkq a bankiem 

Gospodarkq kasowq Urzqd prowadzi z wykorzystaniem programu komputerowego Xpertis 
Kasa firmy Macrologic S.A. 
W kasie Urzedu Gminy i Miasta Gr6jec sporzqdza si ; odrqbne raporty kasowe dla: 



- dochodow 
- wydatkow 
- ZFSS 
- depozytow 

W dniu 24 paidziernika 2016r. przeprowadzono kontrole kasy w Urzedzie Gminy i Miasta 
Gr6jec Na okolicznoid kontroli sporzqdzono odrqbny protokol, ktory stanowi zatqcznik n r  2 
do protokolu z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Grojec. W wyniku 
kontroli kasy nie stwierdzono r6inic pomiqdzy rzecz:iwistym stanem gotowki w kasie, a stanem 
wynikajqcym z prowadzonych raportow kasowych. 

Poddano kontroli irodlowe dokumenty ksiqgowe z okresu wrzesien 2016 roku, w tym 
raporty kasowe: 
- dochodow budzetowych z okresu od 01 do 3 1 paidziernika 2015r. tj. raporty kasowe od nr 
187 do nr 208 
- wydatkow budzetowych z okresu od 0 1 wrzesnia do 3 1 pazdziernika 201 5r. tj. raporty kasowe 
od nr48  do nr 61 
Dokumenty do kontroli przedloiyl Skarbnik Gminy. 
Stwierdzono, ie :  
- raporty kasowe sq oznaczone poprzez nadanie im kolejnego numeru oraz rodzaju dziaialnoici 
Urzedu (wydatki, dochody itp.). 
- raporty kasowe: 
a) dochodow budietowych sporzqdzane sq codziennie, w tym zawsze na koniec kaidego okresu 
sprawozdawczego 
b) wydatkow sporzqdzane sq w miare zachodzqcych potrzeb, w tym zawsze na koniec kazdego 
okresu sprawozdawczego 
- przy.jecie gotowki do kasy: 
a) z banku do kasy dokumentowe jest dowodcm KP ,,Kasa Przyjmie", ktory zostal 
przewidziany w wewnqtrznych regulacjach prawnych dotyczqcych gospodarki kasowej. 
b) dzienne wplaty do kasy (np. podatkow lokalnych pobieranych od osob fizycznych, opfaty 
skarbowej, itp.) wprowadzano do raportow kasowych na podstawie dokumentu KP ,, Kasa 
Przyjmie" W tresci ww. dokumentu zawarta jest nazwa naleznoici i kwoty pobranych wpiat; 
- na okolicznoSC odprowadzenia zrealizowanych d(~chod6w do banku obslugujqcego Urzqd 
Gminy sporzqdzano do raportow kasowych wewnetr,:ne dowody KW ,,Kasa Wyplaci". 
- wyplatq gotowki z kasy Urzqdu Gminy i Miasta dokumentowano w raportach kasowych 
wewnetrznymi dowodami ksiqgowymi KW ,,Kasa Viyplaci" lub dowodami wplaty ,,INN 0" 
do ktorych zalqczano dowody ir6dlowe takie jak r~chunki,  faktury, listy wyplat, delegacje 
siuibowe itp. Dowody wplaty ,,INN 0" nie zostaly przewidziane w instrukcji gospodarki 
kasowej. 
- Wewnetrzne dowody kasowe: 

Dowod wyplaty KW ,,Kasa Wyplaci", 
Dowod wyplaty ,,TNN 0" 
Dowod wplaty KP ,,Kasa Przyjmie" 

sq generowane z programu komputerowego KASA rrzez kasjera. 
- Dowody kasowe KP ,,Kasa Przyjmie" stosowan~: w Raportach Kasowych Dochodow i 
Raportach kasowych Wydatk6w numerowanc sq au:omatycznie przez system komputerowy 
odrebnie dla kazdego rodzaju raportu zachom~jqc ciagloSC w niezbednej ilosci egzemplarzy. 
- Dowody kasowe KW ,,Kasa Wyplaci" stosowan~: w Raportach Kasowych Dochodow i 
Raportach kasowych Wydatkow numerowane sq au omatycznie przez system komputerowy 
odrebnie dla ka2dego rodzaju raportu ~~~~~~~~jqc ciq ;loid w niezbednej iloici egzemplarzy. 



- Dowody wplaty gotowki do banku (Bankowy dowod wpiaty) przechowywane sq pod 
raportern kasowym. 
- w raportach kasowych uydatkow zamiast wskazania rodzaju i numeru irodlowych dowodow 
ksiqgowych na podstawie ktorych dokonano zapic;ow, wpisywano symbol dowodu wplaty 
, , N N  0" np. 

Raport kasowy Nr 54 z okresu od 0 1 do 07.1 0.20 1 5r. poz. 1 - 1 5 
Raport kasowy Nr 55 z okresu od 08 do 09.10.201 5r. poz. 1-14, 16-1 7 
Raport kasowy Nr 56 z okresu od 12 do 19.10.201 5r. poz. 1-1  5 

- wewnqtrzne dowody ksiegowe (KW, INN 0, KI') oraz irodlowe dowody ksiegowe obce 
dotqczone do raportow kasowych stwierdza.iqce dn~konanq operacje gospodarczq zawierajq 
stwierdzenia o zakwalifikowaniu dowodu ksiqgowe;!~ do ujecia w ksiegach rachunkowych 
- osoby otrzyniujqce naleine im kwoty wynikajqce z faktur, rachunkow, list plac itp. kwitowaly 
pobranq gotowkq skjadajqc sw6j podpis wraz z datq jej odbioru 
- nalekne kwoty wynikajqce z list wyplat ekwiwalentu pienieinego dla czlonkow OSP za 
dzialania ratownicze kasjer wyplacal jednej osol)ie wskazanej i upowainionej przez 
pozostalych czlonkow OSP; 
- dokonywanie wyplaty z kasy na rzecz innej oso5y. n i i  zostala wskazana w dokumencie 
irodlowym, bez udzielonego jej upowainienia i odpl~wiedniego udokumentowania tego faktu, 
tj. naleine diety czlonkom Okregowych Komisji Wyborczych wyplacano przewodniczqcemu 
Komisji bez udzielonego mu stosownego upowainie~~ia przez pozostalych czlonkow OKW, np. 
Raport Kasowy Wydatkow Nr 49 z dnia 04.09.201 51. pozycje 1-1 7 (kwota 17.820,OO zl) 
Raport Kasowy Wydatkow Nr 58 z dnia 23.10.20 151. pozycje 1-1 7 ( kwota 22.940,OO zl) 
- dokumenty dotyczqce wyplat gotowki z kasy sq zatwierdzane przez Burmistrza lub osobe 
przez niego upowainionq oraz przez Skarbnika Gminy lub innq osobe upowainionq. 
- zachowano chronologie wprowadzanych do raportbw dowodow kasowych operacji 
finansowych dokumentowanych dowodami KW, NU 0 i KP; 
- kasjer przestrzegal terminow odprowadzania do hanku gotowki przyjetej do kasy Urzedu 
okreilonych w polityce rachunkowoici Urzqdu Gminy i Miasta 

Poddano kontroli zgodnoiC obrotow kasowych (o ktorych mowa wyiej) z saldem konta 
101 -planu kont jednostki za okres od 01.09.201 5r. do 3 1.10.201 5r. i nieprawidlowoSci nie 
stwierdzono. 

W aktach osobowych kasjera, znajduje sie dcklaracja o odpowiedzialnoSci materialnej 
za powierzone mienie oraz zapytanie o karalnoic. 

Gospodarka drukami Scislego zarachowania 
Gospodarke drukami scislego zarachowania reguluje Zarzqdzeniem Nr 159112 Burmistrza 
Gminy i Miasta Grojec z dnia 3 1 grudnia 2012 n. sprawie instrukcji gospodarki drukami 
scislego zarachowania, gospodarki kasowej oraz inst-ukcji przeprowadzania inwentaryzacji 
W kontrolowanej jednostce druki Scislego zarachowrlnia stanowiq: 
- czeki gotowkowe 
- czeki rozrachunkowe 
- kwitariusze przychodowe K-103, K-53 
- arkusze spisu z natury 
- druki KW ,,Kasa Wyptaci" 
- druki KP ,,Kasa Wyplaci" 
- bilety oplaty targowej 
- karty drogowe 
- Swiadectwa miejsca pochodzenia zwierzqt 
- mandaty karne 

I 



Ewidencjq ww. drukow prowadzq: 
a) kasjer w zakresie: 
- czeki gotowkowe 
- czeki rozrachunkowe 
- kwitariusze przychodowe K-53 
- arkusze spisu z natury 
- druki KW ,,Kasa Wyplaci" 
- druki KP ,,Kasa Wyplaci" 
- bilety optaty targowej 
b) Graiyna Kwapisz - inspektor Wpdzialu PodatLow Urzqdu Gminy i Miasta w zakresie 
kwitariuszy do udokumentowania wplat poda t l . 6~  pobieranych przez inkasentow i 
generowanych z programu Macrosoft Podatek" tirmli ,,Macrologic 

W dniu 24.10.20 16r. przeprowadzono kontrolq drukow Scis'rego zarachowania 
prowadzonq przez kasjera Urzedu Gminy i Miasta. 
W wyniku kontroli drukow Scislego zaracliownnia nie stwierdzono roinic pomiqdzy 
rzeczywistym stanem tych drukow, a stanem wynika qcym z prowadzonej ewidencji w ksiedze 
drukow Scislego zarachowania. 

Ustalenia wynikajqce z kontroli druk6w scislego zarachowania prowadzonych przez 
kasjera zawarto w protokole z kontroli kasy. 

Kwitariusze 
Do ildokumentowania wpfat podatkbw pobieranych przez inkasentow sluzq kwitariusze 

generowane sq z programu Macrosoft Podatek" firmy ,,Macrologic na kazdq rate podatku oraz 
wieS - sotectwo oddzielnie 
Wyclruk z kont podatkowych na k t 6 r ~ ~ h  wys-qpujq naleznosci do zap'raty zawiera 
pokwitowania wystawione w dwcich egzc~nplarzach, z ktcirych jeden stanowi oryginal a drugi 
kopiq, po dwa na jednego podatnika na kazdq rat?, ,I ktcirycli jeden (oryginal) wydawany jest 
przez inkascnta podatnikowi a drugi (kopia) stuiy clo rozliczenia zainkasowanych kwot przez 
inkasenta i dotyczy naleznoici z bieiqccgo roku podatkowego. Pokwitowania zawierajq 
niepowlarzalne numery sktadajqce siq z 111. miijsco\voSci ewidencyjnej, 11s kolejnego 
pokwitowania na danq rat$ i roku oraz inl'ormac.jc o nr konta podatnikow. nazwiskach i 
iniionach podatnikow, kodu pocztowego i u~~iejsco~.;)sci  zamieszkania podatnikow, oraz pola 
wolne do wpisania pl-zez inkasenta dokladnego adresu zamieszkania, rodza.ju pobranej 
nalc2noici podatkowej. oksesi~ lub raty podatku. k ~ o t y  wplaty liczbq i slownie, daty wptaty 
podatnika i podpis inkasenta. ICopia dom.odi~ wplaty .<:iwiera kod kreskowy dla cel6w szybkiej 
identyfikac.ji podatnika w ewidencji podatkowej pro\~adzone.j \v programie koinputerowyni. 

Ka/da strona ~ h y d r i ~ k ~ ~  kwitarius/a dla danego ~nl,aserlta na okre<lonq rat? yawiera numery stron 
oraz infommacjq o dacie i godzinie wydruhu oraz micjscowoici, Ittcilej dotyczy. 

Pracownik przygoto~v~~jqcy i wydajqcy kwitariuszc inkasentoni dokonuje wpisu do ksiqgi 
drukow Scis'rego zarachowania kakdego kwitasius;la na danq sale Wpis dotyczqcy jednego 
kwitariiisza zawiera dane: o iloSci wydrukowanych +tron pokwitowan, wartoici wydanych do 
czynnosci inkasa dowodbw wpiat obliczonych jv programie komputerowym, wartoSci 
niewykorzyslanycli dowodh\v wpiat ustala11e.j jake r6:tnica pomiqdzy kwotq podatkbw mokliwq 
do pobrania pszez inkascnta a kwotq faktycznie pobranq i \va~.tosci wykorzystanycli do 
czynnoSci inkasa dowodhw wpl-at st;i~io\viqcycI~ zobowiqzanie inltasenta naleine do 
odprowadzenia na sacliunek budktu gminy oraz danc o dacie pobrania i zwrotu kwitariusza 
przez inkasenta potwicrdzone jego podpiscm i poclpia; psacotvnika dokonujqcego wpisu. 
Pracownik przygotowi~jqcy i wyda-jqcy Itwitariuszc inkascntom ~vypelnia i dolacza do kaidego 
wykorzystanego kwi tariusza rozliczenie. 

/ 



Poddano kontroli ewidencje drukow Scislego [arachowania kwitariuszy zobowiqzania 
pienieinego prowadzonych dla solectwa: 
- Skurow (I  rata podatku 20 15r.) 
- Zakrzewska Wola (IV rata podatku 20 15r.) 
- Kociszew (IV rata podatku 20 15r.) 
- Szczesna (IV rata podatku 20 15r.) 
-Worow (IV rata podatku 201 5r.) 
i nieprawidlowoici nie stwierdzono. 

Rozrachunki 
Na dzien 31 grudnia 2015r. na kontach rozrachunkowych Urzedu Gminy i Miasta Grejec 
wykazano nastep~~jqce salda: 

I Konto 

201 - Rozrachunki z dostawcami i dostawcalni 
221 - Naleznoici z tytulu dochodow budzetou ych 
224 - Rozliczenie dotacji budietowych . . . 
225 - Rozrachunki z budietami 
226 - Dlugoterminowe naleinoici budzetowe 
229 - Pozosta1e rozrachunki publicznoprawne 
23 1 - Rozrachunki z tytutu wynagrodzen 
234 - Pozostaie rozrachunki z pracownikami 
240 - Pozostate rozrachunki 
290 - Odpisy aktualizujqce naleznoici 

Poddano kontroli rozrachunki wedlug stanu na clzien 3 1 grudnia 201 5r. 
Konto 201 ,,Rozrachunki z dostawcami" planu kont 

Na koncie 201 ,,Rozrachunki z dostawcami" plan11 kont wykazano naleinoici w kwocie 
386.28 1,3421. oraz zobowiqzania w kwocie 752.25 1.86~1. 

Saldo 

Naleinoici ww. dot.: 
- Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Wojcieszek Warszawa - kwota 1080,OOzl 
- Poczta Polska S .A. Warszawa - kwota 584,0021 
- TRANSMAR PHU Marek Sasin Radom - kwota 333.439,45~1 

Wn 

ww, naleinoic dotyczy naliczonych kar umownych ]la podstawie $6 ust. 1 umowy nr 60120 13 
z 11.02.2013r. dot. Zadania pn. ,,Budowa dropi gminnej 160522W w miejscowoici 
Pobierowice. W dniu 19.07.20 15r. Gmina Grojec zglosita ww. wierzytelnoic do masy 
upadtoici w kategorii IV do Sqdu Rejonowego w Rad xniu V Wydzial Gospodarczy (Sygn. Akt 
VGUp 6/14) 

Ma 

- refundacji kosztow dotacji oraz kosztow c\ychow.~nia przedszkolnego poniesionego przez 
Gmine Grojec na uczni6w oddzialu przedszkolnego, przedszkoli publicznych i przedszkoli 
niepublicznych w kwocie 5 1.177,89zl. tym: 

Miasto i Gmina Warka klxota - 4.106,09zI 
Gmina Pniewy kwota - 22.958,57zt 
Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicq klvota - 886,7921 
Gmina Jasieniec klwota - 10.709,46zl 
Gmina Chynow kwota - 12.5 16,9821. 

Zobowislzania w kwocie 752.25 1,8621. dotyczyly 29 Icontrahentow: 
I !  



- Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji Sp z 0.0. w Groj :u kwota 
- Przedsiebiorstwo Uslug Geodezyjnych ,,MAPEX" kwota 
- PGE Obrot S.A. Rzeszow kwota 
- Koncesjonowany Zaktad Systemow Alarmowych kwota 
- Poczta Polska S.A. Warszawa kwota 
- PGNiG Obrot Detaliczny Warszawa kwota 
- OTIE Grojec kwota 
- Grejeckie TBS Sp. z 0.0. Gsojec kwota 
- Centralny 04sodek Informatyki G6rnictu'a S.A. Kalowicc kwota 
- T Mobile Polska S.A. kwota 
- MAC -ROY S.C. Grojec kwota 
- Nestle Waters Polska S.A. kwota 
- CELESIUM Sp. z 0.0. Grojec kwota 
- KOM-BUD Ustugi Komunalne Grojec kwota 
- MACROLOGIC S.A. Lodz kwota 
- Urzqd Miejski Tarczyn kwota 
- Banku Spoldzielczy Grojec kwota 
- OSP Grojec kwota 
- Gmina Raszyn kwota 
- JARPER Sp. z 0.0. Wolka Kosowska kwota 
- Firma Transportowo Ustugowa Z. Bylniak Worow kwota 
- Mazowiecka Izba Rolnicza kwota 
- RENTOLIL INITIAL Sp. z 0.0. Warszawa kwota 
- PC-CAM S.C. Warszawa kwota 
- CELESIUM Serwis Sp, z 0.0. Grojec kwota 
- PZM WIMET S.J. Jozefow kwota 
- Przedsiebiorstwo Wielobraniowe Walczak Piaseczno kwota 
- TONSMEIER WSCHOD Sp. z 0.0. Radom kwota 
- Rak Witold i Zofia kwota 
(odszkodowanie za grunt przejety na wlasnoid Gminy i Miasta Grojec - 
Mazowieckiego SPN-R.7534.36.2015.AS z dnia 25.09.201 5r.). 

Sprawdzono terminowoid regulowania zobo~viqzan Urzqdu powstalych na 3 1.12.20 15 
roku wobec wlw kontrahentbw na przykladzie: 
- Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji Sp z 0.0. w Grc':jcu 
- Przedsiebiorstwa Uslug Geodezyjnych ,.MAPEX" 
- PGE Obrot S.A. Rzeszow 
- Koncesjonowanego Zakladu Systemow Alarmowych 
- Poczty Polskiej S.A. Warszawa 
- TONSMEIER WSCHOD Sp, z 0.0. Radom 

Zobowiqzania wobec ww. kontrahentow uregulowano w tenninach umownych. 

Konto 221 ,,Naleinosci z tytulu dochodow budietowych" 
Konto 22 1 planu kont wykazywato dwa salda: 
- Saldo Wn - w kwocie 4.378.6 12,2621 
- Saldo Ma - w kwocie 44.992,77~1 

Naleinosci w kwocie 4.378.612,26~1 dot.: 
- zalegloici podatkowych os6b prawnych w kwocie .!.059.808,77zt 

Podatek rolny - 
' I 

242,OOzl. 



Podatek od nieruchomoSci - 1.554.687,17~1. 
Podatek od Srodkow transportowych - 8.203,60~1. 
PCC - 793,OOzi. 
Odsetki od nieterminowych wplat - 495.883,OOzI. 

- zalegloici podatkowych osob fizycznych w kwocie 1.096.592,4 I z~ . ,  w tym: 
Podatek rolny - 78.130.00~1. 
Podatek IeSny - 2.5 18,8Ozl. 
Podatek od nieruchomosci - 616.540,03~1. 
Podatek od Srodkow transportowych - 144.0 14,2721. 
Podatek od spadkow i darowizn - 3 1.428,08~1. 
PCC - 2.232.2321-. 
Odsetki od nieterminowych wplat - 22 1.729.00~1-. 

- Podatku od dzialalnoici gospodarczej osob tizycznych w foimie karty podatkowej (Urzqdy 
Skarbowe) w kwocie 182.528,87~1 
- Podatku dochodowy od osob fizycznych (Urzqdy Skarbowe) w kwocie 973,0021 
- wplytvy za zajjecie pasa drogowego w kwocie 43.8')4,94zi 
- wplywy z tyt. oplat za gospodarowanie odpadami vi kwocie 12.1 53,9121 
- oplat za zarzqd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste kwota - 14.097,11 z1 
- najmu kwota - 3 17.8 10,14z1 
- wplywu z tyt, przeksztalcenia prawa wieczystego ukytkowania kwota - 5 13.047,97~1 
- wplywu z tyt, odplatnego nabycia prawa wlasnoici kwota - 134.896,47zl 
- wp1ywu oplat za zezwolenia na sprzedai alkoholu kwota - 0,03zl 
- odsetki od pozostalych optat kwota - 12.808,64zl 

Zobowiqzania w kwocie 44.992,77zt dot. nadplat 
- podatkowych osob fizycznych w kwocie 23.457,56<1, w tym: 

Podatek rolny - -  6.817.10~1 
Podatek leSny - -  2.189,95z1 
Podatek od nieruchomoici - -  13.430,51~1 
Podatek od Srodkow transportowych -- 1.020,0021 

- podatkowych osob prawnych w kwocie 17,96zl., MI tym: 
Podatek rolny - -  99,0021 
Podatek od nieruchomoici - -  1,988,4021 
Podatek od Srodkow transportowych - 402,OOzl 

- oplat za zarzqd, uiytkowanie i uiytkowanie wieczj ;te kwota - 4.893,09z1 
- najmu kwota - 1.767,90zl 
- wplywu z tyt. przeksztalcenia prawa wieczystego u?ytkowania kwota - 25,OOzl 
- wplywu z tyt. odptatnego nabycia prawa wlasnoSci kwota - 10.840,28z1 
- wp1ywu optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu L wota - 8,12zl 
- podatek dochodowy od osob prawnych kwota - 1.378,02zl 
- wplywu z opiat lokalnych kwota - 133,40z1. 

Konto 224,,Rozliczenie dotacji budzetowych oraz platnoici . . ." 
Na koncie 224 planu kont nie wykazano sald. 

Konto 225,,Rozrachunki z budietami" 
Na koncie 225 planu kont wykazano saldo zobow~qzan tv kwocie 11.658,00~1, ktore dot. 
rozliczen z Urzqdem Skarbowym z tytuku podatku V IT  za grudzien 201 5r. 

Konto 226 ,Dlugoterminowe nale2noSci budi,:towe" p.k. 



Na koncie 226 planu kont wykazano naleinoici w k xocie 9.795.340,21zl, kt6re dot.: 
roztoionych na raty naleinoici z tytulu 
- sprzedaiy lokali mieszkalnych w kwocie 525.883,OOzl 
- sprzedai gruntow w kwocie 1.220,00zl 
- przeksztalcenia uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci w kwocie 8.056.797,12~1 
- oplat za zajqcie pasa drogowego w kwocie 1.2 1 1.4.10,09zl. 

Konto 229 ,,Pozostafe rozrachunki publicznoprawne" 
Na koncie 229 planu kont wykazano jedynie zotowiqzania w kwocie 58.052,23~1, ktore 
dotyczyly naliczonych przez pracodawcq skladek na Fundusz Ubezpieczen Spotecznych i 
Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia roci.ncgo 20 15r. 
Stwierdzono brak ewidencji analitycznej konta 229 .,Pozostale rozrachunki publicznoprawne" 
p.k. wg poszczegolnych tytulow rozrachunkow, w tym dla: 
a) ubezpieczen spolecznych 
b) Funduszu Pracy 
c) PEFRON 

Konto 23 1 ,,Rozrachunki z t y t~~ lu  wynagrodz:6" 
Na koncie 231 planu kont wykazano jcdynie zobowiqzania w kwocie 294.666,68zl, ktore 
dotyczylo 
- umowy zlecenia - kwota 2.990,OOzt 
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznegv za 201 5. - kwota 291.676,68zl. 

Konto 234 ,,Pozostate rozrachunki z pracow~~ikami" 
Na koncie 234 planu kont wykazano saldo Wn w kwocie 24.715,00z1, ktore dotyczylo 
udzielonych pozyczek z ZFSS pracownikom Urzedu 

W wewnetrznych regulacjach prawnych opi:;ujqcych przyjqte zasady rachunkowoici, 
kierownik jednostki odpowiedzialny za ustalenie tej dokumentacji w formie pisemnej, 
uregulowal zasady udzielania i rozliczania zaliczelc wyptacanych pracownikom urzqdu na 
poczet wydatkow biezqcych oraz na poczet wynagrotlzen. 
W badanym okresie udzielano jednq zaliczkq stalq na poczet wydatkow biezqcych 
pracownikowi Urzqdu w wysokoici 500,OOzk. Zaliczkq tq rozliczono w dniu 30.12.20 15r. 

Konto 240 ,,Pozostake rozrachunki" p.k. 
Na koncie 240 planu kont wykazano naleinoici w kwocie 459.368,45zt, i zobowiqzania w 
kwocie 1.464.090,3 121. 

Naleinoici: 
Naleznosci w kwocie 459.368,45zl. dotyczyly rc~szczenia spornego - zajqcia w dniu 
22.04.201 1r. rachunku bankowego przez Kolnornika Sqdowego przy Sqdzie Rejonowym w 
Grojcu (sygn. akt KM5 1 111 1 ) z wniosku firmy AN? I S.A. Wysoka. Na ww. kwotq zalegloici 
Gminy sktadaly siq : 
- kwota zabezpieczenia 4 19.133,7621 
- odsetki zalegle 25.377,69zt 
- koszty procesu 1 3.057,OOzl 
- koszty zastqpstwa w egzekucji 1.800,OOzt. 
W dniu 17.05.201 1 r. Gmina Gr6jec wniosla skargc: na czynnoici komornika ww. sprawie 
wnoszqc o wstrzymanie dokonanego zajqcia r a c h u d . ~  bankowego gminy z uwagi na toczqce 
sie przed Sqdem Okrqgowym w Radomiu postqpo-aanie dotyczqce zasadnosci powodztwa 
ANTI S.A. Wysoka. 



W wyniku prowadzonych postepowari sqdowych w ! qdzie Okrqgowym w Radomiu I Wydzial 
Cywilny oraz w Sqdzie Apelacyjnym w Lublinie I 'Nydzial- Cywilny w dniu 14 lipca 2016r. 
zapadl prawomocny wyrok w sprawie z powodztw:~ GreenEco S.A. w Warszawie (nastqpcy 
prawnego ANTI S.A. Wysoka) zasqdzajqcy 

a) od Gminy Grojec na rzecz: 
GreenEco S.A. 

Kwote 4 19.133,76zl- wraz z odsetkami ustawowy~ni od dnia 05.12.201 Or. 
Kwote 271.301,4 1 z1 z odsetkami ustawowymi od dnia 23.12.201 Or. 
Kwote 12.475,OOzl z tyt. zwrotu koszt6w procesu 

Skarbu Panstwa - Sqdu Okrqgowego w Radomiu 
Kwotq 846.00~1. tyt. zwrotu kosztow procesu 

b) Od GreenEco Warszawa na rzecz Gminy Gro.jec 
Kwotq 55,993,4021 tyt. zwrotu kosztow procesu 
Kwotq 14.8 19,Oozi tyt. zwrotu kosztow procesu w pcsstepowaniu apelacyjnym 

Gmina Gro-jec wykonala wyrok Sqdu Apelacj.jnego w Lublinie w zakresie splaty kwoty 
271. 301,4 1 21, w sposob nastqpujqcy: 

Kwotq 27 1.301,41~1 pomniejszono zasqctzoqe na rzecz Gminy od GreenEco S.A. 
Warszawa koszty procesu w tqcznej wysokoici 70.8 1 :!,40z1 (55.993,40zl + 14.8 19,OOzI). Zatem 
do zaplaty pozostala kwota 200.489,O 1 zt wraz z odsetkami ktorq uregulowano: 

- w dniu 07.10.2016r. na wskazane konto b:lnkowe przez GreenEco S.A. Warszawa 
przekazano kwote 152.257.71 zl- 

- w dniu 02.09.2016r. przekazano kwote 93 53 1,84zt Komornikowi Sqdowemu przy 
Sqdzie Rejonowym w Gostyninie prowadzqcemu eg zekuc-ie przeciwko dl-uinikowi GreenEco 
S.A. Warszawa na wniosek wierzycieli. 
Natomiast w zakresie spl-aty kwoty 4 19.133,76zt Komornik Sqdowy wszczql postepowanie 
egzekucyjne na ktore Gmina Grojec z1ozyla do Sqdu J.le.jonowego w Grbjcu Wydzia! I Cywilny: 

a) W dniu 10.08.2016r. skargq na czynnoici I~omornika z wnioskiem o zawieszenie 
postqpowania (sygn. Akt KM 2 1 1011 6) 

b) W dniu 11.08.2016r. pozew o c z ~ ~ c i o ~ ~ v c  pozbawienie wykonalnoici tytufu 
wykonawczego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. 

Zobowiazania dotyczyiy: 
- wniesionych przez 45 kontrahentow/wyko11awc6\v zabezpieczenia naleiytego wykonania 
umowy w kwocie ogolem 820.037,4321. Najwiqksza kwota zabezpieczenia wynosila 
5 18.860,17zl-. i dotyczyla firmy ANTI S.A. Wysoka. I'ozostale zabezpieczenia nie przekraczal-y 
kwoty 30.000,OOzt. (kazda) 
- wniesionego przez 3 kontrahentow/wykonawcow ~ . a d i u ~ n  w kwocie ogolem 10.500,00~1. po 
3.500,OOzl. kaide; 
- kaucji mieszkaniowych wniesionych przez 167 mieszkanc6w na ogolnq kwotq 154.101,6721. 
(Najwiqksza wal-tosc wniesionej kaucji wynosita 4.008,66zt.) 
- roszczenia sporne w kwocie 65.950,09zlr. dot. ANTI S.A. Wysoka i by!y przednliotem 
rozprawy sqdowej) 
- odsetki bankowe od zdeponowanych irodkow pieniqanych w kwocie 4 1 3.50 1,1221. 

Konto 290 ,,Odpis aktualizujqcy naleinoici" 3 .k .  
Na koncie 290 planu kont wykazano wartoic odpisiiw aktualizujqcych naleinoici w kwocie 
333.439,45zI., ktore dotyczyl-o zobowiqzan frmy 'I'RANSMAR PHU Marek Sasin Radom 



zg~oszonych przez Gmine Grbjec w dniu 19.07.201 jr. do masy upadtoici w kategorii IV do 
Sqdu Rejonowego w Radomiu V Wydzial Gospodarczp (Sygn. Akt V GUp 6/14). 

2. Ksiqgi rachunkowe budietu i urzqdu 
Rachunkowosd kontrolowanej jednostki pro\.iadzona jest w oparciu o: 
Zarzqdzenie Nr 160112 Burrnistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 3 1.12.2012r. w 
sprawie przyjqtych zasad rachunko~vosci w IJrzqdzie Miasta i Gminy w Grojcu, w 
kt6rym zawarto: 

- og6lne zasady prowadzenia ksiqg rachunkowych 
- metody wyceny aktywow i pasywow 

Zarzqdzenie Nr 162112 Burmistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 31.12.201 2r. w 
sprawie zaktadowego planu kont w Urzqdz e Gminy i Miasta w Gr6-jcu, w kt6rym 
zawarto 

- wykaz kont dla budzetu gminy 
- wykaz kont dla Urzqdu Gminy 

Zarzqdzenie Nr 19511 1 Burrnistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 30.12.20 1 1 r. w 
sprawie instrukcji sporzqdzania i obiegu dokumentow w Urzqdzie Gminy i Miasta w 
Grojcu. 
Zarzqdzenie Nr 180114 Burmistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 3 1.12.2014r. w 
sprawie wprowadzenia instrukcji sporzqdzania skonsolidowanego bilansu Gminy 
Groj ec 
Zarzqdzenie Nr 1.5911 2 Burmistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 3 1.12.2012r. w 
sprawie instrukcji gospodarki drukami scislepo zarachowania, gospodarki kasowej oraz 
instrukcji 
Zarzqdzenie Nr 20311 1 Burmistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 30.12.201 1r. w 
sprawie ustalenia dokumentacji informatyc;:nego systemu przetwarzania danych w 
Urzqdzie Gminy i Miasta w Grojcu 

W dokumentacj i opisujqcej przyjqte przez Urzqd Gminy i Miasta Grojec zasady rachunkowoici 
- nie wskazano terminu zamkniqcia poszczeg6lnych skresow sprawozdawczych w ciqgu roku 
- nie wskazano aktualnej wersji uzytkowanego oprog,ramowania 
- nie wyszczegolniono rodzajow prowadzonych reje:.trow 
Natomiast w wewnqtrznych regulacjach prawnyc? dotyczqcych gospodarki kasowej nie 
uregulowano: 
- warunkow, w jakich powinien odbywad siq transport wartoici pieniqznych, 
- zasady odpowiedzialnosci materialnej kasjera i os6b odpowiedzialnych za transport gotowki 
pomiqdzy jednostkq a bankiem 

Ksiqgi rachunkowe zarowno budzetu Gminy Gro-jtc, jak i Urzqdu Gminy i Miasta Grojec 
prowadzone sq za pomocq komputerow w programie Xpertis firmy Macrologic S.A. Warszawa 
Oddziai w todz i  modul: 

Finanse i ksiqgowoSd 
Kadry i place 
~ r o d k i  trwale 
Kasa 
Podatek rolny, lesny i od nieruchomosci - program do ewidencji podatkow; 
Podatek od srodkow transportowych - program do obslugi podatku od srodkow 
transportowych 
Podatek od Srodkow transportowych 



oraz z wykorzystaniem program6w: 
PtATNIK - program do rozliczen z %US-em: 
BESTIA - program do wymiany danych pom qdzy JST, RIO i MF 

W sklad ksiqg jednostki budzetowej wchodzq: 
dziennik 
konta ksiqgi glownej 
konta ksiqg pomocniczych 
zestawienie obrotow i sald kont syntetycmych 
zestawienie obrotow i sald kont analityczr~ych 

W sklad ksiqg budietu gminy wchodzq: 
Dziennik 

Dokumenty ksiegowane w programie Xpertis firmy Macrologic S.A. Warszawa Oddzial w 
Lodzi modul Finanse i ksiqgowoid grupowane sq w rejestrach (dziennikach czqiciowych). Na 
potrzeby Urzedu zostaly utworzone nastepujqce reje?,try ksiqgowe: 
- Rejestr bankowy - rachunek biezqcy 
- Rejestr bankowy - oplata skarbowa 
- Rejestr bankowy - lokaty 
- Rejestr bankowy - wydatki niewygasajqce 
- Rejestr depozytow 
- Rejestr depozytow - memorial 
- Re.jestr ZFSS 
- Rejestr memorial 
- Rejestr Polecenia ksiqgowania - depozyty 
- Rejestr planu dochodbw i wydatkbw 
- Rejestr podatki i oplaty 
- Rejestr kasowy - dochody 
- Rejestr kasowy - wydatki 
- Rejestr kasowy - ZFSS 
- Rejestr kasowy - depozyty 
- Rejestr - Rekultywacja wysypiska 
- Rejestr zaangaiowania 

Ksiega Glowna; 
Ksiqgi pomocnicze (konta analityczne), w iijqciu systematycznym wraz z obrotowkq 
analitycznq. 
Zestawienie obrotow i sald ksiegi glownej. 

Kontrolowana jednostka prowadzi rowniez konta pozabilansowe pelniqce funkcjq 
informacyjno - kontrolnq. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodujq zmian w skladnikach 
aktywow i pasywow. 

2.1 PrawidlowoSC i terminowoSC zapisow w ewidencji ksiqgowej. 

Ksiqgi rachunkowe prowadzone przy i ~ i y c i i ~  kl~n~putera zorganizowane sq w formie 
komputerowych zbiorow danych powstatych przy wykorzystaniu oprogramowania systemu 
finansowo - ksiegowego ,,Finanse i ksiqgowoid" fir ny  Macrologic S.A. Lodz. 

Zbior danych w programie komputerowrm tworzy m.in. dziennik, ksiqgq glownq, ksiegi 
pomocnicze, zestawienia obrotow i sald kont ksiqgi glownej oraz zestawienie obrotow i sald 
kont ksiqg pomocniczych. 
I 

/ I I 



Ksiegi rachunkowe sq trwale oznakowane nazwq jednostki, nazwq danego rodzaju 
ksiegi rachunkowej, posiadajq oznaczenie roku obrorowego. okresu sprawozdawczego, nazwe 
programu przetwarzania 
Zapisem pierwotnym w ksiegach jest zapis dokonany na kontach analitycznych, a zapisem 
wtornym automatycznie ksiegowane dane (przenoszone) na kontach syntetycznych. 
Zapisy ksiegowe zawierajq date dokonania ol.,eracji gospodarczej, rodzaj i numer 
identyfikacyjny dowodu stanowiqcego podstawe zapisu, skroconq treSC, kwotq i date 
ksiqgowania. Zakres kont syntetycznych i uklad ewitlencji szczegolowej umozliwialy ustalenie 
sposobu realizac-ji planu dochodow i wydatkow budi.etowych oraz stanu majqtkowego gminy. 

Wydruki ksiqg rachunkowych: 
- zachowujq automatycznq kontrole ciqglosci zapisojv, przenoszenia obrotow i sald, 
- sktadajq siq z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej. 

Dziennik 
Kontrolq objeto zapisy dziennika oraz zestawieni;. obrotow i sald Urzedu Gminy 20 15r. 
Stwierdzono, ie :  
- zapisy w dzienniku sq numerowane, a sumy zapisolw liczone sq w sposob ciqgly w skali roku 
- zdarzenia w dzienniku ujmowane sq chronologiczn~e 
- sposob dokonywania zapisow w dzienniku umoiliviia ich powiqzanie ze sprawdzonymi i 
zatwierdzonymi dowodami krodlowymi, 
- zapisy w dzienniku zawierajq: 

date ksiegowania 
date operacji 
date dokumentu zrodlowego 
nazwe dowodu ksiegowego stanowiqcego podstawe zapisu treSd operacji; 
kwote operacj i wraz z datq operacj i; 
oznaczenie kont analitycznych, ktorych dotyczy .capis ksiqgowy 
w programie komputerowym po wybraniu odpowiedniej funkcji moina ustalic osobe 

odpowiedzialnq za treic zapisu dokonanego iv ksigg: ch 

konta ksiegi gtownej i konta ksiqg pornocnicj:ych 
Konta ksiqg pomocniczych 
- Srodkow trwalych 
- pozostalych Srodkow trwalych 
- wartoici niematerialnych i prawnych; 
prowadzone sq technikq komputerowq. 
Przy wykorzystaniu programu komputerowego ewiclencja operacji gospodarczych nastqpuje 
rownoczeSnie w dzienniku i na kontach ksiqg pomocniczych, zgodnie z zasadq podwcijnego 
zapisu. Zapisy, obroty i salda na kontach ksiegi glo\:nej powstajq w konsekwencji dokonania 
zapisow na kontach pomocniczych (subkontach). 
Na podstawie zapisow na kontach ksiqg pomocnic:zych stosowany program komputerowy 
zapewnia sporzqdzanie zestawienia obrotciw i sald kont ksiegi glownej. 

Zestawienie obrotow i sald kont ksiegi glownej 
W wyniku kontroli stwierdzono, ze sporzqdzono i ~vydrukowano zestawienia obrotow i sald 
kont ksiegi glownej za kaidy okres sprawozdawczy .!0 15r. 

Zestawienie obrotow i sald kont pomocniczych 



W wyniku kontroli stwierdzono, i e  sporzqdzono i tydrukowano zestawienia obrotow i said 
kont ksiegi glownej za kaidy okres sprawozdawczy 20 15r. 

Ksiqgi rachunkowe Urzedu Gminy i Miasta Grojec roku obrotowego 201 5 zostaly zamkniqte 
dopier0 w dniu 26.10.20 16r. 

Ustalono, i i  na dzien 1 stycznia 20 15r. wprow.adzono salda poczqtkowe na konta ksiqgi 
glownej Urzedu oraz na konta ksiqg pomocniczych w kwotach zgodnych z saldem wykazanym 
na kontach na dzieri zamkniecia ksiqg rachunkowycl~ roku poprzedniego t-j. na dzien 3 1 grudnia 
20 14r. 
Sumy sald debetowych bilansu-jq sie z sumq sald kretlytowych. 

Sprawdzono zgodnoic ewidencji syntetycznej z ewic'encjq analitycznq wybranych kont zespolu 
2,,Rozrachunki i roszczenia" planu kont dzialalnoici ,,odstawowej Urzedu" zaprowadzonego dla 
Urzedu Gminy jako jednostki budietowej wg stanu rla 30.09.201 5r. 
Poddano kontroli : 

Ewidencje analitycznq do konta 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" planu 
kont; 
Ewidencje analitycznq do konta 240 ,,Pozost;.le rozrachunki" planu kont 

i nieprawidlowosci nie stwierdzono. 
Salda kont analitycznych zgadzajq siq z saldem kont:~ syntetycznego. 

Szczegolowe ustalenia w zakresie prawidio~voici i terminowoici zapisu w ewidencji 
ksiegowej przedstawiono w poszczegblnych zagadnieniach objetych kontrolq. 

3. SprawozdawczoSC. budietowa, finansowa i inna. 
Sprawozdania bud2etowe i tinansowe przedloiyli: 
- p. Mariola Komorowska - Skarbnik Gminy. 
- p. Teresa Pruszkowska - Glowny spec.jalista 

Sprawozdawczos~ budietowa. 

Sprawozdanie Rb-27s jednostkowe z wykonania planu clochod6w budketowych jednostki 
samol-zqdu terytorialnego( budketu i urzqdu) na 31.1 2.2015r. 

Sprawozdanie opisano w pkt. 111. ,,Budiet jednostki samorzqdu terytorialnego" 
,,Dochody budietowe" protokolu kontroli. 

Sprawozdanie Rb-28s z wykonania planu wydatlt6w budietowych za 2015 rok. 
W sprawozdaniu Rb-28s z wykonania planu wydatkow Urzqdu Gminy i Miasta Grojec 

za 20 1 5 rok wykazano: 
W kolumnie ,,Plan (wydatkow po zmianach)" kwote - 33.721.1 1 1,6421 

Zgodnie z saldem Wn konta 980 ,,Plan finansowy yldatkow budietowych" p.k. 
W kolumnie ,,Wykonane wydatki" kwotq - 37.2 19.4 15,54 zl. 

Wszystkie poniesione wydatki na podstawie danych ksiegowoici analitycznej prowadzonej do 
rachunku bieiqcego - subkonto wydatkow - stroia Ma konta 130 p.k. stanowity kwote 
33.721.1 11,64 zt. 

Zaangaiowanie wydatkbw 33.721.11 1.6421 - zgodne z saldeni konta 998 p.k. 
Zobowiqzania ogolem (kol. 7) w kwocie 1.1 (14.970,77zi w tym wymagalne 0,00 zl 

Zobowiqzania Urzedu Gminy i Miasta Grojec na dzien 3 1.12.201 5r. wg ewidencji ksiegowej 
stanowily kwote ogolem 279.405,21 zl., w tym salda Ma kont: 



201 ,, Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" p.k. N kwocie 752.25 1,86,07zI. 
229 ,,Pozostale rozrachunki publicznoprawne" p.k. M kwocie 58.052,23 z1 
23 1 ,,Rozrachunki z tyt. wynagrodzen" p.k. w kwocit: 294,666,6821 
Dane wykazane wlw sprawozdaniach sq zgodne z ev idencjq ksiqgowq. 
Sprawozdania sporzqdzono i przekazano 1 5.03.20 161.. - Korekta 1 

Sprawozdanie Rb-30s z wykonania planow fir~ansowych samorzqdowych zakladow 
budietowych za okres sprawozdawczy od 01.01 do dnia 31.12.2015r. 
Sprawozdanie Rb-30s opisano w pkt. V ,,Rozliczenia finansowe jednostki samorzqdu 
terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi ., 2 ,,23k1ady budietowe" protoko1u kontroli. 

Sprawozdanie Rb- 34 rocznego z wykonania clochod6w i wydatk6w na rachunku o ktorym 
mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 
Sprawozdanie Rb-34 opisano w pkt. V.  ,,Rozliczenia finansowe jednostki samorzqdu 
terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi" 1 .  ,.Ji.dnostki budietowe" protokolu kontroli. 

Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach zwiqzanych z wykonaniem zadari z zakresu 
administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych j. s. t. ustawami za IV kwartaly 
2015r. 
SprawozdanieRb-50sporzqdzono wedlug dysponentow Srodkow budietu panstwa 
przekazujqcych jednostkom samorzqdu terytorialnego dotacje na ~ y k o n a n i e  zadan z zakresu 
administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami oddzielnie dla dotacji i 
oddzielnie dla wydatkow. 
WielkoSci ekonomiczne wykazywano wedlug pelnej klasyfikacji budietowej. 
Plan i wykonanie dotacji zwiqzanych z wykonanien~ zadan z zakresu administracji rzqdowej 
oraz innych zadan zleconych j. s. t. ustawarni przedstawial siq nastqpujqco: 
Mazowiecki Urzqd Wojewodzki - plan 5.91 9.397,01z1. - wykonanie 5.908.754,46zf. 
Krajowe Biuro Wyborcze - plan 166.495.00~1. - wykonanie 167.970,22~1. 
W sprawozdaniu za IV kwartaty dane wykazywano po uwzglednieniu zwrotow dokonanych 
do 3 1 stycznia roku nastqpnego po roku budietowyn-I. 
Kwota zwrotow wynosita odpowiednio: 
Mazowiecki Urzqd Wojewodzki - 10.754,19z1.z czejgo: 

80 1-801 01 -20 10 k.b. kwota 2.960.7621. z w ~  ot dn.29.0 1.20 16r. 
801 -801 10-201 0 k.b. kwota 5.505,2026zl., ,c tego 

2.807,55zt. zwrot dn.31.12.2015r. 
2.697,65zt. zwrot dn.29,01.2016r. 

80 1-80 150-20 10 k.b. kwota 685,3521, zwrol dn.29.0 1.20 16r. 
852-852 12-20 10 k.b. kwota 329,4321. zwroi dn.08.0 1.201 6r. 
852-852 13-20 10 k.b. kwota 765,1521. zwrol dn.08.0 1.201 6r. 
852-8521 5-2030 k.b, kwota 167,38z1, z tego: 

49,4521. zwrot dn.20.07.2015r. 
62,19zl, zwrot dn. 15.10.201 5r. 
55,7421. zwrot dn.08.01.2016r. 

852-85295-20 10 k.b. kwota 340,92zl., z tego: 
338,2421. zwrot dn.08.0 1.201 6r. 

2,6821. zwrot dn.20.0 1.201 Gr. 
Krajowe Biuro Wyborcze - 3.324,78~1. z czego: 

750-75 107-201 0 k.b. kwota 1.809,53~1. zwro dn. 02.07.20 15r. 
750-75 108-201 0 k.b. kwota 716,71 zl, zwro cln. 10.12.201 5r. 
750-75 1 10-20 10 k.b. kwota 798,5421. zwro' dn. 13.10.20 1 5r. 



Dane wykazane w/w sprawozdaniach sq zgodne z e\lridencjq ksiqgowq. 
Sprawozdania sporzqdzono i przekazano 04.02.20 16r. 

Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu docliod6w zwiqzanych z realizacjq zadan z 
zakresu administracji rzqdowej oraz innych radan zleconych jednostek samorzqdu 
terytorialnego na 31.12.2015 roku. 
W 2015r. Gmina uzyskaia dochody zwiqzane z realizacjq zadan zleconych z zakresu 
administracji rzqdowcj w kwocie ogolem 2 15.169,82 zl., 
W sprawozdaniu Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie ,r wykonania planu dochodow zwiqzanych 
z realizacjq zadali z zakresu administrac-ji szqdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom 
samorzqdu terytorialnego ustawami za okrcs od poi-zqtku roku do konca IV kwartalu 201 5r. 
wykazano: 

Podzialka k.b. Dochody wykonane Dochody przekazane: 
750-750 1 1-0690 k.b. kwota 465,0021 kwota 44 1,7521 
852-8521 2-0920 k.b. kwota 72.244,92zl kwota 72.244,92~1 
852-8521 2-0970 k.b. kwota 7.238,39z1 kwota 3.6 19,20zI 
852-852 12-0980 k.b. kwota 129.569.5321 kwota 79.3 10,3924 
852-85228-0830 k.b. kwota 5.652,OOzl kwota 5.369,40z1 
RAZEM 21 5.169,84z1 kwota 160.985,66~1 
W 2015r. dochody budietowe zwiqzane z realizac.j:j zadan z zakresu administracji rzqdowej 
oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzqdu tcrytorialnego ustawami byly realizowane 
przez: 
a) Miejsko Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej Gro.jcu w zakresie zadan zwiqzanych z 
obslugq funduszu alimentacyjnego 
b) Urzqd Gminy i Miasta w Grojcu w zakresie udost;pniania danych osobowych 
W sprawozdaniu Rb-27ZZ dochody wykonane wykazano na podstawie danych ksiqgowoici w 
zakresie obslugi funduszu alimentacyjnego orz udostqpniania danych osobowych. 
W pozycji ,.Dochody przekazane" wykazano kwotq dochodow przekazanych na rachunek 
bieiqcy - subkonto dochodow dysponenta glownego Srodkow budietu panstwa przekazujqcego 
dotacjq z uwzglqdnieniem dochodow przekazanych :lo 8 stycznia roku nastqpujqcego po roku 
budketowym. 
Sprawozdania sporzqdzono i przekazano 02.02.201 6r. 

Sprawozdanie Rb PDP - roczne z wykonania podstawowych dochod6w podatkowych. 
Sprawozdanie opisano w pkt. 111. ,,Budiet jednostki samorzqdu terytorialnego" 1. ,,Dochody 
budietowe" protokolu kontroli. 

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyice /deficycic jednostek samorzqdu terytorialnego 
W sprawozdaniu Rb-NDS sporzqdzonym w:: stanu na 3 1.12.20 15r. wykazano: 

A. Dochody: 
Plan: 73.538.923,77zl. Wykonanie: 76.486.949,63~1. 

B. Wydatki: 
Plan: 78.592.770,35zl. Wykonanie: 74.046.946,97zt. 

Saldo Ma konta 90 1 (przed przeksiqgowaniem) ozna zajqce sumq dochodow budietu jednostki 
samorzqdu terytorialnego (Gminy Grojec) za 201 5 rok, stanowilo kwotq 76.486.949,63~1. 
Pod datq ostatniego dnia roku budietowego saldo konta 901 p.k. zostalo przeniesione na konto 
961 p.k. organu. 
Saldo Wn konta 902 (przed przeksiegowanien~) ozna:zajqce sum? dochodow budietujednostki 
samorzqdu terytorialnego (Gminy Gro-iec) za 20 15 rllk stanowijo kwotq 74.046.946,97zl. 



Pod datq ostatniego dnia roku budzetowego saldo kcnta 902 p.k. zostalo przeniesione na konto 
961 p.k. organu. 
Przedstawione dane u/ zakresie wykonanych dochod6w i wydatkow w sprawozdaniu Rb-NDS 
sporzqdzonym wg stanu na 3 1.12.201 5r. sq zgodne z danyrni wynikajqcymi ze sprawozdan Rb- 
27s (ko1.7) i Rb-28s (ko1.6). 

C. Wynik roczny budietu: (+) 2.440.002.66~1. - nadjliyzka budietu za 2015 rok odpowiadajqcy 
roznicy pomiqdzy zrealizowanymi dochodami ogol ,-m a zrealizowanymi wydatkami ogolem 
w/g stanu na dzien 3 1 grudnia 20 15r. 
Roznica miqdzy zrealizowanymi dochodami a zreali.cowanymi wydatkami ogolem, stanowiqca 
w tym przypadku nadwyikq jest zgodna z kwotq nadwyzki wykazanq w sprawozdaniu oraz 
saldem Ma konta 961 ,,Niedobor lub nadwyika bud i~ tu"  p. k. organu. 
D.I.  Przychody: ogo'ren~ 8.333.702,57~1. w tym: 
- pozyczki kwota 2.037.499.00~1 
- wolne Srodki kwota 6.296.203,57~1. 
D.2. Rozchody: 2.868.168,OOzl. 
- spl-aty poiyczek kwota 2.868.168,OOzl. (konto 260 p.k. organu 
ponlniejszone o umorzenia otrzymanej po;i.yczki w b wocie 106.250,00zl.) 
W danych uzupelniajqcych sprawozdania Rb-FJDS wykazano zobowiqzania zwiqzku 
wspoltworzonego przez Gminq Grojec przypadajqcc. do splaty w roku budietowym w kwocie 
263.425,58z+. 
Wykazane dane w sprawozdaniu Rb-NDS po stronie planu, o ktorym mowa wyiej bilansujq 
siq w nastqpujqcy sposob: dochody + przychody - ~ y d a t k i  - rozchody > 0 

Sprawozdanie Korekta Nr 1 sporzqdzono i yrzekazano 29.02.201 6r. 

Sprawozdanie Rb-ST roczne o stanie Srodkow na rachunkach bankowych gminy 
W sprawozdaniu Rb-ST wg stanu na 3 1.12.1'0 15r. 

I. Stan Srodkow na rachunku bieiqcym glniny wynosil: 7.88 1.443,89z!. 
w tym: 
- kwota 6.343,76~1. - Srodki niewykorzystanych dotacji: 
- kwota 1.227.814,OOzl. - Srodki subwencji oSwiatoviej przekazane w grudniu 201 5r. na poczet 
stycznia 20 16r. 
W ewidencji ksiqgowej organu finansowego wykaz~~no:  
- stan Srodkow pienieznych na rachunku bieiqcym \vg konta 133 p.k. - 7.88 1,443,8921. 
- Srodki niewykorzystanych dotacji jako czqSd saltla Ma konta 224-B-1-UW p.k. organu - 
6.343,76zl. (wg stanu na 3 1.12.201 5r.) 
- subwencja oSwiatowej przekazana w grudniu 201 :jr. na poczet stycznia 2016r. wg salda Ma 
konta 909 p.k. organu - 1.227.8 14,OOzl. 
Sprawozdanie sporzqdzono i zatwierdzono w dniu 1 9.02.201 6r. 

Sprawozdanie I, wysokoki Srednich wynagrl~dzen nauczycieli na poszczeg6lnych 
stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostkq samorzqdu 
terytorialnego za 201 5r. 
Kontrola wykonania przepisow art. 30 a Ustawy -Karty Nauczyciela 
Glnina Grojec jest organem zaloiycielskim nastqyiqcych dla placowek ~Swiatowych: 
- Publiczne Gimnaz-jum w Gri?jci~ 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 1 w Grojcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 2 w Gro-jcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 3 w Grojcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Bikowku 



- Publiczna Szkola Podstawowa w Czestoniewie 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Lesznowoli 
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grojcu 
- Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grojcu 
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grojcu 
Obslugq finansowo - ksiqgowq placowek oswiatowych Grniny Grojec prowadzi Zespo1 
Administracyjny Placowek OSwiatowych Gniiny Grcijec. 
Na podstawie sprawozdania Gminy z wysokoici Srednich wynagrodzen nauczycieli na 
poszczeg6lnych stopniach awansu zawodowego w s,:kolach prowadzonych przez jednostkq 
sarnorzqdu wg stanu na 3 1.12.2015r. ustalono, ;i,e wystqpily roinice pomiqdzy pozion~em 
wynagrodzen ustalonych na podstawie Karty Naucz!,ciela a faktycznie osiqgnietym w szkolach 
prowadzonych przez Gminq. Roznice powyzsze przc-dstawialy sie nastepujqco: 
Nauczyciele staiyici (plus) - 13.71 8.30~1. 
Nauczyciele kontraktowi (plus) - 409.487,35zl. 
Nauczyciele mianowani (plus) - 192.483,28~1. 
Nauczyciele dyplomowani (plus) - 869.185,97~1. 
Kwota do wyplaty tzw. jednorazowy dodatek uzup:lniajqcy ustalona jako roinica pomiqdzy 
sumq iloczynow Sredniorocznej liczby etatow ( ~ z w .  Sredniej arytmetycznej) i Srednich 
wynagrodzen (kwot bazowych) ustalonych dla okrcsow I-VIII i IX-XI1 2015 roku wg stopni 
awansu zawodowego, a wydatkami faktycznymi poniesionymi na wynagrodzenia byla wyzsza 
niz naleina wg obowiqzujqcych kwot bazowych i Sr2dniej liczby etatow w 20 15 roku. 
Sprawozdanie sporzqdzono w dniu 12 stycznia 20 1.' roku i przekazano: 
- Przewodniczqcemu Rady Gminy i Miasta Gri?jec. 
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, 
- Dyrektorom szkol i przedszkola z terenu Gminy, 
- Zwiqzkom zawodowym zrzeszajqcym nauczycieli 

SprawozdawczoSC w zakresie operacii finansowych 

Sprawozdanie Rb-Z - o stanie zobowiqzan wg tytul6w dluinych oraz gwarancji i porqczen 
na 31.1 2.201 5 roku jednostki samorzqdu terytorialnego 
Wykazane wlw sprawozdaniu zobowiqznnia wg tyiulow dluinych wynosily 2 1.392.07 1,OOzI. 

i dotyczyly zobowiqzan z tytutu: 
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.450.0(10,00z1. 
- zaciqgniqtych poiyczek w kwocie 4.942.071,OOzt. 
zgodnie z saldem Ma ,,260" p.k. organu. 

Zobowiqzania wymagalne z tytulu dostaw i us111g nie wystqpily. 
Porqczenia i gwarancje: nie wystqpujq. 
Sprawozdanie sporzqdzono 01.02.201 6r. 

Sprawozdanie Rb-UZ uzupelniajqce o stanie zobowiqzan wg tytul6w dluinych na dzien 
31.12.2015r. 

W sprawozdaniu wykazano zobowiqzania lv kwocie 21.392.071,OOzl.: 
CzeSC A Zobowiqzania z tyt. papierow wartoiciou ych wg wartosci ksiqgowej 
nie wystqpily 

CzqSC. B Struktura walutowa zobowiqzali z tyt. zaciqgniqtych kredytow, poiyczek oraz 
wyemitowanych papier6w wartoSciowych wg wall oici nominalnej 
Zobowiqzania ogolem w kwocie 21.392.07 1,OOzl 
Poz. R2 kredyty i pozyczki w kwocie 21.392.071.(10~1. 



Dane wykazane w poz.B2 sq zgodne z danymi wyk 2zanymi w poz. E2 sprawozdania Rb-Z za 
IV kwartat analogicznego roku. 
CzqSC. C Struktura terminowa zobowiqzan , tytulu zaciqgniqtych kredytow oraz 
wyemitowanych papierow wartoSciowych 
Poz.C3 Struktura terminowa (wg pierwotnego term nu zapadalnosci) 
Zobowiqzania ogolem 21.392.071,00zt., mi tym: 
- zapadalnosd w latach 1,5> kwota 850.090,OOzl. 
- zapadalnoid pow.5 lat kwota 20.541.981.0Ozl. 
Poz.C4 Struktura tcrminowa (wg pozostalego terminu zapadalnosci) 
Zobowiqzania ogolem 2 1.392.07 1,00zl., \v tym: 
- zapadalnosd mT latach 0;l > kwota 2.724.750.00~1. 
- zapadalnosd pow. 1 ;5 kwota 9.205.404,00~1. 
- zapadalnosk pow. 5 kwota 9.461.9 17,00z1. 

Zobowiqzania wg grup wierzycieli: 
- grupa I11 w kwocie 4.942.071,OOzl. 
- Banki w kwocie 16.450.000,00~1. 
Sprawozdanie sporzqdzono 01.02.20 16r. 

Sprawozdanie Rh-N o stanie naleinoici oraz wyl.lranych aktywow finansowych na koniec 
2015 roku. (Urzqd Gminy wraz z Gminq) 

Sprawozdanie sporzqdzono i zatwierdzono 15.03.2016r. (Korekta Nr 3) Wykazane w 
sprawozdaniu nale?noSci wymagalne wg tytutow IN wartosci nominalnej tych naleinosci na 
3 1.12.20 15r. przedstawiaty siq nastqpu-jqco: 
Poz. N.2 poivczki: 9.23 1,844,5621. , w tym: 

Czqsd salda Wn konta 221 pk. UMiG w kwocie 647.944,4421. w tym: 
- Saldo Wn konta 22 1-5-2-70005-0760 Wpiywy z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania 
wieczystego w kwocie 5 13 047,9721. 
- Saldo WN konta 22 1-5-2-70005-0770 Wptaty z tytulu odplatnego nabycia prawa w kwocie 
134 896,47 

CzeSd salda Wn konta 226 pk. UMiG w kwccie 8.583.900,12~1., ktore dot. rozloionych 
na raty naleinoSci z tytulu 

- sprzedaiy lokali mieszkalnych w kwocie 525.883 OOzt. 
- sprzedai gruntow w kwocie 1.220,OOzt. 
- przeksztaicenia uiytkowania wieczystego w prau 3 wlasnoici w kwocie 8.056.797,12zt. 
(saldo Wn konta 226 p.k. UMiG w kwocie 9.795.340,21 pomniejszone o wartoid oplat za 
zajecie pasa drogowego w kwocie 1.2 1 1.440.09~1. *NE salda 226-5-4 1 p.k. UMiG) 

Poz. N.3 gotowka i depozvty: 7.928.51 6,4 1 zt. , w t;;111: 
a) gotowka w kwocie 0,OOzt. 
b) depozyty na iqdanie w kwocie 7.928.5 16,41 zl., 
Saldo Wn konta 133 p.k. organu na koniec 201 5r. \iyriosilo 7.881.443,89~1. 
Saldo Wn konta 140 p.k. organu na koniec 2015r. ~vynosito 76.559,83zt. 
W zakresie operacji finansowych w wierszu ,,depo,:yty na zqdanie" uwzglqdniono 
(+I 

depozyt sqdowy w kwocie 556.159,OOzl. (+I saldo Wn konta 240-B-Sqd-01 p.k. organu 
udzialy w PIT otrzymane w styczniu za gludzie6 w kwocie 654.501,00zl.(+) saldo Wn 
konta 224-B- 1 -UD p.k. organu 
udzialy w CIT otrzymane w styczniu za grudzieli w kwocie 72,0021. (+) saldo Ma konta 
224-B- 1 -29 p.k. organu 



udzialy w CTT otrzymane w styczniu za grud r,ien w kwocie 0,lOzi. (+) saldo Ma konta 
224-B- 1-3 1 p.k. organu 
udzialy w CIT otrzymane w styczniu za gruljzien w kwocie 1.455,9721. (+) saldo Ma 
konta 224-B- 1-32 p.k. organu 
udzialy w CIT otrzymane w styczniu za gr1.1dzien w kwocie 143,1321. (+) saldo Ma 
konta 224-B-1-75 p.k. organu 

niewykorzystanq do konca danego roku dotal jq. zwroconq dysponentowi do 3 1 stycznia 
roku nastqpnego M! kwocie 8.922,43zi.(-) sal-Ao Ma konta 224-B-1-UW p.k, organu 
czqici oswiatowej subwencji oghlnej na styczen, otrzymanej w grudniu roku 
poprzedniego w kwocie 1.227.8 14,OOzI. (-) >aldo Ma konta 909 p.k. organu 
zwrot funduszu alimentacyjnego od komorni ka w kwocie 5.007,08zi. (-) saldo Ma konta 
224-B- 1-03 p.k. organu 
zwrot zaliczki alimentacyjne-j od komornika w kwocie 75,OOzi. (-) saldo Ma konta 224- 
B-1-07 p.k. organu 

Poz. N.4 naleinosci wymagalne: 2.424.252,40~1. u tym: 
a) poz. N4.1 - z tytuju dostaw towarow i u shg  w kocie 320.042,28zi.: 
b) poz. N4.2 - pozostate naleinosci: 2.104.2 10,1221 ., 
Poz.N.5 pozosta1e naleinosci: 2.183.71 6,2 1 zl., z c 7 m  
a) poz. N5.l - z tytulu dostaw towar6w i uslug w k-.vocie 13.528,97z'r. 
b) poz. N5.2 pozostale naleinosci: kwota 866.5 12,:!221. 
c) poz.N5.3 - z tyt. innych n i i  wymienione kwota 1.303.675,02zi. 

WartoSC naleznoici wykazana w poz. N4 i N5 w kwocie ogoiem 4.607.968,61zl. jest 
zgodna z nalcinoiciami uykazanymi w ewidenc-ji ksiqgowej, tj. 

Saldo Wn konta 201 p.k. - 386.28 1,3421. (netto) 
Saldo Wn konta 22 1 p.k. - ogoiem kwota 4.378.6 12,2621. 

Minus kwota 720.420,64zl. (odsetki) 
Minus kwota 647,944,4421. (wykazana w poz. N.2.2) 

= 3.01 0.247,1821. (netto) 
Saldo Wn konta 226 p.k. - og6lem kwota 'J.795.340,21zl. 

Minus kwota :<.583.900,12zi. (wykazana \v poz. N.2.2) 
= .2 1 1.440,09z1. (netto) 

Dane wykazane w/w sprawozdaniu sq zgodne z ewidencjq ksicgowq. 

Sprawozdawczoid finansowa iednostki (Urzedu ( in~iny i Miasta Groiec i Gminy Groiec) 
Dokumentacjq finansowo - ksiqgowq niezbednq do sporzqdzenia sprawozdania finansowego 
przedlozyl Skarbnik Gminy oraz p. Teresa PruszE.owska - Gtowny Specjalista UMiG Grojec. 

Prowadzona w Urzqdzie Gminy i Miasta Grojec ewidencja ksiqgowa bazuje na 
dzienniku w ktorym sq ewidencjonowane zdarzenia gospodarcze zachodzqce w Urzqdzie 
Gminy i Miasta. 
Na podstawie okazanej kontrolujqcym dokument;icji tinansowo - ksiqgowej ustalono, ze Urzqd 
Gminy i Miasta w Grojcu jako jednostka budictowa sporzqdzil na dzien 31 grudnia 2015r. 
sprawozdania finansowe obejmujqce 
a) Jednostkowy bilans 
b) Rachunek zyskow i strat (przychody i koszty M ciqgu roku przed przeksiegowaniem rocznym 
na wynik finansowy). 
c) Zestawienie zmian w funduszu jednostki 

a) Bilans jednostki samorzqdu tcrytorialrlego (Urzqdu Gminy i Miasta) 







Dokumentacje finansowq (zestawienie obrotow i said kont syntetycznych i sald kont 
analitycznych - inwentarz skladnikow aktywow i p: sywow oraz stan rozliczen i rozrachunkow) 
niezbqdnq do sporzqdzenia bilansu przedloiyla p. Teresa Pruszkowska - Glowny Specjalista 
UMiG Grojec. Stany aktywow i pasywow w bilaniie na poczqtek roku 201 5r. byly zgodne ze 
stanem wynikajqcym z bilansu 2014r. 
Sprawdzono wykazane w bilansie Urzqdu Gminy i Miasta Grojec aktywa i pasywa ktore 
porownano z saldami Wn i Ma wynikajqcymi z zc.stawieri obrot6w i sald kont syntetycznych 
oraz kont analitycznych wg stanu na 3 1.12.20 15r. 
Aktywa: 
A. Aktywa trwale: 200.080.692,87~1. tym: 

A.1 Wartosci niematerialne i prawne - 5.00~1.00z1. w wartosci netto 
(wartoid ewidencyjna saldo Wn konta 020 p.k. UGiM w kwocie 285.354,74~1. (-) umorzenie 
saldo Ma konta 071-5-2 p.k. w kwocie 216.848.857.1, (-) umorzenie saldo Ma konta 072-5-01-2 
p.k. w kwocie 63.505,89~1.) 

A.11 Rzeczowe aktywa trwale w kwocie 17-1.56.252,78zl, z czego 
-Srodki trwaie: 17 1.493.975,58~1. zi. w wartosci nl:tto 

(wartosd ewidencyjna saldo Wn konta 01 1 p.k UGiM w kwocie 21 8.667.91 3,4921. (-) 
umorzenie saldo Ma konta 071-5-1 p.k. w kwocie ~17.173.393,91~1.) 
-srodki tnvale w budowie: 3.068.277,20~1. zgodnie z saldem Wn konta 080 p.k. 

A.111 NaleinoSci dlugoterminowe w kwocie 1.21 1.440,09zl. 
(saldo konta 226-5-01 p.k. UMiG w kwocie 1.21 1.440,09~1. - oplata za zajqcie pasa 
drogowego) 

A.IV. 1 Dlugoterminowe aktywa finansowe w kwocie 24.302.000,00~1. w tym: 
A.IV. 1. Akcje i udzialy w kwocie 24.302.000,OOzl.- saldo Wn konta 030 p.k.UMiG 

R. Aktywa obrotowe: 14.447.326,5 1 zl. w tym: 
B.I. 1 .  zapasy - materialy: 4.466,96~1. ( z1:odnie z saldem Wn konta 3 10 p.k.) 

B. 11. naleinoSci krotkoterminowe: 13.499.437,72zt. , w tym: 
B.II.1 NaleinoSci z tyt. dostaw i uslug w kwocie 52.841,89z1. 

(saldo Wn konta 201 p.k. UMiG w kwocie 386.28 1,3421. pomniejszone o odpis aktualizujqcy 
naleinoici w kwocie 333.439,45~1. - saldo Ma konta 290 p.k. UMiG) 

B.II.4 - pozostale naleinoici w kwocie 1 3,446,595,8321. 
Pozostale naleinoici wg. ewidencji ksiegowej stanowily kwote 13.446.595,83~1., w tym: 
- saldo Wn konta 221 p.k. w kwocie 4.378.6 12,2671 
- saldo Wn konta 226 p.k. w kwocie 8.583.900,122t. 
- saldo Wn konta 234 p.k. w kwocie 24.7 15,OOzt. 
- saldo Wn konta 240 p.k. w kwocie 459.368,45zt. 
B.111. krotkoterminowe aktywa finansowe: 943.42 1.8321. ( na rachunkach bankowych) zgodnie: 
z saldem Wn konta 135 p.k. (ZFSS) w kwocie 4.6:'i0,06z1. 
z saldem Wn konta 139 p.k. (sumy depozytowe) w kwocie 938,771,7721. 
Suma bilansowa aktywbw: 2 14.528.0 19,3821. 

Pasywa: 
A. Fundusz: 202.077.602,26~1. na ktory sklada.jq sic:: 

Poz. A.1 Fundusz jednostki w kwocie 145.3134.104,13z1. 
Poz. A.11 Wynik finansowy netto (+) 56.6F3.498,13~1. 

Fundusz wg. ewidenc.ji ksiqgowej stanowil kwotq 843,920,672t. 
- saldo Ma konta 800 pk. w kwocie 145.394.104,1?~1 
- saldo Ma konta 860 p.k. w kwocie 56.683.498,13.:1. 

B. Fundusze celowe: zero 



C. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania w kwocie 2.625.71 1,85z1. ktore stanowily w 
caloSci zobowiqzania krotkoterminowe z tego: 

Poz. C.II.l Zobowiqzania z tytulu dostaw i ustug: 752.25 1,8624. 
zgodnie z saldem Ma konta 201 p.k. 

Poz. (2.11.2 Zobowiqzania wobec budzetou 1 1.658,OOzl. 
zgodnie z saldem Ma konta 201 p.k. 

Poz. C.II.3 Zobowiqzania z tyt. ubezpiec,:en spol. i innych Swiadczeli: 58.052,23zI. 
saldo Ma konta 229 p.k. naliczone skladki pra:odawcy od dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego 20 15r., 

Poz. C.II.4 Zobowiqzania z tytulu wynagrodzen: 294.666,68zl. 
zgodnie z saldem Ma konta 23 1 p.k, naliczone doclatkowe wynagrodzenie roczne, 

Poz. C.II.5 Zobowiqzania pozostale zobow!qzania: 1 10.942,86zl., z czego: 
saldo Ma konta 221 p.k. w kwocie 44.992,77 
saldo Ma konta 240-J-ANT-05 p.k. w kwocie 65.(150,09zl. 

C.II.6 Sumy Obce: 1.398.140,22~1_ 
Saldo Ma konta 240 p.k. minus Ma konta 240-J-ANT-05 p.k. w kwocie 65.950,09~1. 
D. 11. Fundusze specjalne29.365,06zl. 

saldo Ma konta 851 p.k. ZFSS. 
E. Rozliczenia miedzyokresowe przychodow : 9.705.340,2 1z1. 

saldo Ma konta 840 p.k. 
Suma bilansowa pasywow: 2 14.528.01 9,38,97zl. 
Dane uzupelniajqce do bilansu: 
-umorzenie wartoici niematerialnych i prawnych: :!80.354,74~1. 

umorzenie saldo Ma konta 07 1-5-2 p.k. w kwocie 2 16.848,85~1. 
(+) umorzenie saldo Ma konta 072-5-01-2 p.k. w kwocie 63 505,8921. 

-umorzenie Srodkow trwalych: 47.173.937,9 121. 
Saldo Ma ,,071-5-1 p.k. 

-umorzenie pozostalych Srodkow tnvalych i wyposaienia: 1 .568.114,17zl. 
Saldo Ma 072 p.k, w kwocie 1.031.620,06~1. minus umorzenie wartoici 
niematerialnych i prawnych saldo Ma honta 072-5-01-2 p.k. w kwocie 63.505,89zl. 

-odpisy aktualizujqce naleinoici i dlugoterminowe aktywa finansowe: 333.439,4521. 
Saldo Ma konta 290 p.k. 

Bilans sporzqdzono 3 1.03.201 6r. 

Rachunek zyskow i strat (wariant porownawcz?.) sporzqdzony na dzien 31.12.2015r. 
W sprawozdaniu wykazano uzyskane przychodq i poniesione koszty w ciqgu roku przed 
przeksiqgowaniem rocznym na wynik finansowy. 
W sprawozdaniu wykazano uzyskane przychodq i poniesione koszty w ciqgu roku przed 
przeksiegowaniem rocznym na wynik finansowy. 
A. Przychody netto: 75.767.65 1,05zl. z czego: 

A.V. Przychody z tytulu dochodow budietcwych 75.767.65 1,0521.: 
Przychody z tytulu dochodow budietowych wylcazano jako saldo ,,Ma konta 720 p.k. z 
wylqczeniem odsetek od zalegloici w zaplacie nalt:inoSci z tytulu podatkow i oplat lokalnych 
(76.026.727,90~1. - odsetki w kwocie 259.076,85;1#.) 
R.  Koszty dzialalnoici operacy-jnej: 18.474.91 1,487 1 .  Zgodnie z ewidencjq analitycznq kosztow 
bieiqcych przed przeksiegowaniem kont Zespofu -1 ,,Koszty wg rodzajow i ich rozliczenie" w 
tym : 
Konto 400 , , A ~ o ~ ~ Y z ~ c J ~ "  kwota 3.357.560,53zl. 
Konto 401 ,,Zuiycie materialow i energii" kwota 1.554.863,5 1 zl. 
Konto 402 ,,Uslugi obce" kwota 5.429.921,85~1. 



Konto 403 ,,Podatki i oplaty" kwota 580.58 1,3221. 
Konto 404 ,, Wynagrodzenia" kwota 4.703.270,39~1. 
Konto 405 ,,Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadc zenia" kwota 848.820,55zl. 
Konto 409 ,,Pozostale koszty rodzajowe" kwota 1.999.893,33zl. 

C. Zysk z dzialalnosci podstawowej (A-B): (+) 57 292.739,57~1. 
D. Pozostale przychody operacyjne: 4,240,1921. 

(W ewidencji ksiegowej saldo konta Ma ,,760" pozostale przychody operacyjne) 
E. Pozostate koszty operacyjne: 333.439,5021. 

(W ewidencji ksiqgowej saldo konta Wn ,,76 1" pozostale koszty operacyjne). 
F. Zysk na dziaialnoici operacyjnej: (C+D-E) 56.(163.540,26z1. 
G .  Przychody finansowe: 365.686,3921. 

G.11 odsetki 365.686,39~1. - obroty Ma konta 750 ,,Przychody finansowe" w kwocie 
106.609,54zi. oraz czqid salda Ma konta 720 ,,Prz! chody z tytulu dochodow budietowych" w 
zakresie odsetek od naleinoici podatkowych mr km x i e  259.076,85~1. 
H. Koszty finansowe 645.728,52~1. 

H.11 odsetki w kwocie 645.728.52zt. 
( W ewidencji ksiegowej saldo Wn konta 75 1 p.k. ..v kwocie 645,728,5221.) 
I .  Zysk z dzialalnosci gospodarczej: (F+G-H) 56.6:13.498,13~1. 
N. Zysk netto: ( I+.J): 56.683.498,1321. zgodny z ! aldem Ma ,,860" na 3 1.12.201 5 roku.. 
Dane wykazane w/w sprawozdaniu sq zgodne z ew idencjq ksiqgowq. 

Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 720 p.k. nie zapewnia wyodrebnienia 
przychodow z tytulu dochod6w budietowych uzyykanych z odsetek od zaleglosci we wplacie 
podatkow lokalnych. 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (urzqdu) 2015r. 
Sprawdzono na podstawie ewidencji ksiygor\lej syntetycznej i szczegolowej przed 
przeksiqgowaniem sald a nastqpnie wyniku fillansowego po dokonaniu przeksiegowan 
rocznych. 
I. Fundusz jednostki na poczqtek roku 93.279.820 5721. zgodny z saldem otwarcia ,,Ma 800" i 
bilansem jednostki (urzqdu) na poczqtek 20 15 r o k ~ ~ .  
1.1 Zwiqkszenia fi~nduszu: 15 1.476.923,55zt. w tyln: 

1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegly 49.2 1.355,27~1. zgodnie z saldem ,,Ma 860" i 
bilansem jednostki za 2014 rok, 

1.1.2. Zrealizowane wydatki bud2etowe w :!O 15r.: 33.72 1.1 1 1,64z1. ( zgodne z Rb-28s 
Urzqdu Gminy i Miasta Grojec za 201 5r. w zakres e Srodkow krajowych). 

1.1.4. ~ r o d k i  na inwestycje: 1 1.795.062,58,:1. rownowartoid wydatkow dokonanych na 
finansowanie ich inwestycji 
(Poniesione wydatki inwestycyjne sq r6wnc wyclatkom wykazanym w 3 605 i 606 (ko1.6) 
sprawozdania Rb-28s za 201 5r. pomniejszonym o wydatki niewygasajqce w tych paragrafach 
wykazane w kol. 11, a powiekszone o poniesione wydatki inwestycyjne objqte planem 
niewygasajqcych wydatkow z roku poprzedniego). 
Wedlug analityki konta 8 10 p.k. UGiM rownowartoid poniesionych wydatkow inwestycyjnych 
( 5  605 i 606), ktore ze wzgledu na stosowanq technike ksiqgowq zwiekszajq fundusz jednostki 
w chwili poniesienia wydatku (Wn 810 Ma 800) stanowita kwote 11.795.062,58, tzn., wydatki 
te byly ewidencjonowane na koncie 8 10-.I- 10 p.k. !JG. 

1.1.6. Nieodptatnie otrzymane Srodki trwalc i inwestycje: 3.325.377,OOzl 
Zwiekszenie funduszu wartoScia, nieodplatnie otr;.ymanych Srodk6w trwatych (zapis Wn 01 1 
Ma 800), z czego: 



- kwota 1 .803.600,00zt. zasiedzenie 
- kwota 44.084,OOzl. komunalizacja 
- kwota 1.477.000,00~1. przejecie z mocy prawa (art.98 ustawy o gosp. nieruchomoSciami) 
- kwota 693,OOzI. darowizna 

1.1.10. Inne zwiekszenia: 53.424.017,06zf. lv tynl: 
- objecie udziaiow w ZWiK Sp. z 0.0. Grbjec o wartoici 23.194.000,OOzl. 
- zwrot urzqdzen wodnokanalizacyjnych do Gminy przez ZWiK Sp. z 0.0. Grojec o wartoici 
30.230.0 17,06zl. 
1.2. Zmniejszenia i-unduszu jednostki: 99.362.639,'lX w tym: 

1.2.2. Zrealizowane dochody budAetowe ur;lqdu 201 5 roku: 75.920.070,90~1. 
Kwota zrealizowanych dochodow odpowiadajqci~ kwocie dochodow wykonanych (ko1.7) 
w sprawozdaniu Rb-27s Urzedu Gminy za 20 15r. wynosila 75.920.070,90~1. 

1.2.4. Dotacje i Srodki na inwestycje: 18.460.769,16~1. 
W pozycji tej zaprezentowano : 

- saldo Wn konta 810 przed przeksiqgowaniern ria konto 800 w ramach zamkniqcia ksiqg 
rachunkowych w kwocie 18.460.769,16zl. 

1.2.6. Wartoid sprzedanych i nieodplatnie przekazanych Srodkow trwalych i Srodkbw 
trwalych w budowie oraz wartoici niematerialnych i prawnych 2.494.125,57~1. w tym: 
- Sprzedai 404.770,73z!. 
- Nieodplatne przekazanie do jednostek nrganizacy,jnych gminy 2.089.354,84zi. 

1.2.9. Inne zmniejszenia: 2.487.674,36zi. z czego: 
- przekazane nieruchomosci w trwaty zarzqd jecln~xtkom organizacyjnym powolanym przez 
organ stanowiqcy gminy o wartoSci ogolem 1.886.026,90~1. 
- likwidacja Srodkow trwaiych: 

LT nr 11201 5 z 16.03.201Fr. - kwota 4.043,OOzi. 
LT nr 21201 5 z 16.03.201 5r. - kwota 3.71 5,OOzt 

- przekazanie nakladow dot. Modernizacji ul. Mogielnickiej w Grojcu do Starostwa 
Powiatowego w Gro-jcu o wartoici 5 89,846,1821. 
- rozliczenia Vat o wartosci 3.955,OOzi. 
11. Fundusz jednostki na koniec roku: 145.394.1 04,13zI. 
(w ewidencji: fundusz jednostki na poczqtek roku 93.279.820,57~1. (+) zwiekszenia funduszu 
15 1.476.923,55zt. (-) zmniejszenia funduszu jednostki: 99,362,639,9921. = (saldo Ma 800 
145.394.104,13~1.). 
111. wynik finansowy netto za rok bieiacy: 56.683.498,13~1.. 
Saldo Ma ,,860" na 3 1.12.20 15 roku stanowito kwc-lte 56.683.498.1321. 
V. Fundusz jednostki po uwzglednieniu zysku netlo: 202.077.602,26. 
Stan funduszu jednostki za dany rok obrotowy, uu zglqdniajqcy przeksiegowania dokonywane 
w nastepnym roku, dotyczqce wyniku finansowego. 
WielkoSd funduszu jednostki wykazana MI tym \\iierszu jest zgodna z kwotq ,, Fundusz " 
wykazanq w bilansie jednostki po pasywach gr. A. Jest to rownowartoid aktywow netto 
jednostki (saldo Ma 800 w kwocie 145.394.104,13~1. + saldo Ma 860 w 
kwocie 56.683.498,13~1. ). 
Sprawozdanie ww. sporzzjdzono 3 1.03.20 16r. 

SprawozdawczoSc finansowa iednostki samorzadu terytorialnego (Gminy Greiec) 
a) Bilans z wykonania budietu jednostki samorqdu tcrytorialnego 

Bilans z wykonania budietu Gminy (hojec za 2015r. sporzzjdzono w oparciu o 
Rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczegolnych zasad 
rachunkowoici oraz planow kont dla budietu panstwa, budietow jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jednostek budietowych, sa~.iorzqdowych zakiadow budietowych, 



panstwowych funduszy celowych oraz panstw ~wych  jednostek budzetowych majqcych 
siedzibq poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 201 3r., poz. 289) 

W aktywach bilansu wykazano (stan na koniec rohu): 
Poz. I .  Srodki pienieine w kwocie 7.958.003,72~1.. 

Srodki pieniqine wykazano zgodnie z saldcm 
- konta133 p. k. w kwocie 7.881.443.89~1. 
- konta 140 p.k. w kwocie 76.559.8321. 

Poz. 11. NaleinoSci i rozliczenia w kwocie 1.21 5.674,57~1. w tym: 
Poz. 11.2 NaleinoSci od budietow w kwocie 656.172,20~1. z czego: 
saldo Wn konta 224 p.k. organu w kwocie 656.172,20~1: w tym: 

udzialy w PIT otrzymane w styczniu za grL dzien w kwocie 654.501 ,OOzl.(+) saldo Wn 
konta 224-B-1 -UD p.k. organu 
udzialy w CIT otrzymane w styczniu za grudzien w kwocie 72,0021. (+) saldo Ma konta 
224-B- 1 -29 p.k. organu 
udzialy w CIT otrzymane w styczniu za gr~~dzien  w kwocie 0,lOzl. (+) saldo Ma konta 
224-B- 1-3 1 p. k. organu 
udzialy w CIT otrzymane w s tyczni~~ za grudzien w kwocie 1.455,97~1. (+) saldo Ma 
konta 224-B- 1-32 p.k. organu 
udzialy w CIT otrzymane w styczniu za rrri~dzien w kwocie 143,13zl. (+) saldo Ma 
konta 224-B- 1-75 p.k. organu 

Poz.II.3 Pozostate naleinoici i rozliczenia w kwocie 559.502,37~1. 
depozyt sqdowy w kwocie 556.159,OOzt. (+) saldo Wn konta 240-B-Sqd-01 p.k. organu 
Strai Miejska w Grejcu w kwocie 3.343,37~1.(+) saldo Wn konta 223-B-5 p.k. organu 

Suma aktywow stanowila kwotq - 9.173.678,2921. 

W pasywach bilansu wykazano (stan na koniec r0b.u): 
Zobowiazania w kwocie 2 1.432.398,06~1., w tym: 
Poz I. 1 Zobowiqzania finansowe w kwocie 2 1.392.071,00~1., z czego: 
a) krotkoterminowe w kwocie 2.724.750,OOzk. 
b) dlugoterminowe w kwocie 18.667.32 1.00~1. 
zgodnie z saldem Ma konta 260 p.k, organu 
Poz. 1.2 Zobowiqzania wobec budzetow w kwocie 26.489,21zl., w tym: 

niewykorzystana do konca danego roku dol.icja, zwroconq dysponentowi do 3 1 stycznia 
roku nastqpnego w kwocie 8.922.43zi. - saldo Ma konta 224-B-1-UW p.k. organu 
zwrot funduszu alimentacyjnego od komorqika w kwocie 5.007,OSzl. - saldo Ma konta 
224-B- 1 -03 p.k. organu 
zwrot zaliczki alimentacyjnej od komorniha w kwocie 75,0021. - saldo Ma konta 224- 
B-1-07 p.k. organu 
rozliczenia VAT w kwocie 1 1.658,OOzl.- s;:ldo Ma konta 224-B-1 -VA p.k. organu 
nadplaty I US Bydgoszcz w kwocie 826,70zl. - saldo Ma konta 224-B-1 -B 1 p.k. organu 

Poz.I.3 Pozostale zobowiqzania w kwocic 13.837,!:5~1. 
nadplaty ZUK w Grojcu w kwocie 13.837,F5zt. - saldo Ma konta 240-B-/01-OIIGK p.k. 
organu 

Poz. I1 ,,Aktvwa netto budietu" w kwocic minus 13.486.533,77zi., w tym: 
Poz. 11. 1 . 1 .  ,,Nadwyika budietu" w kwoci 2 2.440.002,66~1, zgodnie z: 
- nadwyikq wykazanq w wierszi~ C ,,NadwyikalDeficyt" w kolumnie ,,Wykonanie3' 
sprawozdania Rb-NDS o nadwyzceldefic> cie jednostki samorzqdu terytorialnego za 
okres od poczqtku roku do 3 1 grudnia 201 ; r. 



- saldem Ma konta 961 ,, Niedob6r lub nad.vyika budzetu" p. k. organu 
Poz. 11.2 ,,Wynik na opesacjacl~ niekaso\vych" wykazano w kwocie 106.250,OOzl. 
zgodnie z saldem Ma konta 962 ,,Wynik na pozostalych operacjach ,, p.k. organu 
Poz. 11.5 skumulowany niedobor wykazano w kwocie minus 16.032.786,43~1. zgodnie 
z saldem Wn konta 960 p.k. organu. 

Poz. 111 Inne pasywa wykazano kwotq 1.227.814,( Ozl., ktore stanowila: 
- subwencja oSwiatowa otrzymana w grudr iu 2015r. na poczet stycznia 2016r. 
(zaewidencjonowana na koncie 909 p. k. organu.) IY  kwocie 1.227.8 14,OOzl. 

Suma pasywow stanowila kwotq - 9.173.678,2921. 
Sumy aktywow i pasywow bilans~~~jq siq. 

Ustalono, i e  saldo Wn konta 961 p.k. organu w  LA ocie 2.440.002,66~1. stanowiqce nadwyikq 
budzetu za 201 5r. zostalo przeniesione na konto 9 10 p.k. organu w dniu 20.06.201 6r. 

b) Bilans skonsolidowany jednostlti snmorz;ltlu terytorialnego 
Zasady sporzqdzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorzqdu telytorialnego, metod 
konsolidacji, zakresu wylqczen i korekt oraz dokulnentacji konsolidacyjnej zostaly ustalone 
Zarzqdzeniem Nr 1 8011 4 Burmistrza Gminy i Mias1 a Grojec z dnia 3 1 grudnia 201 4r. w sprawie 
wprowadzenia instrukcji sporzqdzania bilansu skonsolidowanego Gminy Grojec. 

Poddano kontroli bilans skonsolidowany jcdnostki samorzqdu terytorialnego - Gminy 
Grojec sporzqdzony wg stanu na 3 1 grudnia 20 15r 
Skonsolidowany bilans Gminy Grojec za 201 5r, sp~rzqdzony zostal na dzien 3 1 grudnia 2014r. 
na wzorze stanowiqcym Zalqcznik Nr 5 do Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 05 lipca 
201 Or. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, 
budietow jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych 
zaktadow budietowych, panstwowych f~~ndusz!. celowych oraz panstwowych jednostek 
budietowych majqcych siedzibq poza gsanicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 201 3 poz. 
289). 

Skonsolidowany bilans jednostki samorzqdu terytorialnego - Gminy Grojec obejmuje: 
1) jednostke dominujqcq - Gminq Grosec, w sklad ktorej wchodzi budiet, jednostki 
organizacyjne nieposiadajqce osobowoSci prawncj (urzqd, jednostki budietowe oraz zaklad 
budietowy), w tyrn: 

jednostki budietowe 
- Urzqd Gminy i Miasta w Grojcu 
- Zespol Administracyjny Placowek Oswiatowycl~ Gminy Gro-jec 
- Miejsko Gminny OSrodek Pomocy Spotecznej n Grojcu 
- Strai Miejska w Grojcu 
- Publiczne Gimnazjum w Grojcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 1 w Grojcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 2 w Grojcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 3 w Grcijcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Bikciwku 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Czqstoniewie 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Lesznowoli 
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grojcu 
- Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grojcu 
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grojcu 

zaklady budietowe 
- Zaktad Gospodarki Komunalnej w Grcijcu 
- Gr6jecki OSrodek Sportu Mazowsze w Gsojcu 



2) instytucje kultury 
- Mie-jsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Grojcr.~ 
- Grojecki OSrodek Kultury w Gri?jcu 

3) Spolki prawa handlowego 
- Grojeckie Towarzystwo Budownictwa Spofeczncgo Sp. z 0.0. w Grojcu 
- Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Grojcu Sp. .: 0.0. 
Jednostka dominujqca, instytucje kultury oraz sl~6lki prawa handlowego objete, procesem 
konsolidacji sporzqdzily bilans jednostkowy na dz en 3 1 grudnia 2015r. 

Dane jednostek powiqzanych - wspotzaleinych zo.;taly zaprezentowane w wlw bilansie metodq 
konsolidacji petnej. 
Dokonano sumowania pelnej wartoSci poszczegolnych pozycji odpowiednich sprawozdan 
finansowych jednostki dominujqcej i jednostek wspolzaleinych. 
Suma bilansowa przed wylqczeniami stanowila kviotq 3 18.865.861,32~1. 
W bilansie wystqpily wylqczenia z tytulu wzaj2mnych rozrachunkow jednostek objqtych 
konsolidacjq. Glowne eliminacje (wylqczenia) dot yczyly: 
1. wartoSci nabycia akcji (udzialow) jednostek zaleznych przez jednostke dominujqcq - 
o wartoici 24.3 02.300,OOzt. 
2. kapitatow ( funduszy) wlasnych jednostek zaleknych, - o wartosci 24.302.300,OOzl. 
3. wewnqtrzgrupowych transakcji, z czcgo: Nale2rioSci 9.888,32z1. ; Zobowiqzania 9,888,3221. 
Wylqczenia stanowify kwote 24.3 1 1.888,32zt. 
Suma bilansowa po wyiqczeniach stanowila kwotr: 294.54 1.972,8 121. 

Sumy aktywow i pasywow bilansujq siq. 
Dane wykazane w bilansie skonsolidowanyn-t sq zgodne z danymi wykazanymi w 
poszczeg6lnych bilansach jednostkowych. 

Inwentaryzacia 
Poddano kontroli czestotliwoSC przeprowadzania nwentaryzacji: 
- gotowki w kasie (w drodze spisu z natury), 
- drukow Scislego zarachowania (w drodze spisu ;: natury), 
- Srodkow pieniqinych w banku (w drodze uzyskania potwierdzen sald na rachunkach 
bankowych), 
- naleznosci (w drodze potwierdzen sald) 
- aktywow i pasywow 
oraz jej udokumentowanie i powiqzanie z zapisami w ksiqgach rachunkowych i ustalono co 
nast~puje. 

Zagadnienie inwentaryzacji w Urzedzie Miasta i Gminy w Grojcu zostalo uregulowane w 
Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiqcei zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i 
Miasta Grojec Nr 15911 2 z dnia 3 1.12.201 2r. w sprawie instrukcji gospodarki Scislego 
zarachowania, gospodarki kasowej oraz instrukcj. przeprowadzania inwentaryzacji. 
Poddano kontroli cz~stotliwoiC przeprowadzania inwentaryzacji: 
- gotowki w kasie (w drodze spisu z natury), 
- drukbw Scislego zarachowania (w drodze spisu z natury), 
- Srodkow pienieznych w banku (w drodze llzyskania potwierdzen sald na rachunkach 
bankowych), 
- naleinoici (w drodze potwierdzen sald) 



- wartoici niematerialnych i prawnych (w drodze vreryfikacji sald) 
oraz jej udokumentowanie i powiqzanie z zapisami w ksiqgach rachunkowych i ustalono co 
nastepuj e. 
Z okazanych kontroli~.jqcym, dokunientow do .. inwentaryzacji wynika, i i  w 201 5r. 
przeprowadzono inwentaryzacjq: 

Gotowka w kasie 
Inwentaryzacjq gotowki w kasie w drodze spisu przeprowadzono w dniu 3 1 grudnia 201 5r. na 
podstawie Zarzqdzenia Nr 20211 5 Burmistrz Gniin y i Miasta GrQec z dnia 3 1.12.20 15s. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzac-ji roznic nie stwierdzono. 

Druki scislego zarachowania 
Ustalono, iz Urzqd zinwentaryzowal druki Scislego zarachowania w drodze spisu z natury w 
dniu 3 1 grudnia 20 15r. na podstawie Zarzqdzenia '4r 20211 5 Burrnistrz Gminy i Miasta Grojec 
z dnia 3 1.12.20 15r. 
W wyniku pszeprowadzonych inwentaryzac-ji r6inic nie stwierdzono. 

~ r o d k i  pieniqine w banku 
Ustalono, iz Urzqd Gminy i Miasta Grojec uzysk; t potwierdzenie stanu Srodk6w pieniqznych 
znajdujqcych siq na rachunkach bankowycli \fig stanu na 31 grudnia 2015r. z banku 
obslugu~jqcego Gminq tj. z Banku PEKAO S.A. Otldzial w Radomiu. 

Ponadto potwierdzono stan zobowiqzan G~tliny Grojec z tytulu zaciqgniqtych 
pozyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji roinic nie stwierdzono. 

Naleinosci 
Ustalono, iz na dzien 3 1 grudnia 20 15 roku Urzqct Gminy i Miasta Grojec posiadal naleznoSci 
wymagajqce potwierdzenia sald wystgp~~jqcycli w ksiqgach rachunkowych na kwotq 
386.28 1,34zt., w tym: 

Kancelaria Radcy Prawnego D. Wojcieszek M'arszawa kwota 1.080,OOzl. 
Poczta Polska S.A. Warszawa kwota 584,OOzf. 
TRANSMAR PHU Marek Sasin Radorn kwota 333.439,452!. 
Miasto i Gmina Warka kwota 4.106,09~1. 
Gmina Pniewy kwota 22.958,57zt. 
Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicq kwota 886,7921. 
Gmina Jasieniec kwota 10.709,46~1. 
Gmina Chynow kwota 12.5 16,9821. 

Na etapie uzgadniania said w dniu 1 1 stycznia 20 1 5r. wyslano do kontrahentow Urzqdu Gminy 
i Miasta Grbjec pismem za zwrotny~n poiwiadczeniem odbioru druki potwierdzen sald, 
sporzqdzone wedlug wzorow obowiqz~~jqcycl~ w j1:dnostce (wydruki z systemu komputerowego 
sluiqcego do prowadzenia ewidencji ksieg0we.j I rqdu) .  
Ponadto w dniu 15 stycznia 2016r. do Urzqdu G~niny i Miasta Grojec wplynqla Faktilra 
korygujqca Nr 1/12/15/W z dnia 31.12.2015r. do Faktusy VAT Nr 01/10/2015/W z dnia 
13.10.201 5r. Kancelarii Radcy Prawnego D. Wojcieszek Warszawa w wyniku kt6rej Gmina 
Grojec uzyskala nadplatq w kwocie 1.080,0071 Fakti~rq tq zaewidencjonowano w ksiqgach 
rachunkowych roku 2015, a w dniu 01.02.201 :jr. wyslano do ww. Kancelarii pismem za 
zwrotnym poiwiadczeniem odbioru druk potwie~dzenia salda na kwotq 1.080,OOzl. 

Ustalono, i e  do dnia 15 stycznia 201 5r. iaden z kontrahentciw nie potwierdzil 
wykazanego salda w ksiqgach rachunkowych Ur.tqdu Gminy i Miasta Grojec. 
W dniu 15 stycznia 20 16s. wobec braku potlvierdzenia sald przez kontrahentow Zespol 
Inwentaryzacyjny Urzqdu G~niny i Miasta w Gr6jcu dokonal weryfikacji sald naleinosci, 



uznajqc ww, salda za prawidlowe, ~idokume.~towane, sprawdzone z zatwierdzonymi 
dokumentami. 
Na okolicznoSC wcryfikacji wystqpujqcych na dziei 3 1.12.20 15r. sald naleinoici sporzqdzono 
protoko1 weryfikacj i. 

Aktywa i pasywa 
Inwentaryzacje aktywow i pasywow przepl-owadzono drogq weryfikacji wg stanu na dzien 3 1 
grudnia 201 5r. 

Na okolicznoid przeprowadzonej inwentaryzacji ( rogq spisu z natury oraz drogq weryfikacji, 
sporzqdzono protokoly, ktore zatwierdzit Burmistrz Gminy. 

1nwentaryzac.ja pozostatych skladnikow I-~ajqtkowych zostaia opisana w punkcie IV 
Gospodarka mieniem niniejszego protokotu. 

111. RUDZET JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORJALNEGO 

1. Dochody budietowe: 
Dochody otrzymano w kwocie 76.583.936,ll zl na plan 73.538.923,77 zl. 
1.1. Subwencje i dotacje 
Gmina otrzymala: 
a) subwencja oswiatowa w kwocie 14.839.535 zl 
czqSc wyrbwnawcza w kwocie 43.998,00 zl 
b) dotacje : 
na zadania zlecone z zakresu administracji rzqdov~cj 6.076.724,68 zl 
na zadania realizowane na pdst. porozumien 4.50.000.00 zi 
na zadania wlasne 2.887.433,19 zl 
na zadania inwestycyjne 220.725,40 zl 
na zadania zwiqzane z realizacjq zadan z zakresii administracji rzqdowej oraz innych zadan 
zleconych ustawami 55.554,96 zl 
na realizacje wiasnych inwestycji w ramach PROW na refundacj? wydatkow poniesionych w 
201 5r. -1.76 1.500,59 zi 
na realizacje wlasnych inwestycji w ramach PROW na refundacje wydatkow poniesionych w 
201 4r. -8.600,OO zl 
ze Srodkow unijnych na realizacjc inwest:~cji Rekultywacja skladowiska odpadow 
komunalnych w Czestoniewie 3 89.776,9 I zt 
na zadania bieiqce w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 57.370,OO zl 
na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Kqpina 49.334,74 zl 
na dofinansowanie Planu gospodarki niskoemisy nej 29.520,OO z1. 

Szerzej na temat dotacji opisano w pkt 111 2.3 prc. tokotu kontroli. 

1.2 Dochody z tytulu podatkdw i oplat 
Dokumenty do kontroli przedstawili: 
- w zakresie wymiaru osob fizycznych inspektor Urszula Kurczynska 
- w zakresie wyrniaru osob pra~rnych i $ednos!ck nie posiadajqcych osobowoSci prawnej - 
z- ca Naczelnik Wydzialu Renata Kai~nierczak 
- w zakresie dokumentacji ksiqgowej i egzekucji administracyjnej - inspektor Matgorzata 
Kwapisz , inspektor Malgorzata Stykowska i ins7ektor Graiyna Otulak 
- w zakresie ulg podatkowych - Naczclnik Wyd,:ialu Hanna Ma-iewska 

/ 



podatek od nieruchomoici 
Do wymiaru podatku na 2015r. przyjqto nw. stawki podatkowe ustalone uchwalq nr 
XLVI/345/2013 Rady Miejskiej z dnia 25.1 1.1 3r.: 
od gruntow zwiqzanych z dzialalnoiciq gospodarc zq - 0,84 zVm2 
pod jeziorami, zajqtych na zbiorniki wodne retenc +.jne - 4,33 zl / ha 
pozostalych. w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoici pozytku 
publicznego przez organizacje pozytku publiczne! :o 0,35 zl / m2 
od budynkbw mieszkalnych lub ich czqici - 0,70 zl / m2 
zwiqzanych z dziatalnoiciq gospodarczq oraz budynkow mieszkalnych lub ich czesci 21,94 
zt/m2 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaten1 sicwnym - 10,24 zl / m' 
zwiqzanych z udzielaniem iwiadczen zdrowotnych 4,45 zl / m2 
pozostalych, w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoici pozytku 
publicznego przez organizacje pozytku publiczne~;~ 5,00 zt/m2 . w tym od 
budynk6w inwentarskich , stodoi 3,00 z1/m2 
budowle 2% 

Rada Miejska uchwatq nr XXIV/l 6 1/08 z dnia 28.0 1.2008r. wprowadzila zwolnienia z podatku 
od nieruchomoici: 
- nieruchomo4ci lub ich czeici s tano~~iqce  ~nienie komunalne wydzieriawione na pdst. umowy 
pod upraw? warzyw 
- nieruchomoici lub ich czeSci zajqte na potrzeby OSP. 

Poddano kontroli deklaracje podatkowe nw. pod:ltnikow: 
- Chemiczna Spoldzielnia Pracy 
- Erpack sp, z 0.0. 

- Amaro Universal sp. z 0.0. 
- Bank Spoldzielczy 
- Elea sp. z 0.0. 
- Kardiomed sp. z 0.0. 
- Jadar sp. z 0.0. 
- PKN Orlen sp. z 0.0. 
- Nestle Waters Polska S.A. 
- Viands sp. z 0.0. 
- Motrex sp, z 0.0. 
- Prima sp. z 0.0. 
i ustalono, ze podatnicy prawidlowo zakwalifikowali przedmioty do opodatkowania a 
posiadane grunty wykazali zgodnie z ewidenc.jq geodezyjnq. 

Poddano kontroli deklaracje zloione przez jednostki oiwiatowe, ktorym przekazano 
nieruchomo3ci w tnvaly zarzqd: 
- Publiczna Szkota Podstawowa nr 1 w Grojcu 
Decyzjq z dnia 29.10.2014r. Burmistrz Gminy i Miasta ustanowit i przekazat w trwaly zarzqd 
nieruchomosc nr 7771.5 o pow. 1,7378 ha, poloiong w Grbjcu przy ul. Pilsudskiego 
- Publiczna Szkoia Podstawowa w Bikbwku 
Decyz-jq z dnia 06.08.201 5r. Burmistrz Gminy i Miasta ustanowit i przekazal w trwaly zarzqd 
nieruchomoSc - dzialki nr : 9511 i 9.517 o pow. tqcznej 0.8036 ha, polozong w Bikowku. 
- Publiczne Przedszkole nr 4 



Decyzjq z dnia 07.08.201 5r. Burmistrz Gminy i M iasta ustanowil i przekazal w trwafy zarzqd 
nieruchomoid - dzialki nr : 401611 i 401613 o powr. tqcznej 0,5759 ha, poloion4 w Grojcu przy 
ul. Okrqznej 
- Publiczna Szkola Podstawowa nr 3 w Grojcu 
Decyzjq z dnia 24.08.201 5r. Burmistrz Gminy i Wiasta ustanowil i przekazal w trwaty zarzqd 
nieruchomoiC nr 12 16 o pow. 0,2393 ha, polozon;~ w Grojcu przy ul. Armii Krajowej 
oraz deklaracje zlozone przez: 
- Publicznq Szkote Podstawowq w Lesznowoli, ktora wykazala w deklaracji grunty o pow. 1,49 
11 a 
- Publicznq Szkoie Podstawowq w Cz~stoniewie. ktora wykazaia w deklarac-ji na podatek od 
nieruchomoici grunty o pow. 27983 m'. 
Wg danych ewidencji geodezyjnej Szkola posiad:ila: 
1,5309 ha RV, 0,6446 ha LzRV, 0,03 13 ha WRV. 0,59 15 ha Bi. 
Jednostki oswiatowe, z wyjqtkiem Publiczncj Szkoly Podstawowej w Czqstoniewie, 
zadeklarowaly nieruchornoici do opodatkowania zgodnie z danymi ewidencji geodezyjnej. 
W trakcie kontroli w dniu 28.10.2016r. Szkol:~ zlozyia korektq deklaracji na podatek od 
nien~chomosci i deklaracjq na podatek rolny. 

Sprawdzono prawidiowoid deklarowania podatk~jw przez jednostki OSP: 
w Pabierowicach, Mirowicach, Kosminie, Cirojcu, Zalesiu i ustalono, i e  przedmioty 
opodatkowania zostaty wykazane zgodnie z ewiclcncjq geodezyjnq. 
Jednostki OSP, z wyjqtkiem OSP w Koiminie i Pabierowicach posiadaly nieruchomoici na 
wlasnosc. Pozostale jednostki OSP nie rnialy urc;;ulowanej fonny wladania nieruchomoiciami. 
NieruchomoSci byly wlasnosciq Gminy: 
OSP KoSmin - dzialka nr 1 111 
OSP Pabierowice - dzialka nr 9711. 

Deklaracje na podatek od nieruchomoici zloiyi Urzqd Gminy i Miasta w dniu 29.01.201 5r. 
Szczegolowq kontrolq objqto grunty pozostate. 
W deklaracji podatkowej wykazano grunty pozostate o pow. 356.427,70 m2. 
W dniu 20.07.2015r. Urzqd Gminy i Miasta zloiyl korektq deklaracji rocznej z powodu 
weryfikacji drog gminnych oraz dzielek ukytkowanych przez ZWiK. Z deklaracji wynikalo, i e  
za styczeri 201 5r. grunty pozostale stanowily pc wierzchniq 352.704,70 m2. 
Ze sporzqdzonego, na wniosek kontroli~jqcego, wykazu grunt6w Gminy Grbjec nie 
zwolnionych uchwalq Rady Miejskiej, nie zalic.conych jako niepodlegajqce opodatkowaniu lub 
zwolnione z opodatkowania podatkicm od 11 eruchomoici na pdst, ustawy o podatkach i 
optatach lokalnych oraz nieuzytkowanych prze,: inne podmioty wg stanu na dzien 01 .01.2015r. 
wynikalo, i e  grunty do opodatkowania stanowily powierzchniq 35 1.488,7 n12. 
Ze sporzqdzonego zestawienia uiytk6w w posz~:zegolnych jednostkach rejestrowych wynikalo, 
i e  w jednostce ewidencyjnej Grojec - obszar wie-jski suma uzytkow oznaczonych jako dr 
wynosila 9,8648 h a ,  a w jednostce ewidency.jrej Grojec miasto - 50,4290 ha. Dane te zgodne 
byfy ze sprawozdaniem Starostwa Powiatowego wg stanu na 0 1.0 1.20 1 5r. 
Do kontroli okazano takie uchwalq nr III/14/1~! Rady Miejskiej z dnia 29.12.2014r. w sprawie 
zaliczenia drog do kategorii drog gminnych. 
W zatqcznikach do uchwaly wskazano nazwe ~dicy, drogi i przebieg drogi. 
Jednostka kontrolowania nie posiadata informacji o dzialkach gruntu zajqtych pod drogi 
publiczne. 
Wobec powyzszych faktciw niemokliwe bylo I ~stalenie powierzchni ,, gruntow pozostalych". 



Poddano kontroli powszechnoSC zgloszenia do 2widencji podatkowej now0 wybudowanych 
budynkow na przykladzie nw. podatnikbw: 
- Mateusz M. - budynek mieszkalny, Krobow 
- Slawomir N. - budynek mieszkalny, Kobylin 
- Agnieszka B. - budynek mieszkalny, Pabierow ce 
- Przemyslaw K. - budynek mieszkalny. Kepina 
- Robert 0. - budynek mieszkalny, Lesznowola 
- Martyna P.- budynek mieszkalny, Wola Woro\l~ska 
- Emilia L. - budynek mieszkalny, Maciejowice 
- Piotr S. - budynek mieszkalny, Pabierowice 
- Malgorzata M. - Grojec, Bociania 8 
- Justyna 0. - Grojec, Sienkiewicza 64 
- Marzanna K. - Golosze 
- Anna K. - Grojec, Akacjowa 2 
- Iwona N. - Grojec, Kasztanowa 48 
- Katarzyna S. - Grojec, Krolowej Jadwigi 7 
- Rafa4 S. - Grojec, Przemyslowa 5 
Wszyscy podatnicy zlozyli informacje w ;prawie podatku od nieruchomoici. Od 
nowowybudowanych budynkow zostal naliczony podatek od nieruchomoici poczqwszy od 
2015r. 
Sprawdzono czynnoici podjete w celu wyegzekv owania zalegloici od osob prawnych: 
- konto 204 zalegloiC 2 18.733,OO zl 
Decyzjq Burmistrza Gminy i Miasta odroczono z alegloici za lata 20 10-201 4 do dnia 
30.12.201 6r. oraz zalegloici za 201 5r. do dnia 3 1 .12.2016r. 
- konto 105 zalegloiC 159.342,20 zi za lata 200 1-2006, objeta tytulami wykonawczymi. 
Hipoteka przymusowa z dnia 18.07.2003r. i 02.0r1.2007r. 
Urzqd Gminy i Miasta nie zwracal sie do Urzedu Skarbowego o informacje o sposobie 
zalatwienia wniosku egzekucyjnego. 
- konto 208 zalegloSC 97.049,OO zl za 201 5r., wplz~cono 26.01.201 6r. 
- konto 252 zaleg1oiC 20.340,OO zt za 201 5r., umorzona 15.01.2016r. 
- konto 68 zalegloic 19.187,00 zl za 20 1 1 r., 20 1 . ~ .  W dniu 06.12.201 1 r. ogloszona zostaia 
upadloSC. 
Tytuiy wykonawcze wystawiono : 02.11 201  lr.. 18.1 1.201 lr., 30.1 1.201 1r. 
Do Sqdziego Komisarza zgloszono wierzytelnoici za okres lipiec - listopad 201 1 r. w dniu 
13.07.20 12r. Termin zgloszenia wierzytelnoici przypadl na dzien 19.0 1.20 12r. 
Do dnia kontroli 02.1 1.201 6r. nie poinformowano sedziego komisarza o zalegloici za grudzien 
20 1 1r. i styczen 2014r. ZalegloiC za styczen 2014r. wplacono w trakcie kontroli. 
W zgloszeniu wierzytelnoici nie ujawniono pie wplaconych odsetek za zwlokq sprzed 
ogloszenia iipadloici w kwocie 800,OO zl. 
Naczelnik Wydzialu Hanna Majewska wyjainil: , i e  zgloszona wierzytelnoiC Gminy zostala 
przyjeta pod poz. 204. Lista wierzytelnoici nie zostala jeszcze ustalona. Mimo niedotrzymania 
terminu zgloszenia wierzytelnoici, sqdzia komisar.~ nie zobowiqzal Gminy do zlozenia zaliczki 
na koszty zwiqzane ze zgloszeniem. 

- Kenton Investments sp. z 0.0. zalegtoid 178.093,OO zl za lata 2008-201 5 
Przekazane do I1 Mazowieckiego Urzqdu Skarbowego w Warszawie tytuly wykonawcze 
obejmujqce zalegloSci za 2008r. zostaly zwrocone z informacjq, ze Urzqd nie jest juz 
uprawniony do prowadzenia egzekucji I.  majqtku zobowiqzanego. 
Organem wlaSciwym jest Urzqd Skarbowy Warsz iwa Wola. Jednoczeinie poinformowano , ze 
spolki ani jej majqtku nie ma fizycznie pod adresern wskazanym jako siedziba. Rowniez zajecia 



rachunkow bankowych i wierzytelnosci ( dokonane w innych odrqbnie prowadzonych 
postqpowaniach) nie przyniosly pozytywnych rezultatow. Jedynyn~ majqtkiem podmiotu jest 
nieruchomoid. 
Postanowieniem z dnia 02.06.201 Or. Naczelnik 1 Jrzedu Skarbowego Warszawa Wola zwrocil 
tytuly wykonawcze ze wzgledu na niespelnienie wymogu doreczenia zobowiqzanemu 
upomnienia. Burmistrz wystawil w d n i ~ ~  16.12.201 1r. upomnienie na zalegloici za lata 2008- 
20 1 1, ktore nie zostalo skutecznie doreczone. 
Okazano do kontroli pisma kierowane do komornika sqdowego przy Sqdzie Rejonowym w 
Grbj cu: 
z dnia 18.09.20 13r. zestawienie naleinych podatl. ow za lata 2008-201 2 
z dnia 25.05.20 1 5r. zestawienie naleiny podatko\v za lata 2008-20 14. 
ZalegloiC zabezpicczono hipotekq: 
Wpis z dnia 26.09.201 1r. zalegloici za lata 2008-201 1 wraz z odsetkami 
Wpis z dnia 20.1 1.201 2r. zalegloici za 20 12r. z odsetkami 
Wpis z dnia 18.09.2014r. zalegloici za 201 3r. i I-VII2014r. 
Komornik Sqdowy zawiadomil Urzqd Gminy i M asta pismem z dnia 0 1.10.20 1 5r., i e  licytacja 
nieruchomoici dluinika okazala sie skuteczna. Pc zyskana kwota z licytacji zostanie przyznana 
Bankowi Pekao S.A. i Bankowi PKO S.A. 

podatek rolny 
Rada Miejska nie obnizyla ceny skupu iyta do ct:Iow obliczenia podatku rolnego. 
Uchwalq nr XXIVII 60108 z dnia 28.0 1.2008r. Rada Miejska wprowadzila zwolnienia z 
podatku: 
- grunty stanowiqce mienie komunalne wydzieri: wione na pdst. umowy pod upraw? warzyw 
- grunty zajqte na potrzeby OSP. 

Nadleinictwo Grojec zadeklarowalo do opodatkawania 3,3294 ha oraz wykazalo 4,0851 ha 
gruntow zwolnionych z opodatkowania. tqcznie 7,4 145 ha. 
Wg sprawozdania Starostwa Powiatowego, Nadl zinictwo posiadalo 9 ha uiytkow rolnych na 
dzien 0 1.0 1.20 1 5r. 
W trakcie kontroli przedloiono wykaz dzierzawc,jw gruntow rolnych o pow. 2,79 ha. 
Agencja Nieruchomoici Rolnych zadeklarowala ( o opodatkowania 2,5589 ha uiytkow rolnych 
oraz wykazala 6,8387 ha gruntow zwolnionych z opodatkowania. 
Do deklaracji Agencja dolqczyla wykaz aktywnych umow dzieriawy: 
- DGIO 1 14lPFZl05-A4113 pow. dzieriawionej d;:ialki 0,12 ha 
- DG/0086/PFZ/07-A3112 pow, dzieriawionej dz'alki 0,86 ha 
Agencja nie zamieicila informacji jakiego rodzaju grunty wydzieriawila na pdst. ww. umow. 
W trakcie kontroli wyjainiono, ze grunty wydzieriawione sklasyfikowane jako uiytki rolne 
stanowily powierzchnie 0,5343 ha. 
W dniu 10.1 1.201 6r. przedstawiono kontrolijqce~ 1u pismo znak GK.6620.2.1772.20 16r. z dnia 
07.1 1.20 16r. Starostwa Powiatowego, z ktoregc. wynikalo, i e  Wydzial Geodezji Starostwa 
nieprawidlowo oznaczyl dwie jednostki rejestrowe GI 14 obreb Slomczy i G207 obreb 
Mirowice w ewidencji gruntow i budynkow jako Zrupa 1.4 i 1 . I  a powinno by6 jako grupa 1.2. 

Arsanit sp.z 0.0. zadeklarowala do opodatkowania 0,23 10 ha oraz 0,2367 ha gruntow kl. V- 
zgodne z ewidencjq geodezyjnq. 
Dziubek Team sp. z 0.0. zadeklarowal do opodatl. owania 1,2774 ha uiytkow rolnych - zgodne 
z ewidencjq geodezyjnq. 
Globsad sp. z 0.0. zadeklarowata do opodatkow inia 0,1808 ha uiytkow rolnych - zgodne z 
ewidencja geodezyjnq. 



Gozdawa sp. z 0.0. zadeklarowaia do opodatkou snia 0,4886 ha uzytk6w rolnych oraz 0,881 1 
ha gruntow zwolnionych z opodatkowania ( kl.'J,VI) i 0,0562 ha Lz - zgodne z ewidencjq 
geodezyj nq. 

Na terenie Gminy funkcjonowaly wspolnoty gruntowe, co do ktorych nie dopelniono 
wymogow forrnalnych zwiqzanych z utwcrzeniem wspolnoty. Osoby posiadajqce 
nieruchomosci byty opodatkowane jako posiadacze samoistni, co stwierdzono na przyktadzie: 
wspolnoty gruntowej wsi Worow - decyzja wy~niarowa z dnia 29.01.201 5r. wystawiona na 
Jolante G. ( dzialka nr 32) 
wspolnoty gruntowej wsi Wola Krobowska- decyzja wymiarowa z dnia 29.01.2015r. 
wystawiona na Wladyslawa S. ( dzialka nr 12011. 141) 
wspolnoty gruntowej wsi Zalesie - decyzja wylriarowa z dnia 29.01.201 5r. wystawiona na 
Agnieszke W. ( dziaika nr 78,92) 
wspolnoty gruntowej wsi Bikowek - decyzja w~ miarowa z dnia 10.02.201 5r. wystawiona na 
Dorote N. ( dzialka nr 7911, 7912). 
Posiadacze samoistni zlozyli informacje podatkolve. 

Poddano kontroli prawidlowoSc opodatkowania gruntow w zwiqzku ze zmianami 
geodezyjnymi: 
- zmiana nr 1 120 15 na pdst aktu not. Nr 87 10120 14 z dnia 30.12.201 4r. 
- zmiana nr 3/20 15 na pdst. aktu not. Nr 5961201 5 z dnia 06.03.201 5r. 
- zmiana nr 16120 15 na pdst. aktu not. Nr 18491: 0 15 z dnia 2 1.03.201 5r. 
- zmiana nr 171201 5 na pdst. aktu not. Nr 328911 5 z dnia 19.10.201 5r. 
- zmiana nr 1 11201 5 na pdst. aktu not. Nr 41 6611 5 z dnia 26.05.201 5r. 
- zmiana nr 234 1201 5 na pdst. aktu not. Decyz-ji GK.6623.102.2015 z dnia 27.04.20 15r. 
- zmiana nr 2461201 5 na pdst. aktu not. Nr 3008 '1 5 z dnia 28.04.2015r. 
- zmiana nr 2 171201 5 na pdst. aktu not. Nr 86811 5 z dnia 10.04.201 5r. 
- zmiana nr 173120 15 na pdst. aktu not. Nr 1700,'15 z dnia 04.03.201 5r. 
- zmiana nr 531201 5 na pdst. aktu not. Nr 22911 .C z dnia 27.01.201 5r. 
i ustalono, ze podatnicy zlozyli informacje podatl;owe a zmiany geodezyjne wprowadzono do 
ewidencji prawidkowo. 

W sprawie zastosowania zwolnienia z podatku rolnego z tytulu nabycia gruntow sprawdzono 
nw. wnioski: 
- z dnia 03.09.201 5r. Mai S. o zastosowanie zwol~iienia z tytuiu nabycia gruntow na utworzenie 
gospodarstwa rolnego. Grunt zakupiono w d r o d ~ e  aktu notarialnego Rep. A Nr 395012015 z 
dnia 10.06.201 5r. Zwolnienie zastosowano od pa,:dziernika 201 5r. 
- z dnia 20.05.2015r. Janusza K. o zastosowanie zwolnienia z tytulu nabycia gruntow na 
powiekszenie gospodarstwa rolnego. Grunt zakupiono w drodze aktu notarialnego Rep. A Nr 
7 1 161201 4 z dnia 1 1.12.201 4r. Zwolnienie zastosl~wano od czerwca 20 15r. 
- z dnia 20.05.2015r. Janusza K. o zastosowanie zwolnienia z tytulu nabycia gruntow na 
powiekszenie gospodarstwa rolnego. Grunt zakupiono w drodze aktu notarialnego Rep. A Nr 
33 1 1 120 14 z dnia 1 1 -06.20 14r. Zwolnienie zastos1)wano od czerwca 20 15r. 
- z dnia 30.03.2015r. Beaty B. o zastosowanie zwolnienia z tytulu nabycia gruntow na 
utworzenie gospodarstwa rolnego. Grunt zakupiono w drodze aktu notarialnego Rep. A Nr 
472120 15 z dnia 2 1.0 1.201 5r. Zwolnienie zastoso.;vano od kwietnia 201 5r. 
- z dnia 18.02.2015r. Piotra R. o zastosowani~: zwolnienia z tytufu nabycia gruntow na 
powiekszenie gospodarstwa rolnego. Grunt zaltupiono w drodze aktu notarialnego Rep. A Nr 
8 1841201 5 z dnia 27.1 1.201 5r. Zwolnienie zastosowano od marca 20 15r. 
Nieprawidtowoici nie stwierdzono. 



Wnioskow podatnikow o zastosowanie ulgi inwestycyjnej i iolnierskiej nie bylo. 

Sprawdzono przeprowadzenie czynnoici zmicrzajqcych do wyegzekwowania zalegloici 
podatkowych w nw. przypadkach: 
- konto 10023 zaleglosd 3767,OO zl zaleglosd za ata 20 14-201 5 uregulowana 19.02.201 6r. 
- konto 163 16 zalegloid 3889.20 zl za Lata 20 13 -20 15 
Tytul wykonawczy wystawiono: 
12.08.20 13r. na 17,20 zl za 20 13r. 
17.01.2014r. na 785,OO z1 za 2013r. 
23.01.201 5r. na 1555,OO zl za 2014r. 
14.07.20 15r. na 764,OO zl za 201 5r. 
20.01.20 16r. na 768,OO zl za 201 5r. 
Zajeta hipoteka przymusowa 18.01.2016r. na kwt)tq 3890,OO zl. 
- konto 10260 zalegloid na kwote 3024.3 121 za 1.lta 20 12-201 5 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
17.08.2012r. na 23 1,3 1 zl za 2012r. 
13.08.20 13r. na 423,OO zl za 20 12r. 
13.08.201 3r. na 424,OO z1 za 2013r. 
17.01.20 14r. na 423.00 zl za 201 3r. 
19.0 1.20 15r. na 800,OO zl za 20 14r. 
14.07.2015r. na 362,OO zl za 2015r. 
14.07.2016r. na 361,OO zl za 201 5r. 
Urzqd Skarbowy pobiera zalegloici, ktbre na dzien 03.1 1.201 6r. wyniosly 1372,OO zl. 
- konto 13401 zalegloid 3.67 1,00 zl za lata 2009-20 1 5 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
17.07.2009r. na 252,OO z1 za 2009r. 
04.02.201 Or. na 250,OO zl za 2009r. 
27.07.20 1 1 r. na 162,OO zl za 20 1 Or. 
07.02.20 1 1 r. na 161,OO zl za 20 1 Or. 
27.07.201 1r. na 178,OO zt za 201 1r. 
17.08.201 2r. na 177,OO zl za 201 1r. 
17.08.20 12r. na 330,OO zl za 201 2r. 
06.02.2013r. na 329,OO zl za 2012r. 
13.08.2013r. na 330,OO zl za 2013r. 
17.01.2014r. na 329,OO zl za 2013r. 
17.01.201 5r. na 309,OO zl za 2014r. 111 i IV rata 
Brak tytulbw wykonawczych na I i I1 ratql2014 M kwocie 309,OO zl. 
14.07.201 5r. na 276,OO zl za 201 5r. 
20.01.201 6r. na 278,OO zf za 20 15r. 
Podatnik zmarl w 201 5r. 
Do dnia kontroli tj. 08.1 1.201 6r. nie zostaly podjqle czynnoici w celu ustalenia spadkobiercow. 
- konto 1423 1 zalegloid 2234,60 zl za lata 201 3-:!015 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
21.01.2015r. na414,00zlza2013r. 
21.01.2015r. na 910,OO zl za 2014r. 
15.07.201 5r. na 456.00 zl za 201 5r. 
20.01.201 6r. na 454,OO zl za 201 5r. 
Na dzien 03.1 1.201 6r. zaleglo5ci wynosily 1 137,1l0 zl. 



- konto 15972 zalegloSd 22.553,00 zl za 2009r. E urmistrz wydal decyzje o odroczeniu terminu 
platnoici do dnia 3 1.12.201 3r. Tytul wykonawcz:,~ przekazano do Urzedu Skarbowego w dniu 
28.10.2016r. 
Ustanowiono hipoteke 13.0 1.201 4r. na kwote 22.553,00 zl. 
- konto 15982 zaleglosd 41 83,OO zl za 2009-201 5 
Rata w kwocie 236,OO 21- Burmistrz odroczyl termin ptatnosci do 3 1.12.20 13r. 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
23.01.201 5r. na 723,OO zl za 201 Or. 
23.0 1.20 15r. na 584,OO zt za 20 1 1 r. 
23.0 1.20 15r. na 660,OO zl za 20 12r. 
23.01.201 5r. na 660, 00 zt za 201 3r. 
23.0 1.20 15r. na 165,OO zl za 20 14r. 
23.01.201 5r. na 495,OO z1 za 2014r. 
15.07.201 5r. na 330,OO z1 za 201 5r. 
15.07.201 6r. na 330,OO zl za 201 5r. 
Ustanowiono hipoteke z 13.01.2014r. na kwote 4 100,OO zt. 
- konto 16972 zalegloid 61.135,OO zl za lata 201 (1-20 14r. 
Ustanowiono hipoteke 14.0 1.201 4r. na kwote 61.135,OO zl. 
Tytuly wykonawcze przekazano do Urzqdu Skart-owego w dniu: 
28.10.20 16r. na 16784,OO zl za 20 1 Or. 
28.10.201 6r. na 12003,OO zl za 201 lr. 
22.08.20 12r. na 6262,OO zl za 20 12r. 
28.10.20 16r. na 6260,OO zl za 20 12r. 
14.08.201 3r:na 6262,OO z1 za 201 3r. 
28.10.201 6r. na 6260,OO zl za 201 3r. 
23.0 1.20 15r. na 7304,OO zl za 20 14r. 
- konto 10906 zalegloik 3552,lO zl za lata 20 12-20 15r. 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
22.08.2012r. na 366,lO z1 za 2012r. 
14.08.20 13r. na 484,OO zl za 20 12r. 
14.08.2013r. na 532,OO zl za 2013r. 
20.0 1.20 14r. na 266,OO zl za 20 13r. 
19.0 1.20 15r. na 1002,OO zl za 20 14r. 
15.07.201 5r. na 450,OO zl za 201 5r. 
20.0 1.20 16r. na 452,OO 1 za 201 5r. 
Na dzien 03.1 1.20 16r. zalegloici wyniosly 2480,04 zl. 
- konto 14433 zalegloid 7034,OO z1 za 201 5r., wpkacona 09.02.2016r. 
- konto 1661 9 zalegloid 9587,60 zl za 20 15r., u Aacona 04.0 1.201 6r. 
- konto 11 190 zalegloid 3077,OO zl za lata 2008-C 015, wplacono 02.02.2016r. 
- konto 15369 zalegtoic 6925,OO zl za lata 201 0- 20 15 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
04.08.20 1 1 r. na 1036,OO zl za 20 1 Or. 
04.08.20 1 Or. na 536,OO zl za 20 1 1 r. 
12.08.201 1 r. na 537,OO z1 za 201 1 r. 
12.08.201 5r. na 1204,OO zl za 201 2r. 
12.08.201 5r. na 1204,OO zt za 201 3r. 
12.08.201 5r. na 1204,OO zt za 2014r. 
12.08.20 15r. na 602,OO zt za 201 Sr. 
26.0 1.201 5r. na 602,OO zl za 201 5r. 
Ustanowiono hipoteke 12.01.20 15r. na kwotq 57,1,00 zl. 



- konto 12 103 zalegloic 27.786,2 1 zt za lata 20 1 :' -20 15 
Tytuty wykonawcze wystawiono: 
12.02.20 13r. na 2996,72 zl za 201 2r. 
20.08.201 3r. na 4095,49 zl za 20 13r. 
20.0 1.20 15r. na 4 146,OO zl za 20 13r. 
20.01.2015r. na 8283,O zl za 2014r. 
20.0 1.20 16r. na 8265,OO zt za 20 15r. 
Ustanowiono hipoteke 10.0 1.2014r. na kwotq 1 1.280,00 zl. 
Urzqd Skarbowy pobiera zalegtoici, ktore na dzic li 03.11.2016r. wyniosly 18898,OO zt. 
- konto 963 zalegtoSC 683 1,00 zt za lata 201 3-201 5 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
23.1 1.20 14r. na 2277,OO zl za 20 13r. 
05.02.20 15r. na 2277,OO zl za 20 14r. 
21 .01.20 16r. na 2277,OO zl za 20 15r. 
- konto 2007 zalegtoSC 1562,60 zl za I1I,IV/20151~. - wplacono w 2016r. 
- konto 2389 zalegloSC 100.979,OO z1 za lata 20 10-20 15 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
14.07.20 1 1 r. na 209 1 1,00 zl za 20 1 Or. 
14.07.201 1r. na 141 92,OO z1 za 20 1 1 r. 
20.07.20 12r. na 14 192,OO zl za 20 1 1 r. 
2 1.0 1.20 16r. na 12.924,OO zt za 20 12r. 
21.01.2016r. na 12924,OO z1 za2013r. 
21.01.2016r. na 12921,OO zt za 2014r. 
21.01.2016r. na 12915,OO zfza2015r. 
Hipoteke ustanowiono 30.0 1.20 14r. na kwotq 75.143,00 zl. 
- konto 2629 zalegloSC 13.62 1,48 zl za 20 14-20 1 5. 
Tytuly uykonawcze wystawiono : 
05.02.2015r. na 7525,48 z4 za 2014r. 
20.07.201 5r. na 21 63,OO zl za 201 5r. 
21 .01.2016r. na 3933,OO zt za 2015r. 
- konto 2739 zalegloSC 32.858,OO zl za 20 12-201 5 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
17.0 1.20 14r. na 3320,OO zl za 201 2r. 
17.01.2014r. na 9846,OO zl za 2013r. 
05.02.201 5r. na 9846,OO zl za 201 4r. 
21.07.2015r. na 4924,OO zl za 201 5r. 
13.07.2015r. na 4922,OO zt za 201 5r. 
- konto 3908 zalegloid 6382,80 z1 za lata 2008-201 5 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
29.06.2009r. na 749,80 zt za 2008r. 
29.06.2009r. na 406,OO zl za 2009r. 
15.07.20 1 Or. na 407,OO z1 za 2009r. 
15.07.2010r. na 382,OO zl za 201 Or. 
27.07.20 1 1 r. na 383,OO zl za 201 Or. 
27.07.201 2r. na 390,OO zl za 20 1 1 r. 
23.07.20 12r. na 389,OO zt za 20 1 1 r. 
14.07.20 16r. na 8 19,OO zt za 20 12r. 
14.07.201 6r. na 8 19,OO zl za 20 13r. 
14.07.201 6r. na 8 19,OO zi za 201 4r. 
14.07.20 16r. na 8 19,OO zl za 201 5r. 

I 



Ustanowiono hipoteke 30.01 -2014r. na kwote 4.7~!3,80 zl. 
- konto 3954 zalegloit 13.942,18 zi za lata 2005-2008 
Tytuly wykonawcze wystawiono: 
01.09.2006r. na 3658,78 zl za 2005,2006 
14.02.2007r. na 1344,OO zl za 2006 
22.08.2007r. na 2670,OO z1 za 2007r. 
27.08.2008r. na 2669,OO zl za 2007r. 
06.08.2008r. na 2758.00 z1 za 2008r. 
19.07.20 1 Or. na 842,OO zl za 2008r. 
Hipoteke ustanowiono 15.02.2012r. na 14.287.57 z1. 
- konto 4798 zalegloid 25.745,OO zl za lata 2009-201 5 
19.07.20 1 Or. na 2543,OO zl za 2009r. 
19.07.20 1 Or. na 1838,OO z1 za 201 Or. 
13.07.20 1 1 r. na 1836,OO zl za 201 Or. 
13.07.20 1 1 r. na 1886,OO zl za 20 1 1 r. 
19.07.201 2r. na 1886,OO zl za 201 1 r. 
10.08.2012r. na 1970,OO z1 za 2012r. 
26.10.20 16r. na 1969,OO zi za 20 12r. 
26.10.201 6r. na 3939,OO zi za 20 13r. 
26.1 0.201 6r. na 3939,OO z1 za 2014r. 
21.07.201 5r. na 1970,OO z1 za 201 5r. 
30.12.20 15r. na 1969,OO zl za 201 5r. 
Hipoteke ustanowiono 30.0 1.20 14r. na 203 86,OO ,:I. 

Poddano kontroli prawidiowoic wymiaru podatkow w przypadku podatnikow o nastepujqcych 
numerach kont: 16833,10767, 10739, 14642, 152:49, 13325, 13096, 11 79, 1668, 6105, 2257, 
984, 11393, 13950, 14749, 11361,11364, 11508, 15070, 14152, 16958, 16859, 13876, 14923, 
16355, 17012, 17016, 16959, 16988, 16809, 15220, 16632. 
Ww. podatnicy zloiyli informacje podatkowe a wymiaru podatkow dokonano prawidlowo. 

Rada Miejska uchwalq nr XIXI1 26/04 z dnia 01 -0: ,2004r. zarzqdziia pob6r podatk6w: rolnego, 
leinego, od nieruchomoici oraz pobieranych w formie lqcznego zobowiqzania pienieznego od 
osob fizycznych w drodze inkasa. Na inkasentow 3odatkow wyznaczono soltysow oraz Terese 
Sieczkowskq. Wynagrodzenie ustalono w wysokoici 10% od zainkasowanych kwot. 
Zarzqdzono takie pobor w drodze inkasa podattow : rolnego, leinego, od nieruchomosci, 
pobieranych w formie lqcznego zobowiqzania pierlieinego i wyznaczajqc inkasentow poprzez 
wskazanie ich z imienia i nazwiska. 
Ww. uchwala zmieniana byla w drodze uchwai nr: VI/39/07, XLVII/380/09, XLVI/347/13 
Rady Miejskiej. 

Sprawdzono rozliczenie soltysa wsi Worow 
I rate w kwocie 25.822 ,10 z1 wplacono w dniu 1'7.03.201 5r. 
I1 rate w kwocie 20.156,OO zl wpiacono w dniu 1 >..05.20 1.51.. 
I11 rate w kwocie 20.580,55 zl wplacono w dniu ' 6.09.201 5r. 
IV rate w kwocie 19.91 8,00 zl wplacono w dniu 17.11.201 5r. 

W zakladowym planie kont, wprowadzonym zi rzqdzeniem nr 16211 2 z dnia 3 1.12.20 12r. 
Burmistrza Gminy i Miasta ujete zostaio konto 991 ,, Rozrachunki z inkasentami z tytulu 
pobieranych przez nich podatkow podlegaiqcych .,rzypisaniu na kontach podatnikow". 



Nie prowadzono ewidencji na koncie 991 ..Rozr ichunki z inkasentami z tytulu pobieranych 
przez nich podatkow podlegajqcych przypisaniu na kontach podatnikow". 
Wydruku kwitariusza przychodowego do poboru r3odatkow z programu komputerowego 
XPERTIS, opatrzenia pieczqciq Urzqdu Gmin! i Miasta dokonywala inspektor Grazyna 
Kwapisz. Pani Grazyna Kwapisz po przygotowaniu kwitariuszy, wydawala kwitariusze 
inkasentom oraz ewidencjonowala w ksiqdze dl.ukow Scislego zarachowania. Dokonywaka 
takie rozliczenia inkasentow z pobranych kwot podatkow i naliczala prowizjq. 
Przeanalizowano zakresy czynnoici pracowniko\l~ Wydzialu Podatkow i Oplat i stwierdzono, 
i e  : 
inspektor Krystyna Otulak - z zakresu czynnoid l?iynikalo, ze prowadzila indywidualne konta 
podatkowe dla rozrachunkow z osobami fi.:ycznymi i prawnymi oraz jednostkami 
organizacy-jnymi nie posiadajqcymi osobowosci prawnej; faktycznie prowadzita ewidenc.je 
ksiqgowq analityczna tylko dla osob prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajqcych 
osobowoici prawnej 
inspektor Urszula Kurczynska i inspektor Iwona I'ietras - z zakresu czynnosci wynikalo, ze 
prowadzily ewidencjq wymiarowq podatnikow osbb fizycznych ; zakres obowiqzkow 
zredagowany w ten spos6b uniemoiliwia ziden:yfikowanie osob fizycznych ( np. poprzez 
wskazanie z jakiego solectwa sq to podatnicy) , dla ktbrych wymiaru dokonuje kaidy z 
pracownikow 
- inspektor Mafgorzata Stykowska - z zakresu czynnoici wynikalo, i e  prowadzila: 
a) ewidencjq drukow Scislego zarachowania - kwitariuszy wplat zobowiqzan podatkowych 
osob fizycznych podatnikow z terenu n~iasta Grojec 
b) rozliczenie inkasentow z zainkasowanych kwo.. naleinoici podatkowych 
c) ksiegowoic analitycznq oplaty targ0we.j 
- inspektor Grazyna Kwapisz - z zakresu czynnoici wynikalo, i e  prowadzila: 
a) ewidencjq drukow Scislego zarachowania - k witariuszy wplat zobowiqzan podatkowych 
osob fizycznych podatnikow z terenu gminy Groj :c 
b) rozliczenie inkasentow z zainkasowanych kwo: naleinosci podatkowych 
Z zakresow czynnoici inspektor Malgorzaty St! kowskiej i inspektor Graiyny Kwapisz nie 
wynikalo, ktorych inkasentow podatkow rozliczajq oraz kto rozlicza inkasentow oplaty 
targowej. Ustalono, i e  inkasentow oplaty targowc-j z zainkasowanej kwoty oplaty 
( z nyjqtkiem Automobilklubu Rzemieilnik) rozl czala Malgorzata Stykowska. 
Zarzqdzeniem nr 4 111 6 z dnia 10.03.20 16r. Burn- istrz Gminy i Miasta wprowadzil zmiany do 
zarzqdzenia nr 8411 1 z dnia 15.06.201 1 r. w spraw ie ustalenia Regulaminu kontroli zarzqdczej. 
W ww. Regulaminie w 5 12 pkt 3 okreilono, ze M laiciwe irodowisko wewnqtrzne determinuje 
struktura organizacyjna. I dalej, wlaiciwa struhtura organizacyjna jest ustalona w statucie 
Urzqdu , okresowo przeglqdana i dostosowywan;~ do zmieniajqcych sie warunkow dzialania , 
celow i zadan. Zakres zadan, uprawnieli i oclpowiedzialnoSci poszczegolnych komorek 
organizacyjnych jest okreilony w formie regulanlinu organizacyjnego w sposob przejrzysty i 
spojny. Kazdcmu pracownikowi zostat przedstawiony na pismie zakres jego obowiqzkow, 
uprawnien i odpowiedzialnoSci. Zakres jest precyzy-jnie okreilony oraz odpowiedni do wagi 
podejmowanych decyzji i ryzyka z ni~ni  zwiqzanego. Pracownicy funkcyjni przedstawiajq na 
piimie i na biezqco aktualizujq zakresy obowiqzkbw, uprawnien i odpowiedzialnoici dla 
podleglych im pracownikow. 
W Regulaminie Kontroli Zarzqdczej, wprowadzonym do stosowania zarzqdzeniem nr 8411 1, 
struktura organizacyjna determinujqca obszar sroc owiska wewnqtrznego zostafa przedstawiona 
w ten sam sposob, co w Regulaminie z dnia 1 O.O'i.20 16r. 



podatek leiny 
Rada Miejska nie obniiyla ceny sprzedazy drewna do wymiaru podatku leinego. 
Nadleinictwo Grojec zadeklarowalo do opodatkolvania: 
lasy 413,3188 ha 
lasy ochronne 132,1361 ha 
lasy wchodzqce w sklad rezerwatow przyrody 35.94 ha 
a takie wykazalo 136,2992 ha lasow zwolnionycli z opodatkowania z drzewostanem w wieku 
do 40 lat. 
Lqcznie 71 7,694 1 ha. 
Wg sprawozdania Starostwa Powiatowego, Nad einictwo posiadalo 708 ha lasow na dzien 
01.0 1.20 15r. 
W trakcie kontroli przedstawiono sporzqdzony p-zez Nadleinictwo Grojec wykaz najemcow 
do obciqienia podatkiem leinym w 201 5r. Z wykazu wynikalo, ze Nadleinictwo pszekazalo do 
bezplatnego uiytkowania leiniczemu leinictwa Rytomoczydla nieruchomoiC gruntowq - 
dziatke nr 153122 o pow. Ls 0,2 ha wraz z zabudowaniami. 
Do kontroli przedloiono takie umowe zawartq miedzy dyrektorem generalnym Lasow 
Panstwowych a Ministrem Obrony Nasodowej o przekazanie w uiytkowanie 29,82 ha lasow. 
Agencja Nieruchomoici Rolnych zadeklarowal~ do opodatkowania 0,5959 ha lasu. Wg 
sprawozdania Starostwa Powiatowego, Nadleinictwo posiadato 12 ha lasow na dzien 
01.01.2015r. 
W trakcie kontroli ustalono, i e  0,5343 ha lasow Agencja wydzieriawila osobom fizycznym. 
W dniu 10.1 1.20 16r. przedstawiono kontroluijqcen~u pismo znak GK.6620.2.1772.2016r. z dnia 
07.1 1.2016r. Starostwa Powiatowego, z ktorego wynika, ze Wydzial Geodezji Starostwa 
nieprawidlowo oznaczyl dwie jednostki rejestrowe G1 14 obrqb Slomczy i G207 obrqb 
Mirowice w ewidencji gruntow i budynkow jako gruipa 1.4 i 1.1 a powinno byC jako grupa 1.2. 
Arsanit sp. z 0.0. zadeklarowala do opodatkow;lnia 0,0840 ha lasow - zgodne z ewidenc-jq 
geodezyjnq. 
Gozdawa sp. z 0.0. zadeklarowala do opodatkojvania 0,2141 ha lasow zgodnie z ewidenc-jq 
geodezyjnq. 
Urzqd Gminy i Miasta zloiyl deklaracjy na podat~:k leiny, w ktorej wykazal 5,4638 ha lasow. 
Wg sprawozdania Starostwa Powiatowego wg st;.nu na dzien 01 .01.2015r. Gmina posiadala 1 
ha lasow na terenie miasta Grojec i 7 ha lasow n;t terenie gminy Grojec. 
Korzystajqc z danych ewidencji gruntow i budynkow ustalono, ze gmina posiadala grunty 
leine: 
Grojec - miasto 
dzialka nr 1 1712 0,7 1 15 ha 
dzialka nr 1 12813 o pow. 0,161 9 ha 
dzialka nr 55413 o pow. 0,0827 ha 
Skurow 
dzialka nr 1 1 o pow. 1,5382 ha 
Goicienczyce 
dzialka nr 6713 o pow. 1,25 ha 
dzialka nr 6715 o pow. 1,66 ha 
Duiy D6l 
dziafka nr 591.5 o pow. 0,0595 ha 
dzialka nr 2411 o pow. 1,1208 ha 
dzialka nr 2511 o pow. 0,0673 ha 
dziaika nr 5911 o pow. 0,201 6 h 
dzialka nr 6916 o pow. 0,0368 ha 
dzialka nr 6011 o pow. 0,1534 ha 



Podole 
dzialka nr 15311 7 o pow. 0,2273 ha 
dzialka nr 153/21 o pow. 0,4680 ha 
dzialka nr 15419 o pow. 0,7558 ha 
dzialka nr 158 o pow. 0,0107 
Gluchow 
dzialka nr 13 1 /6 o pow. 0,1183 ha 
dzialka nr 507/2 o pow. 0,0786 ha 
Lesznowola 
dzialka nr 326 o pow. 0, l l ha 
W trakcie kontroli , w dniu 29.1 1.20 16r. Urzqd C; miny zlozyl korekte deklaracji za 201 5r., w 
wyniku czego przypisano 93,OO z1 podatku. 

Podatek IeSny osobon~ fizycznym naliczony by1 komputerowo przy zastosowaniu prawidlowej 
stawki z 1 ha lasu. 

podatek od Srodkow transportowych 
Rada Miejska podjela w dniu 25.1 1.20 13r. uchwal y nr XLVIl346113 w sprawie stawek podatku 
od Srodkow transportowych. 
Dokumenty do kontroli przedstawila inspektor Maria Zarczynska. 
Sprawdzono powszechnoSc opodatkowania pojazdbw na podstawie informacji podatkowej 
otrzymanej ze Starostwa Powiatowego za listopaci 201 5r. i ustalono, co nastepuje: 
- PKS sp. z 0.0. pojazd WGR SX90; w deklaracji podatkowej podatnik zamieSci1 date nabycia 
pojazdu - 12.1 1.20 1 5r.; wg ewidencji Wydzialu Fcomuni kacj i Starostwa Powiatowego pojazd 
zarejestrowano 03.1 1.20 15r. 
- Barbara K. po-jazd WGR SX09 
- Andrzej K. pojazd WGR SU24 ; w deklaracji podatkowej podatnik zamieSci1 date nabycia 
pojazdu - 23.1 1.201 5r.; wg ewidencji Wydzia'ru I<omunikacji Starostwa Powiatowego pojazd 
zarejestrowano 1 3.1 1.20 15r. 
- Grupa Producentow Owocow i Warzyw sp. z 0.0. po-jazd naczepa WGR 6JH3; w deklaracji 
podatnik nie podal dmc zespolu. Dmc pojaztlu wynosila 35000t wg danych Wydzialu 
Komunikacji Starostwa Powiatowego, podatnik ~lykazal  w deklaracji dmc pojazdu 26600 t; 
- Grupa Producentow Owocow i Warzyw sp. z o . , ~ .  pojazd WGR SY63 
- Jan J.  pojazd WGR 3JH5 podatnik wykazal v r  deklaracji dmc zespolu 35 t; wg ewidencji 
Wydzialu Komunikacji Starostwa Powiatowego clmc zespotu wynosila 40t. 
- Monika W. pojazd WGR SY26 
- Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe Venus pojazd WGR SW84 - brak naliczonej kwoty 
podatku dla tego pojazdu w deklaracji 
- Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe Venus pojazd WGR SW85 - brak naliczonej kwoty 
podatku dla tego pojazdu w deklaracji; w deklaracji brak dmc zespolu 
- Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe Venus pojazd WGR SW86 - brak naliczonej kwoty 
podatku dla tego pojazdu w deklaracji; w dek1ara:ji brak dmc zespolu 
Dla ww. pojazdow kwota podatku naliczona byla lqcznie i wykazana w poz. 82 ,,Razem kwota 
podatku deklaracji podatkowej" 
- Maciej H. pojazd naczepa WGR 4.1115 w de! laracji podatnik podal dmc zespolu 35t; wg 
danych wydzialu Komunikacji Starostwa Po\*;iatowego dmc pojazdu wynosila 35t. W 
deklaracji podatnik wskazal date nabycia 20.10.2015r. Podatek naliczyl za jeden miesiqc 
201 5r. w kwocie 129,OO zl. 



Dokonano kontroli prawidlowoici naliczenia pod itku w deklaracjach podatkowych zlozonych 
przez nw. podatnikow: 
- tukasz N. pojazd WGR 1 JHl ,  WGR SX 1 1 
- Justyna S. pojazd WGR 33T2 
- Michat 0. pojazd WGR 17 W7 
- Tomasz R. pojazd WGR 59x6 
- Renata N. pojazd WGR RV07 
- Malgorzata H. pojazd WGR 92Y2, 
- Barbara N. pojazd WGR 93N 1 
- Pawel H,  pqjazd WGR 6 1 V6 
- Agnieszka K. pojazd WGR 46W7, WGR 9FF3. WGR AH42, WGR JA 18, WGR LN66 
- Pawel W, po-jazd WGR 1T22, WGR 9AK2, WCiR 1 A45 
- Anna S. pojazd WGR FV27 
- Michai D. pojazd WGR CY79, WGR GM91, U'GR JY69, WGR PH49 
- Michal D. pojazd WGR NX99 
- Ryszard S. pojazd WGR 3AY1, WGR FG63, U'GR FG64, WGR FG65 
- Janusz S. pojazd WGR EU5 1 
- Kamil W. pojazd WGR EW62 
- Andrzej 0. pojazd WGR FM37, WGR 7EN5 
i stwierdzono, ze podatnicy zlozyli prawidlowo wypelnione deklaracje i naliczyli podatek 
zgodnie z zawartymi w deklaracji infor~nacjami. 

Sprawdzono przebieg czynnoici zmierzajqcych do wyegzekwowania zalegloici w przypadku 
nw, podatnikow: 
- konto 6 1 8 zaleglosc w kwocie 1qczne.j 9.16 1,00 z1 za lata 20 10-20 15 
Zaleglosci objqto tytulami wykonauczymi, ivystawiony~~~i: 1 1.08.20 1 1 r., 27.10.20 1 1 r., 
16.07.2012r., 08.1 1.2012r., 22.10.2013r., 29.10.2014r., 19.1 1.2015r., 17.10.2016r. 
- konto nr 1 1 zaleg1oSC w kwocie lqcznqj 45.357,:!0 zl za lata 2009-201 5 
Zalegloici objqto tytulami wykonawczymi, lvystawionymi: 14.05.2009r., 14.05.2009r., 
21.04.2010r., 04.1 1.2010r., 01.06.201 lr., 6 . 0 2 0 1  1 ,  05.06.2012r., 07.1 1.2012r., 
07.06.2013r., 13.05.2014r.. 29.10.2014s.. 10.06.2'315r., 28.06.2016r. 
- konto nr 43 zalegloid w kwocie lqcznej 8727.63 zl zalata 20 14-20 15 
Zalegloici objqto tytulami wykonawczymi, \vystawionymi: 13.05.2014r., 29.10.2014r., 
10.06.2015r., 14.10.2015r. 
- konto 681 zalegloiC w kwocie 4185.00 zl ,:a 201 Ir. Tytuly wykonawcze wystawiono 
12.08.20 1 1 r. i 27.10.201 1 r. 
- konto 187 zaleg1oSC 15.986,OO zl za lata 20 10-23 15, objqta tytulami wykonawczymi. W dniu 
29.04.2016r. podatnik uregulowal zaleglosc w c;ltoSci w zwiqzku z czym wierzyciel wycofal 
tytuly wykonawcze z Urzqdu Skarbowego. 
- konto 276 zalegloSC 6768,OO zl za lata 20 4-2015. Tytuly wykonawcze wystawiono: 
14.10.2014r., 14.10.2015r. 
- konto 662 zaleg1oiC 7.733,60 zl za lata 20 1 1-20 15. 
ZalegloSci objqto tytulami wykonawczymi, wystawionymu:27.10.20 1 1 r., 05.06.20 12r., 
17.10.2012r., 07.06.2013r., 22.10.2013r., '3.05.2014r., 30.10.2014r., 10.06.2015r., 
14.10.20 15r. 
- konto 440 zaleglosd 9.442.00 zl za lata 201 1-201 5. 
ZalegloSci objqto tytulami wykonawczymi, wystawionymi: 02.06.201 1 r., 27.10.201 1 ., 
)6.07.2012r., 07.06.2013r., 22.10.2013r., 13.05.2013r., 10.06.2015r., 14.10.2015r. 



Sprawdzono dokumentac-jq dotyczqcq stosowania ulg w spiacie podatkow na nw. przykiadach. 
Stwierdzono, co nastqpije: 
- wniosek Piaseczynsko-Grbjeckie Towarzystwo Kolei Wqskotorowej z dnia 21.05.201 5r. 
o umorzenie podatku od nieruchomoici za IV kw;trtal 2014r. i rok 201 5. 
Do wniosku dolqczono rachunek zyskow i strat ntl koniec lutego 2015r. 
Postanowieniem z dnia 16.04.201 5r. organ podatkowy wezwal podatnika do przedloienia 
dokumentow niezbqdnych do udzielenia ulgi w fcrlnie pomocy de minimis. 
Decyzjq z dnia 21.05.2015r. Burmistrz G~nin!! i Miasta odmowil umorzenia zalegloici 
podatkowe-j za okres X-XIIl2014r. i I -V/201 Sr. z powodu niedoreczenia dokumentow, 
o ktore wystqpil w Postanowieniu z dnia 16.04.2(! 15r. 
Decyzjq z dnia 21.05.2015r. Burmistrz Gminy i Miasta umorzyl postepowanie w sprawie 
umorzenia podatku od nieruchomoici za V-XII/2( 15r. w kwocie 305,OO zl gdyz raty te nie byly 
zalegloiciq. 

- wniosek Amvian Automotive sp. z 0.0. z dnia 02.01.2015s. o umorzenie podatku od 
nieruchomoici za 2014s. We wniosku podatnik motywowal, ze spolka posiadala zobowiqzania 
w kwocie 1.250.000,OO z+ dotyczqce zakupu nier~~chomosci. Poza tym wykonywala inwestycje 
i remont pomieszczen biurowych . Koszt inwe&;tycji w 20 14r. do stycznia 20 15r. wyniosf 
3.693.749,00 z1 netto. 
Postanowieniem z dnia 08.01.201 5r. organ podatkowy wezwai podatnika do dorqczenia m. in: 
-dokumentow przedstawiajqcych sytuacjq ekononlicznq ( bilansu, zyskow i strat a 2014r.) 
- wype1nione.j 3 strony formularza informac-ji prz~:dstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de 
minimis 
- wskazania przeznaczenia wnioskowanej pomoc! publicznej oraz formy pomocy o jakq ubiega 
sie wnioskodawca 
- przedstawienia zaiwiadczen o otrzymanej prze;: spolkq pomocy publicznej o charakterze de 
minimis za okres styczen 2013r. do zloienia w~.iosku z uwagi na brak zgodnoici wielkoici 
otrzymanej pomocy publicznej o charakterze de n~inimis wskazanej w oiwiadczeniu zarzqdu z 
dnia 02.0 1.20 1 5r. a rapostem pomocy otrzymancj przez beneficjenta uzyskanym przez organ 
podatkowy w systemie SHRIMP 
- przedstawienie organowi podatkowemu innycli okolicznoici i dowodow wskazujqcych na 
wystqpienie w sytuacji faktycznej Spolki przes1;lnej z art. 67 as1 ordynacji podatkowej do 
zastosowania wskazanej ulgi. 
Spolka rozpoczqla dzialalnoic 10.10.20 13r. 
Spblka udzieliia odpowiedzi pismem z dnia 21.0 1.201 5r., w ktorym zawarla informacje main.: 
-bilans zostanie dostarczony w terminie pozniejszym po zamkniqciu roku obrotowego, 
rachunek zyskow i strat dostarczony zostanie do tlnia 28.01.201 5r. 
- argumenty dotyczqce wniosku: 
pomoc w rozwoju nowego zakladu w regionie gniny, kt6ry zwiqkszy zatrudnienie i przyniesie 
dochody Urzqdowi Gminy i Miasta 
planowane dalsze inwestycje, zakup kolejnych riieruchomoici, ktore przyniosq odpowiednie 
korzysci dla Urzqdu Gminy i Miasta 
W aktach sprawy znajdowal siq: 
rachunek zyskow i strat na koniec grudnia 20 14r 
poprawione oiwiadczenie o wielkoici otrzymanei pomocy 
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis 
Decyzjq z dnia 06.02.2015r. organ podatkowy un.orzyl zalegloici w podatku od nienichomosci 
w kwocie 96.128,OO zl za okres I-XI120 14r. Decyzje doreczono dnia 10.02.201 5r., odpisano 
dnia 10.02.201 5r. 



- wniosek Grojeckiego Centrum Logistycznego sp , z 0.0. sp.k. z dnia 18.08.201 5r. o umorzenie 
zalegkoici w podatku od nieruchomosci za 2015r. 
Wniosek argumentowano faktem, i e  sp6Ika jest \ v  trakcie komercjalizacji obiektu a glownym 
irodlem finansowania inwestycji jest kredyt, co lviqze siq z dukymi kosztami. 
Postanowienieni z dnia 21.08.201 5r. organ podatkowy zwr6cik siq do Spotki o dostarczenie 
m.in.: 
- dokumentow przedstawiajqcych sytuacje ekonoinicznq wnioskodawcy 
- wypelnionego druku oiwiadczenia o otrzymancj pomocy de minimis 
- Formularza informacji przedstawianych przy uhieganiu siq o pomoc de minimis 
- przestawienie innych okolicznoici i dowodo\v wskaz~~~jqcych na wystqpienie w sytuacji 
faktycznej sp61ki przeslanek z art. 67 a 5 I ordyr.acji podatkowej do zastosowania wskazanej 
ulgi. 
Przy pismie Spolki z dnia 08.09.201 5r. dolqczonc byky: 
rachunek zyskow i strat za 201 4r., 20 13r., 30.06.Z.0 15r. 
bilans za 2014r., 201 3r., 30.06. 2015r. 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis 
oiwiadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznqi. 
Decyzjq z dnia 15.09.20 15r. organ podatkowy urlorzyt zalegloSd za 111-VIIIl20 15r. w kwocie 
15.055,OO zl. 
Decyzje doreczono dnia 30.09.2015r., odpisano na koncie dnia 30.09.201 5r. 
- wniosek Piotra K. z dnia 24.04.2015r. o umorzenie I i II/2015 lqcznego zobowiqzania 
pieniq2nego 
Decyzjq z dnia 25.05.2015r. organ podatkomy 1 ~norzyl I i I1 rate 12015r. w kwocie lqcznej 
388,OO zl. 
Decyzjq doreczono 03.06.201 5r. i pod tq datq odpisano na koncie podatnika. 
- wniosek Mariana K. z dnia 24.04.2015r. o ulnorzenie I i I112015 lqcznego zobowiqzania 
pienieinego 
Decyzjq z dnia 25.05.201 5r. organ podatkowy ~~morzy l  I i I1 rate 1201 5r. w kwocie lqcznej 
388,OO zl. 
Decyzje doreczono 03.06.201 5r. i pod tq datq odpisano na koncie podatnika. 
- wniosek Wlodzimierza G. z dnia 13.04.2015r. o umorzenie zalegloici za lata 2009-2014 
lqcznego zobowiqzania pienieznego 
Decyzjq z dnia 25.05.201 5r. organ podatkowy um3rzyI zalegloici, o ktore wystqpowal podatnik 
w kwocie Iqcznej 2029,90 zl. 
Decyzjq doreczono 07.05.2015r. i pod tq datq odl~isano na koncie podatnika. 
- wniosek Andrzeja W. z dnia 26.03.2015r. ( umorzenie I/2015 lqcznego zobowiqzania 
pieniqinego 
Decyzjq z dnia 20.04.201 5r. organ podatkowy umorzyl I rate 1201 5r. w kwocie lqcznej 323,OO 
21. 
Decyzje doreczono 23.04.201 5r. i pod tq datq odpisano na koncie podatnika. 
- wniosek Hanny D. z dnia 18.03.201 5r. o umorzenie I/2015 Iqcznego zobowiqzania 
pienieinego 
Decyzjq z dnia 15.04.201 5r. organ podatkowy un~orzyl I rate 1201 5r. w kwocie lqcznej 198,OO 
zk. 
Decyzjq dorqczono 2 1.04.201 5r. i pod tq datq odpisano na koncie podatnika. 
- wniosek Roberta P, z dnia 18.03.2015r. o umorzenie I12015 lqcznego zobowiqzania 
pieniqinego 
Decyzjq z dnia 17.04.201 5r. organ podatkowy ur*lorzyl I rate 120 15r. w kwocie fqcznej 280,00 
zI . 
Decyzje doreczono 23.04.201 5r. i pod tq datq odr)isano na koncie podatnika. 



- wniosek Janusza S. z dnia 16.03 -20 15r. o urlorzenie zalegioici tqcznego zobowiqzania 
pieniqznego 
Decyzjq z dnia 15.04.201 5r. organ podatkowy umc~rzyl IIT-IVl2014 i I-IV rate 1201 5r. w kwocie 
lqcznej 396,00 zl. 
Decyz-jq dorqczono 20.04.20 15r. i pod tq  datq odpisano na koncie podatnika. 
- wniosek Malgorzaty S. z dnia 10.02.2015r. o umorzenie I-IV tqcznego zobowiqzania 
pieniqznego za 20 14r. 
Decyzjq z dnia 10.03.201 5r. organ podatkowy unlorzyl I-IV 12014r. w kwocie lqcznej 58 1,00 
zt . 
Decyzjq doreczono 18.03.2015r. i pod tq datq odpisano na koncie podatnika. 
- wniosek Stanisiawa W. z dnia 27.01.20 15r. o umorzenie I -IV/20 14 Iqcznego zobowiqzania 
pieniqznego 
Decyzjq z dnia 18.02.201 5r. organ podatkowy ur-iorzyl I -1Vl2014r. w kwocie lqcznej 601,90 
zl. 
Decyzje doreczono 24.02.201 5r. i pod tq datq odrisano na koncie podatnika. 
- wniosek Marka B. z dnia 09.02.201 5r. o umorzcnie IVl2014 podatku od nieruchornosci 
Decyzjq z dnia 18.02.201 5r. organ podatkowy un-~orzyt IV rate 1201 4r. w kwocie fqcznej 10,OO 
21. 
Decyzjq doreczono 27.02.201 5r. i pod tq datq odpisano na koncie podatnika. 
- wniosek Powiatowego Centrum Medycznego sp. z 0.0. z dnia 08.05.2015r. o odroczenie 
podatku od nieruchomoici za 201 5r. za okres od maja do 17 grudnia 201 5r. 
Do wniosku zalqczono: Formularz inforrnacji pr;.edstawianych przy ubieganiu siy o pomoc de 
minimis, oiwiadczenie o nieotrzymani~~ pomocy cle minimis, rachunek zyskow i strat za 201 5r., 
wykaz zobowiqzan na dzieli 3 1.02.20 1 Sr., wykaz naleznosci na 3 1.03.201 5r. 
Decyzjq z dnia 15.05.2015r. organ podatkofvy odroczyt termin platnoici podatku od 
nieruchomoici V-XI112015 w kwocie 97.049,00 ;<t do 17.12.201 5r. 
- wniosek Amvian Automotive sp. z 0.0, z dnia 03.02.2015r. o roziozenie na dwie rbwne raty 
podatku od nierucl~omoici za 2015r. w kwocie 11J2.303,00 zl. 
Wnioskujqcy zlozyl oiwiadczenie o wielkoici otrzymanej pomocy, Formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu siq o polnoc dc minimis, rachunek zyskow i strat na koniec 
grudnia 20 14r. 
Spblka rozpoczqla dzialalnoid 10.10.20 13r. 
Decyzjq z dnia 20.02.201 5r. organ podatkowy rozlo?yl na raty naleinoid: 
do 30.06.201 5r. 96.152,00 z1 
do 15.12.201 5r. 96.151,00 zl. 
- wniosek Grojeckiego Centruni Logistycznego sp. z 0.0. z dnia 07.10.201 5r. o odroczenie 
podatku od nieruchomoSci za IX -XI1 20 15 do 1.7.12.20 15r. 
Wnioskujqcy zloiyl oiwiadczenie o wielkoici otrzymanej pomocy, Formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis, kserokopie rachunku zyskbw i strat 
na koniec grudnia 201 4r.,2013r., 3 1.08.201 5r., bilans za 2014r., 201 3r., 3 1.08.201 5r. 
Decyzjq z dnia 26.1 1.20 15r. organ podatkowy otlroczyl naleznoSC: 
do 17.12.201 5r. 2843,OO zt 
do 17.12.20 15r. 2882,OO zl 
do 17.12.201 5r. 7308,OO zi 
do 17.12.2025r. 7307,OO zt 
- wniosek Adama K. z dnia 2 1.0 1.20 15s. w spralvie roztokenia na raty zalegloici w podatku od 
nieruchomoici i podatku leinym za 20 13-20 14r 
Decyzjq z dnia 19.02.201 5r. organ podatkow 4 roztoiyl na raty zalegloici w podatku od 
nieruchomoici i podatku leinego nastqpujqco: 
do 27.02.201 5r. 1091,OO zl 



do 30.04.201 5r. 1091,OO zl- 
do 30.06.201 5r. 1091,OO zl 
do 3 1.07.20 15r. 1092,OO z1 
do 30.08.20 15r. 1090,OO zl 
do 30.10.201 5r. 1090,OO zl 
do 30.12.20 15r. 1090,OO zi 
do 29.0 1.20 16r. 1092,OO zl 
do 29.02.2016r. 845,OO zt odsetek 
- wniosek Alic-ji P. z dnia 12.03.201 5s. w sprau ie odroczenia terminu platnoici podatku od 
nieruchomoici za 20 15r. do dnia 16.1 1.20 1 5r. 
Decyzjq z dnia 10.04.2015r. organ podatkowy odroczyl termin platnoici podatku od 
nieruchomoici za 1-111120 15 oraz umorzyl postqrowanie w czqSci dotyczqce-j zmiany terminu 
zaplaty IV ratyi20 15 z uwagi na wskazany termin l o  odroczenia na dzien 16.1 1.20 15r. t j. termin 
zaplaty IV rat y. 
- wniosek Mirosiawa G. z dnia 06.07.201 5r. w sprawie odroczenia terminu piatnoici zaleglosci 
podatkowych za I-IV 20 14r. lqcznego zobowiqzania pienieznego. 
Decyzjq z dnia 2.07.20 15r. organ podatkowy odroczyl termin platnoici zalegloici podatkowych 
za okres I-IV 20 15r. do dnia 30.10.201 5r. 
Decyzje w sprawie umorzenia zaleglosci podat!<owych i odroczenia terminu pfatnoici oraz 
rozlozenia na raty wydawane byly po zgromadzeniu materiatu dowodowego 
i z uwzglqdnieniem przepisow o pomocy public;:nej. 

Sprawdzono prawidlowoSC obliczenia skutko~v obnizenia gornych stawek podatkowych 
oraz udzielonych ulg i zwolnien w sptacie podat1:ow wg stanu na 3 1.1 2.201 5r. 
W sprawozdaniu Rb-27s i Rb-PDP iq,kazano: 
1. skutki zwolnien w podatku od nieruchornoici. wprowadzone uchwalq nr XLVIl34512013 
Rady Miejskiej w kwocie 17.777,78 zl. 
Rada Miejska zwolnila z podatku: 
- nieruchomoici lub ich czqSci stanowiqce mienic komunalne wydzierzawione na pdst. umowy 
pod uprawq warzyw 
- nieruchomoici lub ich czqici zajqte na potrzeb!~ OSP. 
2. skutki zwolnien w podatku rolnym wprowadzone uchwatq nr XXIV/160/08 Rady Miejskiej 
w kwocie 807,08 zl-. 
Rada Miejska zwolnil-a z podatku: 
- grunty stanowiqce mienie komunalne wydziermwione na pdst. umowy pod upraw? warzyw 
- grunty zajete na potrzeby OSP. 
Skutki zwolnienia nieruchomoici lub ich czeici stanowiqcych mienie komunalne 
wydzierzawione w drodze umowy pod uprawq il:arzyw zostaly obliczone na pdst. informacji z 
Wydzialu Gospodarki Nieruchomoicianii . 
Do kontroli okazano wykaz dzierzawcbw grunt~iw pod uprawy warzyw. Z wykazu wynikalo, 
i e  Gmina zawarla umouy dzieriawy z 34 osoba-ni i przekazala w dzieraawe lqcznie 2,7132 ha 
gruntow, w tym 200mZ terenow zabudowanycli. 
Dzierzawcy nie zloiyli informacji poclatkoivych. 
Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomoici gruntow pod uprawy warzyw naliczono w 
kwocie 269,78 zt; winno byc 70,OO zt , skutki obnizenia stawek podatkowych gruntow pod 
uprawy warzyw - 68,88 zl; winno by6 24,OO zl. 
W wykazie dzierzawcow dzialek pod uprawy vrarzywne znajdowala siq informacja o pow. w 
m2 dzieriawionych gruntow bez oznaczenia klasyfikacji. Wydzierzawione grunty stanowily 
czqic dzialek o nr ewid. 257, 3940, 14 19, 34221 1 o roznicowanej klasyfikacji gruntow. 



I tak: 
dzialka nr 257 (o pow. 2,22 ha, z czego wydzieriawiono 1,9332 ha) o gruntach w nastqpujqcych 
klasach bonitacyjnych: 
RIIIb 0,1558 ha 
RIVa 0,1980 ha 
RIVb 0,5 197 ha 
RV 0,6176 ha 
SRIV a 0,4684 ha 
SRIIIb 0,1664 ha 
SRIVb 0,0744 ha 
SRV 0,0287 ha 
dzialka nr 3940 (o pow. 1,9146 ha, z czego w] dzierzawiono 0,68 ha) o gruntach w klasach 
bonitacyjnych: 
RIVa 0,6002 ha 
RIVb 1,3 144 ha 
dzialka nr 1419 (o pow. 0,2257 ha, z czego wydzieriawiono 0,08 ha gruntow ornych) 
o gruntach RIIIa 0,2043 ha i Bi 0,0214 ha 
dzialka nr 342211 o pow. 0,3852 Bi 
W trakcie kontroli ustalono, i e  dziertawcy gruntow pod uprawy warzywne nie posiadali 
gospodarstw rolnych. 
Skutki zwolnienia z podatku rolnego obliczono I-a kwotq 5 17,08 zt ;  winno byc 71 6,10 zl. 
3. skutki obnizenia g6rnych stawek : 
- w podatku od nieruchomosci 1.43 1.3 16,85 zl 
- w podatku od Srodkow transportowych 979.61 0.57 zl 
- w podatku rolnym 18,00 zl 
4. skutki u~norzenia podatkow: 
od nieruchomoici 256.068,40 zl 
rolnego 8493,OO z1 
IeSnego 14,OO zl 
od Srodkow transportowych 2352,OO zl 
5. skutki odroczenia terminow platnoici i rozloienia na raty: 
podatek od nier~~chomosci 1082,OO zl 
podatek lesny 10,OO zl 
Dane u.jqte w ww. sprawozdaniach wynikjty z ewidencji podatkowej oraz decyzji 
administracyjnych Burmistrza Gminy i Miasta. 

oplata taraowa 
Dokumenty do kontroli przedstawita Naczelni k Wydzialu Hanna Majewska oraz inspektor 
Malgorzata Stykowska i inspektor Urszula Wo2niak. 
Uchwalq nr XVIl10912011 z dnia 24.10.201 1 r.. i nr XXVII 55112 z dnia 26.03.2012r. Rada 
Miejska okreiliia : 
a) dzienne stawki oplaty targowej na poszczeg5lnych targowiskach - zaiqczniki od nr 1 do 5 
do uchwaly 
b) zasady ustalania i pobon~ oraz ternliny platnosci oplaty 
c) inkasentow oplaty , terminy platnoici dla inkssentow i wysokoid wynagrodzenia za inkaso. 
OkreSlono miejsca poboru opkaty targowej i inkasentow nastqpujqco: 
- na targowisku w Kobylinie - PI-zedsiql)iorstwo Uslug Geodezyjnych MAPEX za 
wynagrodzeniem 1 0% wplywow z oplaty targo ,vej 



- na targowisku - gieldzie sa-nochodowej w Slomt zynie oraz w pasach drogowych i na terenie 
nieruchomoici przyleglych do targowiska - giebdy samochodowej w Slomczynie i pasow 
drogowych - Automobilklub Rzemieilnik za wynagrodzeniem 19% wplywow z oplaty 
- na targowisku - zieleniaku miejskim w Grojcu r zbiegu ulic Zatylnej i Mszczonowskiej oraz 
miej scach nie wyznaczonych , na ktorych prowad cona jest sprzedai: w pasach drogowych ulic 
Zatylnej i Mszczonowskiej , terenach przylepiych do cmentarzy parafialnych przy ul. 
Mszczonowskiej , Ogrodowej i Mogielnickiei oraz na Placu Wolnosci - Kazimierz 
Klobukowski za wynagrodzeniem 10% wplywo\\ opiaty targowej 
- na targowisku - gieldzie sprzqtu rolnic;.ego w Slomczynie Jacek Tyczynski za 
wynagrodzeniem 10% wptywow z oplaty 
- w pozostatych miejscach nie wyznaczonych na terenie miasta i gminy, w ktorych prowadzona 
jest sprzedaz - Straz Miejska. 
Termin platnoici dla inkasentow oplaty targwe-j ustalono w termitlie siedmiu dni 
nastqpujqcych po dniu , w kt6rym inkasent pobra naleinq oplate targowq. 
Nie stwierdzono aby kierownik jednostki 1-rzyjql irme niz ksiqga drukow icislego 
zarachowania, urzqdzenie ewidency-jne siuzqce ( o ewidencji i kontroli przychodu i rozchodu 
drukow icislego zarachowania. 
Sprawdzono rozliczenie inkasentow: Jacka Tyczyiskiego i Automobilklub ,.RzemieSlnik". 
Do kontroli okazano rozliczenie sprzedanych biletow optaty na targowisku Gielda Sprzetu 
Rolniczego za 2015r. , spor7qdzone przez inl~asenta Jacka Tyczyriskiego. W rozliczeniu 
zawal-to informacje: 
Zaewidencjonowane bilety 001-3800 po 11,70 ,:I 
Administrator targowiska - Jacek Tyczynski zviraca do Urzqdu Gminy zaewidencjonowane 
bilety, ktore nie zostaly sprzedane. 
Bilety do zwrotu od nr 3751 do 3800, ti. 50 szt. 
Na dokumencie figurowal oryginalny podpis inkxenta Jacka Tyczynskiego. 
Pod podpisem inkasenta zapis dokonany przez kalkq o treici: 
,,Rozliczono w dn. 3 1.12.201 5r. 
Komisja w skladzie: 
Tyczynski Jacek 
Majewska Ilanna 
Wozniak Urszula". 
W ewidencji druk6w Scistego zarachowania z~~cwidencjonowano lqcznie 3800 szt. biletow 
oplaty targowej, ktore wydano inkaseritowi w ter-tninach: 
02.01.201 5r. 500 szt. 
19.02.201 5r. 500 szt. 
14.04.201 5r. 200 szt. 
29.05.201 5r. 800 szt. 
07.07.201 5r. 200 szt. 
16.07.20 15r. 800 szt. 
01.10.201 5r. I00 szt. 
06.10 20 15s. 400 szt. 
24.1 1.201 5r. 300 szt. 
W ksiqdze drukow Scislego zarachowania na str. 13 pod ewidencjq drukow zapisano, ze na 
dzien 3 1.12.2015r. pobrano 3800 szt. biletow oplaty targowej, pozostalo 50 szt. - zniszczono 
i podpis Skarbnika Gminy. 
W ewidencji druk6w Scislego zarachowania nie ewidencjonowano zwroconych nie 
wykorzystanych biletow oplaty. 



Inkasent pobral bilety oplaty tylko o nominale 11,70 zl, mimo ze Rada Miejska uchwalila 
ponadto nastqp~jqce stawki: 
28,90 zl sprzedaz maszyny rolniczej samobieznej 
19,OO zl sprzedaz przyczepy wieloosiowej, naczcpy 
5,00 zl- handel nareczny pozostalymi artykulami 
Inkasent nie przedstawial w llrzqdzie Gminy i Miasta do kontroli biletow oplaty targowej. 
Wg wyjasnienia inspektor Urszuli Woiniak, inkat;ent, po ostemplowaniu pokwitowan, pobieral 
bilety oplaty targowej wjednym egzemplarzu i bi let ten wydawat osobie dokonu.jqcej sprzedazy 
na targowisku. 
Inkasent co tydzien skladal w Urzedzie Glniny i h4iasta Rozliczenie sprzedanych biletow oplaty 
targowej . W Rozliczeniu wpisywal date targu, sprzedane bilety od nr do nr i obliczal pobranq 
kwote oplaty . 
Na pdst. ww. Kozliczen dokonywano przypisu na koncie zaprowadzonym do rozliczen z 
inkasentem i ewidcncjonowano wplaty. 

Ustalono, i e  inkasent pobral: 
- w dniu 04.01.2015r. 187,20 zl oplaty, ktorq wplacil do kasy urzqdu w dniu 13.01.201 5r. 
- w dniu 25.01.201 5r. 71 3,70 zl oplaty, kt6rq wplacil do kasy urzedu w dniu 03.02.201 5r. 
- w dniu 22.03.201 5r. 1 134,90 zl oplaty, kt6rq M placil do kasy urzqdu w dniu 3 1.03.2015r. 
- w dniu 24.05.201 5r. 1 1  11,50 zl oplaty, ktorq ~ p l a c i l  do kasy urzqdu w dniu 02.06.2015r. 
- w dniu 21.06.2015r. 1053,OO zl oplaty, ktorq odprowadzil do kasy urzqdu w dniu 30.06.201 5r. 
- w dniu 19.07.20 1 5r. 1006,20 zl op'raty, ktorq M placil do kasy urzedu w dniu 04.08.20 15r. 
- w dniu 26.07.2015r. 865,80 zl oplaty, ktorq wplacil do kasy urzqdu w dniu 04.08.2015r. 
- w dniu 09.08.201 5r. 900,90 zl oplaty, ktorq wl-ltacil do kasy urzqdu w dniu 18.08.201 5r. 
- w dniu 23.08.201 5r. 842,40 zl oplaty, ktorq wptacil do kasy urzedu w dniu 01.09.201 5r. 
- w dniu 15.1 1.201 5r. 865,80 zl oplaty, ktorq wplacil do kasy urzedu w dniu 24.1 1.201 5r. 

W Urzqdzie Gminy i Miasta funkcjonowaia Inslrukcja dotyczqca gospodarki drukami Scislego 
zarachowania, stanowiqca zalqcznik nr 1 do zar.qdzenia nr 1 5911 2 Burmistrza Gminy i 
Miasta z dnia 3 1 .12.20 12r. 
Stosownie do 5 2 ww. Instrukcji , do drukow Scis'rego zarachowania zalicza siq m.in. bilety 
oplaty targowej. 
Dalej w treici ww. Instrukcji zawarto nastepujaze uregulowania: 
a) ewidencja drukow Scislego zarachowania polega na: 
- przyjeciu drukow niezwlocznie po ich otrzym miu 
- bieiqcym wpisaniu przychodu, rozchodu i zayisow drukow w ksiedze Scislego zarachowania 
- oznaczeniu numerem ewidencyjnym drukow 11ie posiadajqcych serii i numerow nadanych 
przez drukarniq 
b) podstawe zapisow w ksiqdze drukow Scislego zarachowania stanowiq: 
dla przychodu kserokopia rachunku dostawcy, ewentualnie dowodu przyjqcia 
dla rozchodu - pokwitowanie osoby upowaznic ~nej do odbioru druk6w 
c) pobranie nowego druku ( bloku) moze nastqlid wylqcznie po zdaniu kopii bloku 
wykorzystanego 
d) druki Scislego zarachowania , ksiegi ewides~cyjne, protokoly przyjqcia i ocechowania oraz 
wszelkq dokumentacjq dotyczqcq gosrodarki drukami Scistego zarachowania 
( zapotrzebowania, rozliczenia) nalezy przecl~owywac przez okres 5 lat. Dotyczy to takze 
drukow anulowanych. 
e) druki Scislego zarachowania podlcgajq kontr sli nie rzadziej nii  raz w roku. Kontrola drukow 
polega na stwierdzeniu zgodnoSci drukbw 7qdqcych na stanie rzeczywistym ze stanem 
wykazanym w ewidencji drukow 





d) w przypadku ewentualnego zniszczenia drul-ow Scislego zarachowania naleiy sporzqdzib 
protokol, ktory powinien by6 przechowywany w aktach prowadzonych przez osobe 
odpowiedzialnq za gospodarke drukami Scislego zarachowania. 
Do kontroli okazano zarzqdzenie nr 711 4 Bunnistrza Gminy i Miasta z dnia 14.01.2014r. w 
sprawie sposobu dokumentowania wplat pod; tkow, oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i oplaty targowej pobieranych pr :ez inkasentow oraz rozliczenia inkasentow z 
pobranych podatkow i oplat. 
W ww. zarzqdzeniu zawarto m.in, nw. uregulou mia: 
- do udokumentowania wplat oplaty targowej, pobieranej przez inkasentow sluiq dzienne bilety 
oplaty stanowiqce druki Scislego zarachowania 
- druki oplaty targowej przygotowGq wyznaczeni uchwalq Rady Miejskiej inkasenci na 
poszczegolne targowiska, skladajq je w kasie urzedu do sprawdzenia, nadania numerow, 
opatrzenia pieczqciq Urzqdu Gminy i Miasta i wprowadzenia do ksiegi drukow scislego 
zarachowania z okreileniem nominalu i iloici w). danych pokwitowan z wylqczeniem inkasenta 
wyznaczonego na targowisku - gieldzie samochodowej w Slomczynie. Komisja skladajqca sie 
z wyznaczonych przez Skarbnika dwoch pracow?ikow Urzedu i inkasenta sporzqdza notatkg z 
rozliczenia niewykorzystanych pokwitowan i ich zniszczenia. 
Niewykorzystane pokwitowania oplaty targowei inkasenci zobowipani sq zwrocid. do kasy 
Urzedu do konca kaidego roku kalendarzowego. 
Dla targowiska - gielda w Slomczynie, zarzqtlzono nastepujqce zasady udokumentowania 
wplat : 
- w sobotq poprzedzajqcq dzien targowy wyznac;ceni pracownicy urzedu na terenie targowiska 
dokonujq sprawdzenia przygotowanych pokwitowan na dany dzien targowy z nadrukiem daty, 
opatrzenia pieczeciq okrqglq Urzedu Gminy i Miasta Grojec i sporzqdzajq protokol wydanych 
pokwitowan z podzialem na nominaly, rodzaje 0.-az iloici wydanych pokwitowan i przekazujq 
je upowainionemu przez inkasenta pracownikom.i 
- w niedziele po zakonczonym dniu targowym wyznaczeni pracownicy Urzedu na terenie 
targowiska dokonujq sprawdzenia i przeliczenia niewykorzystanych pokwitowan oplaty 
targowej, nastepnie sporzqdzajq protokol z dokcxnanych czynnosci a w szczegolnoici iloici i 
nominalow niewykorzystanych pokwitowan w obecnoici i przy udziale pracownika 
wyznaczonego przez inkasenta. Niewykorzystan~ pokwitowania po komisyjnym przeliczeniu 
przechowuje inkasent przez okres 1 roku, nastep~iie sq one niszczone. 
Rozliczenia inkasentow dokonywane jest niezwlocznie po okreilonym dla inkasenta tenninie 
platnosci oplaty targowej i zloieniu przez inkasenta tygodniowego rozliczenia wplywow z 
pobranej oplaty targowej zawierajqcego iloSci zuzytych pokwitowan o poszczegolnych 
nominalach i uzyskane kwoty wplywow oraz suniq pobranej oplaty targowe-j. 
W przypadku inkasenta- Automobilklub Rzemieilnik ustalono, i e  w kaidq sobote przed dniem 
targowym, pracownicy Urzedu Gminy i Miasta udawali siy na targowisko i tam sprawdzali 
przygotowane pokwitowania oplaty targowej n:i dany dzien targowy z nadrukowanq datq, 
pieczetowali pokwitowania pieczqciq okrqgla Urzqdu Gminy i Miasta i sporzqdzali protokol 
wydanych pokwitowan w podziale na nominal:/ i iloSci wydanych pokwitowan. Protokoly 
podpisywali pracownicy Urzedu i pracownik ink:~senta. 
W kaidq niedziele po dniu targowym pracowni :y Urzqdu na terenie targowiska sprawdzali 
niewykorzystane pokwitowania oplaty targowej Nastepnie sporzqdzali protokbl, w ktorym 
ujawniali ilosci niewykorzystanych pokwitowan w podziale na nominaly. Protokol podpisywali 
pracownicy Urzedu Gminy i Miasta oraz pracownik inkasenta. 
W Urzqdzie Gminy i Miasta znajdowaly siq kopie ww. Protokolow. 
Urzqd Gminy i Miasta nie prowadzil ewidencji 1)iletow oplaty targowej , wykorzystywanych 
przez inkasenta - Automobilklub Rzemieilnik. 



W zwiqzku z powyzszym , kontrolujqcy wystqpil o przedstawienie do kontroli 
niewykorzystanych biletow oplaty targowej. Kontroli poddano bilety oplaty targowej nie 
wykorzystane w nastqpujqcych dniach targowj ch: 07.06.201 5r., 14.06.20 15r., 20.06.201 5r., 
28.06.2015r., 05.07.2015r., 12.07.2015r., 19.07.2015r., 26.07.2015r., 02.08.2015r., 
09.08.2015r., 16.08.2015r., 24.08.215r., 30.08.2015r., 06.09.2015r., 13.09.2015r., 
20.09.2015r., 27.09.2015r. 
Iloic pokwitowan niewykorzystanych w ww, dniach targowych zgodny byl ze stanem 
wykazanym w protokolach, sporzqdzonych przez pracownikow urzqdu, w ktorych ujeto iloici 
pokwitowan nie wykorzystanych przez inkasenr a. Pokwitowania niewykorzystane nie zostaly 
uniewainione. 
W trakcie kontroli ustalono, i e  Burmistrz Gminy i Miasta z pracownikami, dokonujqcymi 
wyjazdow na targowisko w Slomczynie w celu opatrzenia pieczqciq biletow opfaty targowej i 
sporzqdzenia protokolu ustalajqcego ilosc wytlanych inkasentowi biletow i iloici biletow 
niewykorzystanych zawarl umowy zlecenia. Umowy zlecenia zawarto z pracownikami: 
Malgorzatq Stykowskq, Krystynq Otulak, Urs.:ulq Kurczynskq, Mariq Zarczynskq, Teresq 
Pruszkowskq, Ilonq Kieszek, Mariq Tujak, 1Jrszulq Woiniak, Grazynq Kwapisz, Mariq 
Suwarskq, Iwonq Pietras. Wszystkie wymitmione osoby sq pracownikami Wydzialu 
Budietowego i Wydzialu Podatkow i Optat. 
W treici ww. umow zleceniodawca powierzy' wykonywanie prac kontrolnych na terenie 
targowiska- gieldy samochodowej w Slomcz! nie , polegajqcych na opatrzeniu pieczeciq 
okrqglq Urzqdu Gminy i Miasta pokwitowan optaty targowej oraz sporzqdzeniu protokolu 
ustalajqcego ilosc wydanych i ostemplowan:~ch pokwitowan oraz ustaleniu iloici nie 
sprzedanych pokwitowan w dniach okreslonych harmonogramem prac i sporzqdzeniu 
protokolu na te okolicznoiC. 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzedu zadrnia rozliczania inkasentow optaty targowej 
zostaly przypisane Wydzialowi Podatkow i Oplat. 
Rozliczenia inkasentow oplaty targowej dokonywala inspektor Malgorzata Stykowska a w 
przypadku inkasenta Automobilklub Rzemieilnik - ww. pracownicy na pdst. umowy zlecenia. 

Oplata adiacencka 
Zadania z zakresu naliczania oplaty adiacenckicj z tytulu wzrostu wartoici nieruchomoici w 
wyniku podzialu zostaly przypisane Wydziatowi Gospodarki Nieruchomosciami, co znajduje 
swoje odzwierciedlenie w Regulaminie 0rganiz;lcyjnym Urzqdu Gminy i Miasta. 
Zadania z zakresu naliczania oplaty adiacenckiej z tytulu budowy urzqdzen infrastruktury nie 
zostaly uwzglednione w Regulaminie Organizacy.jnyn1. 
Ustalenie oplat adiacenckich uwzglednione zost d o  w zakresie czynnoici Malgorzaty Bazyl - 
Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami a ustalanie oplaty adiacenckiej z tytulu 
podzialu nieruchomoici uwzglednione zostalo v r  zakresie czynnoici Magdaleny ~mietaliskiej 
- inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchon- oiciami. 
W uchwale 111- XXXVIIIl280109 z dnia 09.02.2009r. Rada Miejska ustalila wysokosc stawki 
procentowej oplaty adiacenckiej z tytulu wzrostu nieruchomoSci w wyniku podzialu. Stawke 
ustalono w wysokoici 15% roinicy wartoici nieruchomoici przed podzialem i po podziale. 
Poddano kontroli nw. decyzje: 
- z dnia 03.02.2016r. ustalajqca optate adiacenckq w kwocie 20.317,65 z4 z tytulu wzrostu 
wartoici nieruchomoici w wyniku podzialu nieruchomoici w Grojcu, oznaczonej nr 352016 o 
pow. 3,1973 ha. Decyzja uprawomocnila siq w dniu 23.02.201 6r. 
Rzeczoznawca majqtkowy wykonal operat szac unkowy, w ktorym okreilil wzrost wartosci 
nieruchomosci w wyniku podzialu nieruchomoic i nr 352016. 
Wartoid nieruchomoSci przed podzialem wynosila 5 082 076 zl a po podziale - 5 21 7 527 zl. 
Oplatq uiszczono w dniu 08.03.201 6r. 



- z dnia 03.02.2016r. ustalajqca oplatq adiace~~ckq w kwocie 3.842,85 zl z tytulu wzrostu 
wartoici nieruchornoici w wyniku podzialu nieruchornoici w Grojcu, oznaczonej nr 337311 i 
179611 o pow. 0,3 169 ha. Decyzja uprawomocnila siq w dniu 1 1.03.201 6r. 
Rzeczoznawca majqtkowy wykonal operat szar:unkowy, w ktbrym okreilil wzrost wartoici 
nieruchomohci w wyniku podzialu nieruchomoi1:i nr 337311 i 179611. 
Wartoid nieruchomoici przed podziaiem wynosita 778 733 zl a po podziale - 804 352 zl. 
Opiate uiszczono w dniu 10.03.20 16r. 
- z dnia 21.01.2016r. ustalajqca optatq adiacenckq w kwocie 1401,60 zl z tytuiu wzrostu 
wartoici nieruchomoici w wyniku podzialu riieruchomoici w Lesznowoli, oznaczonej nr 
133120 o pow. 0,4346 i nr 133122 o pow. 0,5026 ha. Decyzja uprawomocnila siq w dniu 
12.02.2016r. 
Rzeczoznawca majqtkowy wykonal operat szac:unkowy, w ktorym okreilil wzrost wartoici 
nieruchornoici w wyniku podzialu nieruchomoir:i nr 133120 i 133122. 
WartosC nieruchomoici przed podzialem wynosila 297 561 zl a po podziale - 306 905 zi. 
Oplatq uiszczono w dniu 16.02.20 16r. 
- z dnia 10.02.2016r. ustalajqca oplatq adiacenckq w kwocie 2661,60 zi z tytulu wzrostu 
wartoici nieruchomoici w wyniku podzialu nieruchomoici w Grojcu, oznaczonej nr 361511 1 
o pow. 0,6541 ha. Decyzja uprawomocnila siq w dniu 12.03.20 16r. 
Rzeczoznawca majqtkowy wykonal operat szacunkowy, w ktorym okreilil wzrost wartoici 
nieruchomoSci w wyniku podzialu nieruchomoici nr 36 1511 1. 
WartoiC nieruchomoici przed podzialem wynosila 1 406 3 15 zl a po podziale - 1 424 059 zi. 
Oplatq uiszczono w dniu 29.02.201 6r. 

Rada Miejska nie ustalila stawek procentowych opiaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartoici 
nieruchomoici w wyniku budowy urzqdzen infr;;struktury technicznej. 
Ustalono, i e  w 20 15r. zakonczono zadania inwestycyjne: 
- budowa ulicy Slowackiego , protokoi odbioru z dnia 3 1.08.201 5r. 
- budowa ulicy Zbyszewskiej, protokot odbioru ;< dnia 03.06.201 5r. 
- budowa drogi gminnej w Pabierowicach, prototo1 odbioru z dnia 05.05.201 5r. 
- budowa odcinka ul. Granicznej, protokol odbioru z dnia 22.12.201 5r. 
- budowa sieci wodociqgowej wraz z przy1qcz;~mi w ul. Przedstacyjnej, protokol odbioru z 
dnia 12.08.201 5r. 
- budowa sieci wodociqgowej wraz z przylqczami w ul. Zdrojowej, protokbl odbioru z dnia 
20.07.20 15r. 
- budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Zbyszt:wska , protoko1 odbioru z dnia 06.1 1.201 5r 

1.3 Dochody z majqtku 

sprzedaz nieruchomoici 
plan 500.000,OO wykonanie 1.788.6 10,40 zl 
wieczyste uzytkowanie, zarzqd 
plan 680.000,OO zl wykonanie 743.7 1 1,13 zl 
najem, dzierzawa 
plan 436.000,OO zl wykonanie 41 8.975,61 zl 



1.4 Inne dochody 
- udzial w podatku dochodowym od osob fizyc711ych 

plan 21.800.000,00 zl otrzymano 22.086.208,OO zt 
- udzial w podatku dochodowym od osob prawnvch 

plan 800.000,OO zl otrzymano 1.075.445,OO 71 

- dochody z tytulu wydania zezwolenia na sprzedai napojbw alkoholowych 
plan 613.800,OO zl wykonanie 644.59 1,13 zl 

Dokumenty do kontroli przedloiyta Naczelnik \'Jydzialu Mariola Osiriska. 
Sprawdzono wydane (niiej wyszczeghlnione) zc.zwolenia na sprzedai napojow alkoholowych 
w zakresie kompletnoici zloionych dokumento\li, prawidlowosci wysokosci wniesionej opiaty 
oraz terminowoici jej uiszczenia: 
a) przedsiqbiorcy rozpoczynajqcy dzialalnoid 
- Kaufland Polska Markety sp. z 0.0. sp. k .  
zezwolenie nr I/A/24/2015 z dnia 16.12.201 5r.. # m i n e  od 16.10.201 5r. 
zezwolenie nr I/B/2212015 z dnia 16.10.20 1 5r., tvaine od 16.10.201 5r. 
zezwolenie nr I/C/22/20 15 z dnia 16.10.20 15r., Ivazne od 16.10.201 5r. 
Do wniosku zalqczono: 
- kopiq nieuwierzytelnionq wymaganej przepisami decyzji Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 
Wplaty dokonano terminowo i w prawidlowej wysokoici. 
- Marcin F. 
zezwolenie nr IlAl2312015 z dnia 17.09.20 15r., wakne od 17.09.201 5r. 
zezwolenie nr IlBl2 11201 5 z dnia 17.09.20 1 5r., m i n e  od 17.09.20 15r. 
zezwolenie nr IlCl2 11201 5 z dnia 17.0 1.20 15r., w i n e  od 17.09.201 5r. 
Do wniosku przedsiqbiorca zafqczyl: 
-nieuwierzytelnionq kopiq decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
- nieuwierzytelnionq kopiq umowy podnajmu lokalu 
Wplaty dokonano tenninowo i w prawidlowej \liysokoSci. 
- Rafal W. 
zezwolenie nr IlA/3/2015 z dnia 30.03.201 5r., uazne od 30.03.201 5r. 
zezurolenie nr I/Bl3/2015 z dnia 30.03.20 15r., upazne od 30.03.201 5r. 
zezwolenie nr I/C/312015 z dnia 30.03.201 5r., uazne od 30.03.2015r. 
Do wniosku przedsiqbiorca dofqczyl: 
- nieuwierzytelniona kopiq decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
- nieuwierzytelnionq kopie umowy najmu 
Wplaty dokonano terminowo i w prawidtowej uysokosci. 
Decyzjami z dnia 02.06.2015r. wygaszono ww, zezwolenia w wyniku rezygnacji 
przedsiqbiorcy. 
- Iwona C. 
zezwolenie nr IlAl712015 z dnia 27.05.20 15r., ua ine  od 27.05.201 5r. 
zezwolenie nr IlBl712015 z dnia 27.05.201 5r., u.aine od 27.05.201 5r. 
zezwolenie nr IlCl7120 15 z dnia 27.05.20 15r., u akne od 27.05.201 5r. 
Do wniosku przedsiqbiorca zaiqczyl: 
- nieuwierzytelnionq kopie umowy najlnu 
- nieuwierzytelnionq kopiq decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Wplat dokonano terminowo i w prawidlowych \l~ysokoiciach. 
b) przedsiqbiorcy, ktorzy prowadzili w roku ubic gtym sprzedaz napojow alkoholowych: 
- Teresa W. 
zezwolenie nr IlA/812015 z dnia 01.06.201 5r.. u azne od 01.06.201 5r. 



zezwolenie nr I/B/8/2015 z dnia 01.06.201 5r., u line od 01.06.201 5r. 
zezwolenie nr I/C/8/2015 z dnia 01.06.20 15r., u l ine  od 01.06.201 5r. 
Do wniosku przedsiqbiorca zalqczyl: 
- nieuwierzytelnionq kopiq aktu not. Nr 1417196 dokumentujqcq zakup nieruchomoici 
niezabudowane.j w Falqcicach dzialki nr 13 1 
- nieuwierzytelnionq kopiq decyz-ji Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Wptaty dokonano w prawidlowej wysokoici i te-niiinowo. 
- Adam R. 
zezwolenie nr I/A/6/2015 z dnia 30.04.20 15r., va ine  od 01.05.20 15r. 
zezwolenie nr IIB/6/2015 z dnia 30.04.20 15r., u azne od 01.05.20 15r. 
zezwolenie nr IlCl612015 z dnia 30.04.20 15r., ua ine  od 0 1.05.20 15r. 
Do wniosku przedsiqbiorca zajqczyl: 
- nieuwierzytelnionq kopiq aktu not. Nr 7653'2010 dokumentujqcq ustanowienie odrqbnej 
wlasnoici lokalu i jego sprzedai 
- nieuwierzytelnionq kopiq decyzji Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Wplaty dokonano w prawidlowej wysokoici i terminowo. 
- Jeronimo Martins Polska S.A. 
zezwolenie nr I/Al5/2015 z dnia 30.04.201 5r., va ine  od 01.05.201 5r. 
zezwolenie nr I/B/5/20 15 z dnia 30.04.20 15r., w aine od 0 1.05.201 5r. 
zezwolenie nr I/C/5/2015 z dnia 30.04.201 5r., naane od 01.05.201 5r. 
Do wniosku przedsiqbiorca zalqczyl: 
- nieuwierzytelnionq kopiq umowy najlnu 
- nieuwierzytelnionq kopiq decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Wplaty dokonano w prawidlowej wysokoici i terminowo. 
- POL-AGRO S.A. 
zezwolenie nr I/A/l0/2015 z dnia 3 1.08.201 5r., i ~ a i n e  od 01.09.2015r. 
zezwolenie nr I/B/1012015 z dnia 3 1.08.2015r., wazne od 01.09.201 5r. 
zezwolenie nr I/C/10/2015 z dnia 3 1.08.20 15r., svaine od 0 1.09.201 5r. 
Do wniosku przedsiqbiorca zalqczyl: 
- nieuwierzytelnionq kopiq aktu notarialn,:go dokumentujqcq zakup nieruchomoici 
zabudowanej 
- nieuwierzytelnionq kopiq decyzji Panstwoweg~~ Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Wplaty dokonano w prawidlowej wysokoici i terminowo. 

Wnioski ww. przedsiqbiorcow zostaly pozytj wnie zaopiniowane przez Gminnq Komisjq 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w zwiqzku ze spelnieniem wymogow okreSlonych 
uchwalq Nr IIIl2912002 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2002 w sprawie zasad usytuowania miejsc 
sprzedaiy i podawania napojow alkoholowycln oraz wprowadzenia czasowego lub stalego 
zakazu sprzedazy, podawania, spoiywania oraz wnoszenia napojow alkoholowych oraz nr 
XIXI1 22/20] 1 z dnia 28.1 1.201 1 r. w sprawie zniiany uchwaly nr III/29/2002. 

2. Wydatki budketowe z uwzglednieniem przopis6w o zambwieniach publicznych. 

Wyda tki bieiqce 
Plan wydatkow na rok 201 5 ( po zmianacli ) us*alony zostal w wysokoici 78.592.770,35 zi, z 
czego planowane wydatki bieiqce ustalono na hwotq 65.637.6 16,12 zl. Wydatki wykonane na 
dzien 3 1.12.15r. zamknqly siq kwotq 74.046.946,97 zl ( co stanowilo 94,296 planu ), w tym 
wydatki bieiqce wyniosly 61.838.128,3 1 zi. 



Wydatki z tytulu wyna~rodzen. 

Jak ustalono w trakcie kontroli na dzien 3 1 .12.2015r. w Urzqdzie Gminy zatrudnionych 
byto 64 osoby ( 62,3 etatu ). 

W trakcie kontroli sprawdzeniem prawic"towosci ustalenia wynagrodzen objqto nizej 
wymienione osoby: 

1. Pan J. Stolarski - Burmistrz 
2. Pan T. Krzyianowski - Zastqpca Burmistrza 
3. Pan K. Biedrzycki - Zastqpca Burnlistrza 
4. Pani M. Komorowska - Skarbnik Gnliny 
5. Pani J. Stykowska - Sekretarz Gn~iny  
6. Pani A. Solecka - Kierownik USC 
7. Pani K. Jakubczyk - Naczelnik Wydzialu Inwestycji 
8. Pani H. Majewska - Naczelnik Wydzialu P(rdatkow i Optat 
9. Pani T. Pruszkowska - Gt. Specjalista w W! dziale Budietowym 

10. Pani U. Woiniak - Inspektor w Wydziale Budietowym 
11. Pani J. Lewandowska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 
12. Pani K. Kaczanowska - Podinspektor w Wydziale Inwestycji 

Wynagrodzenie Pana J. Stolarskiego pobierane w roku 2015 ustalone zostalo uchwalq Nr 
XXVIII/214/2008 Rady Miejskiej w Grojcu z dtlia 26.05.2008r. w sposob nastqpujqcy: 
- wynagrodzenie zasadnicze - 5.890 zl 
- dodatek funkcyjny - 2.100 zl 
- dodatek specjalny - 40% wynagrodzenia zasaclniczego i dodatku funkcyjnego ( 3.1 96 zl ) 
- dodatek za wieloletniq pracq - zgodnie z udok umentowanym staiem pracy ( 1.178 zl ). 
tqczne wynagrodzenie Burmistrza Gminy i Miasta w kontrolowanym okresie wynosilo brutto 
12.364 zt. 

Zasady wynagradzania pracownikow Urzqdu Gminy i Miasta w Grejcu ustalone zostaly 
Zarzqdzeniem Nr 10512009 Burmistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 17.06.2009r. w sprawie 
ustalenia ,,Regulaminu wynagradzania pracon nik6w Urzqdu Gminy i Miasta w Grojcu" ze 
zmianami wprowadzonymi Zarzqdzenjami Bun-~istrza : Nr 14011 0 z 3 1.12.20 1 Or., Nr 1.5511 2 z 
dnia 3 1.12.2012r., Nr 141113 z 3 1.12.201 3r. oraz Nr 150115 z 30.09.2015r.. 
Jak ustalono w trakcie kontroli na podstawie 1 i ~ : t  wyplat wynagrodzen, kartotek wynagrodzen 
oraz akt osobowych osob objetych kontrolq, y-nagrodzenia wyplacano w wysokoici zgodnej 
z okreilonq w angaiach. 

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano rakze prawidlowoSC wyliczenia dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za rok 20 1 5, ktore zosl alo wyplacone w dniu 8.0 1.20 16r.. Jak wynika 
z przedtoionych dokumentow wysokoSC dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikow 
objqtych kontrolq wyliczona zostala zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.12.1997r. o 
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracc ~wnikow jednostek sfery budietowej. 
Zgodnie z postanowieniami 5 1 1  Regulaminu t~ynagradzania w Urzqdzie Gminy i Miasta w 
Grojcu tworzony jest fundusz nagrod. Nagrod! dla pracownikow przyznaje Burmistrz ( 9 1 1 
ust. 6 ). W okresie objqtym kontrolq wyptacone zostaly nagrody uznaniowe 62 pracownikom 
Urzqdu Gminy i Miasta na kwotq lqcznq 432.600 zl. Jak wynika z przedlozonych dokumentow 
decyzjq Burmistrza z dnia 21.04.15r. przyznane zostaly nagrody 57 pracownikom na lqcznq 
kwotq 187.1 00 zl. W aktach osobowych prac 3wnik6w brak jest informacji o przyznanych 
nagrodach. Natomiast w przypadkach przyznaria indywidualnych nagrod, pisma informujqce 
o przyznaniu nagrod zamieszczano w aktach os ~bowych nagrodzonych pracownikow. 



W toku dalszej kontroli sprawdzono terminowclSd rozliczen z Zakladem Ubezpieczen 
Spokecznych w zakresie odprowadzania sktadek na ilbezpieczenie spoleczne, fundusz pracy i 
fundusz zdrowotny. Kontrolq powyiszq przeprowad zono w oparciu o deklaracje rozliczeniowe 
ZUS DRA oraz przelewy w/w skladek za okres paidziernik - listopad 2015 roku i 
nieprawidlowoSci nie stwierdzono. 

Diety rndnych Rudy Miejskiej 

W okresie objetym kontrolq radni Rady Miejskiej 1.y Gro-jcu pobierali diety ustalone uchwalq 
Nr XXIIII 54/07 Rady Miejskiej w Gr6.jcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad pobierania 
i wysokosci diet radnych Rady Miejskiej. WysokoSd zryczaltowanych diet miesiecznych 
ustalona zostala w sposob nastqpujqcy: 
- radni bez funkcji w Radzie - 1 SO0 zl; 
- przewodniczqcy Komisji Rady Miejskiej - 1.700 .:I; 
- zastepcy przewodniczqcych Komisji - 1.600 zt; 
- zastepcy Przewodniczqcego Rady Miejskiej - 1 .SO0 zl; 
- przewodniczqcy Rady Miejskiej - 1.900 21. 
Ponadto jak wynika z postanowien uchwaty dopuszczalna jest jedna nieobecnoid radnego na 
posiedzeniach komisji lub sesjach Rady, ale kaida nastqpna nieobecnoid skutkuje 
pomniejszeniem diety o 25%. Jednoczesnie radny, 6.t6ry nie uczestniczyl w miesiqcu w iadnym 
posiedzeniu nie otrzymuje przyslugujqcej Inu diety . 

Plan wydatkow w dz. 750 rozdz. 75022 fj 3030 w roku 2015 ustalony zostal na kwote 410.400 
zf i zrealizowany w wysokoici 409.650 zt. 

Kontrole wyplat diet dokonano na podstawie list wyplat w miesiqcach: kwiecien, lipiec i 
paidziernik 20 1 5r.: 
- lista wyplat diet radnych Rady Miejskiej w Gro.lcu za miesiqc 04/20] 5 ( przelewy ) z dnia 
28.04.15r. na kwote 32.500 zl z tytulu diet 20 vadnych ( przekazywanych przelewami na 
rachunki bankowe ) oraz lista wyplat diet radnych R.ady Miejskiej za miesiqc 04/2015 ( gotowka 
) na kwote 1.700 z1- dieta jednego radnego wypfacana w kasie Urzedu Gminy i Miasta ( odbior 
pokwitowany podpisem i datq ). Lqczna wysokoik wypiaconych diet wyniosla 34.200 zl-. W 
pismie Biura Rady Miejskiej w Grbjcu z 28.04.1 5r. wykazano jednq nieobecnoid radnego w 
miesiqcu kwiecien 201 5r., a wiqc zgodnie z zasadami okreilonymi w uchwale wyptacono diet? 
w pelnej wysokoici - bez konsekwencji finansow! ch. 
- lista wyptat diet radnych Rady Miejskiej w Grc jcu za miesiqc 0712015 ( przelewy ) z dnia 
23.07.15r. na kwote 32.500 zl z tytulu diet 20 radnych ( przekazywanych przelewami na 
rachunki bankowe ) oraz lista wyplat dict radnych Jhdy Mic.jskiej za miesiqc 071201 5 ( gotowka 
) na kwotq 1.700 z1- dieta jednego radnego wyptacana w kasie Urzqdu Gminy i Miasta ( odbior 
pokwitowany podpisem i datq ). Lqczna wysokoil wyplaconych diet wyniosla 34.200 zl. 
- lista wyplat diet radnych Rady Miejskiej w Grl !jcu za miesiqc 10120 15 ( przelewy ) z dnia 
27.10.15r. na kwote 3 1.750 zi z tytuiu diet 20 radnych ( przekazywanych przelewami na 
rachunki bankowe ) oraz lista wypl-at diet radnych liady Miejskiej za miesiqc 101201 5 ( gotowka 
) na kwote 1.700 zi - dieta jednego radnego wyplacana w kasie Urzedu Gminy i Miasta ( odbi6r 
pokwitowany podpisem i datq ). Lqczna wysokoid wyplaconych diet wyniosla 33.450 z4. 
Zgodnie z pismem Wydzialu do spraw obslugi Rady Miejskiej i wspolpracy z organizacjami 
pozarzqdowymi z dnia 27.10.15r. diety 2 radnycl~ zostaly pomniejszone o kwoty 375 zl ( 1.500 
zi x 25% ) w zwiqzku z dwoma nieobecnoiciami na posiedzeniach. 



Wysokoid wyplacanych diet radnych zgodna byla ; postanowieniami Uchwaly. Listy wyplat 
byiy zatwierdzane przez upowainione osoby. Wydatki z tytulu diet radnych byly prawidlowo 
klasyfikowane. 

Pozostate wydatki bieiqce 

W trakcie kontroli sprawdzeniem objqto wydath.i na zakup ustug na podstawie losowo 
wybranych dokumentow: 
- dz. 600 rozdz. 600 16 9 4270 
- faktura Nr 199120 15 z dnia 5.10.15r. wystawiona przez MAC-ROY S.C. M. Kalinski, I .  Rejer 
w Grojcu na kwotq 5.832 z1 brutto za re~nont prl ystankow autobusowych w m. Gluchow i 
Podole; 
- faktura VAT Nr 14/08/15 z dnia 21.08.15r. wystan iona przez MATEST Sp. z 0.0. Pogroszew, 
Oiar6w Mazowiecki na kwote 430,50 z1 za badania laboratoryjne w trakcie remontu ul. 
1,askowej w Grqjcu; 
- faktura VA'I' Nr 61201 5 z dnia 26.08.15r. wystan.ionu przcz PW BASTAN M. Nosowski w 
Milejowicach na kwote 20.020,46 zl za konserwacjq i napraw? kladki dla pieszych w 
Kobylinie; 
- faktura VAT Nr 2/08/2015 z dnia 3.08.15r. wlstawiona przez FW DE-SO St. Sowiriski, 
Dqbnowola, Warka na kwote 70.506,37 zl za renlont nawierzchni drog gminnych i ulic na 
terenie Grojca - rozliczenie Nr 2 - zgodnie z umo +iq Nr 671201 5 z dnia 26.02.15r. ( przetarg 
nieograniczony); 
- faktura VAT Nr 433212015 z dnia 29.04.15r. wyt tawiona przez Automobilklub RzemieSlnik 
w Warszawie na kwotq 55.630,50 zl za profilowanic. drog gruntowych i remont ul .  Sienkiewicza 
w Grojcu zgodnie z umowq Nr 711201 5 z dnia 2.0;. 15r. ( przetarg nieograniczony ); 
- faktura VAT Nr 1/04/2015 z dnia 1.04.15r. m2,stawiona przez FW DE-SO St. Sowinski, 
Dqbnowola, Warka na kwotq 15.217,49 zl za remont nawierzchni drog gminnych i ~ilic na 
terenie Grojca - rozliczenie Nr 1 - zgodnie z umowq Nr 671201 5 z dnia 26.02.15r. ( przetarg 
nieograniczony); 
- faktura VAT Nr 342 1/201 5 z dnia 2.04.15r. wyst:~wiona przez Automobilklub RzemieSlnik w 
Warszawie na kwotq 4.809,98 zi za profilowani~, drog gruntowych zgodnie z umowq Nr 
7 1 I20 1 5 z dnia 2.03.15r. ( przetarg nieograniczonj ); 
- faktura VAT Nr 51201 5 z dnia 26.08.15r. wystal~iona przez PW BASTAN M. Nosowski w 
Milejowicach na kwote 15.990 zi napraw? mostov~ drewnianych w Mirowicach i Slomczynie; 
- faktura Nr FVII 7/2015 z dnia 3 1.07.15r. Zaktacl Uslug Administracyjno - Budowlanych K. 
Liberski w Zwoleniu na kwote 18.538,56 zt za ren~ont nawierzchni placu Wolnosci z wymianq 
odwodnienia liniowego. 
- dz. 600 rozdz. 600 16 $4300: 
- faktura VAT Nr 5 IMlIM08/07/2015 z dna 22.(17.15r. wystawiona przez FB Serwis S.A. w 
Warszawie na kwotq 36.467,99 z1 za odnow? ozn tkowania poziomego; 
- faktura VAT Nr 142361151HT7 z dnia 28.09.15r. wystawiona przez UTAL Sp. z 0.0. w 
Kobylnicy na kwotq 43.505,lO zl za wykonanie rnodul6w SIM na terenie Grojca oraz miejsc. 
Lesznowola i Szczqsna; 
- faktura Nr 321201 5 z dnia 14.10.15r. wystawiona przez PP-W EKOSAN Sp. z 0.0. w 
Warszawie na kwote 8.6 10 zl za wykonanie przeg Iqdu obiektow mostowych ( 7 szt ) na terenie 
gminy Grojec; 



- faktura Nr 4212015 z dnia 16.02.15r. wystawiona ,)rzez MAC-ROY S.C. M. Kalinski, I. Rejer 
w Grojcu na kwotq 7.435 zl brutto za montaz nowych i wymianq uszkodzonych znakow 
drogowych pionowych na terenie gminy Grhjec; 
- faktura Nr 2631201 5 z dnia 2 1.12.15r. wystawiona przez MAC-ROY S.C. M. Kalinski, I. Rejer 
w Gr6jcu na kwotq 7.290 zl brutto za czyszczenie przepustow chodnikowych wraz z wymianq 
pekniqtych przy drodze Janowek-Slomczyn; 
- faktura VAT Nr 7111 211 5 z dnia 3 1.12.15r. wystawiona przez FTU Zb. Byliniak, Worow na 
kwotq 7.776 zl za zimowe utrzymanie drog gminnj ch i ulic. 
- dz. 750 rozdz. 75023 5 4270: 
- faktura Nr 10211 5 z dnia 9.10.15r. wystawiona przez PW .I. Walczak w Piasecznie na kwotq 
553,50 zi za konserwacjq instalacji elektrycznej w Imdynkach UGiM Grojec; 
- faktura VAT Nr 0811012015 z dnia 12.10.15r. nystawiona przez FHU Mechanika Maszyn 
Biurowych Mechanika Precyzyjna A. Guc Warszawa na kwotq 615 zl za konserwacjq 
niszc~arek uiiy tkowanych przcz UMiG Gri?jcc; 
- rachunek Nr 10 1 lWl15 z dnia 20.10.15r. wystawiony przez f imq  Naprawa I<scrokopiarck W. 
Zdrojewski w Warszawie na kwotq 240 zt za konsc-rwacjq kopiarki; 
- faktura VAT Nr 35611012015 z dnia 19.10.1:ir. wystawiona przez WODBUD Ustugi, 
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. oraz Ogolnob~~dowlane w Grojcu na kwotq 221,40 zl za 
wymianq instalacji C.O. w budynku UGiM; 
- faktura Nr 01 5512015 z dnia 25.08.15r. wystawicwa przez FHU KLUCZ SERWIS w G r b j c ~ ~  
na kwote 180 z1 za naprawq drzwi w budynku UGiM. 
- dz. 750 rozdz. 75023 fj 4300: 
- faktura Nr 160115 z dnia 30.09.15r. wystawio7a przez Strus-Wotos i Wolos Kancelaria 
Adwokacka S.C. w Grbjc~i na kwotq 5.658 zl za obdugq prawnq w miesiqcu 0911 5; 
- faktura VAT Nr FS-52561151UlS z dnia 7.08.15r. wystawiona przez Technika IT S.A. w 
Gliwicach na kwotq 461,25 zi za konsel-wacjq i serwisowanie oprogramowania 
wspomagajqcego USC; 
- faktura Nr 1 1/00126/FLDS/1 510 z dnia 9.10.1 5r. wystawiona przez Macrologic S.A. w 
Warszawie na kwotq 1.230 zl za oprogramowanie XPERTIS - oplaty lokalnc; 
- faktura VAT Nr 26810812015 z dnia 26.08.1 5r. wystawiona przez Oirodek Doradztwa i 
Nadzoru w Zakresie BMP w Radomiu na kwotq 9X4 zl za obsfugq w zakresie bhp i ppoz; 
- dz. 750 rozdz. 7507.5 fi 4300: 
- faktura 16 1 1 I 1 1/20 15 z dnia 19.1 1.1 5r. ~vystaw-iona przez Nad Wistq- Mateusz Baj, Gora 
Kalwaria na kwotq 850 zl za publikacjq materialo\$ promocyjnych w Gazecie Nad Wislq; 
- faktura Nr 6561201 5 z dnia 27.1 I .  l5r. v.ystawiona przez Piaseczynsko-Grbjeckie 
Towarzystwo Kolei Wqskotorowej w Piasecznit: na kwotq 1.230 zl za reklan~q gminy w 
Kalendarzu ,,GrC?jecka Kolej Dojazdowa" 
- faktura Nr 134411 51FVS z dnia 2 1.1 5.1 5r. wq stawiona przez ,,estrellaV R. Dobrzynski w 
Gr6jcu na kwotq 1.202,94 z1 za emisje spotow rehlamowych na telebimie; 
- faktura VAT Nr F 05 131201 5 z dnia 20.10.15r. wystawiona przez ,,JabionkaM P. D. Omen- 
Klepacz na kwotq 400 zl za publikacjq mate ria lo\^^ promocyjnych w gazecie ,,JabtonkaV 
- faktura VAT Nr 108/9/2015 z dnia 9.09.1 5r. wy*;tawiona przez F l -  Drukarnia -P. Cerkownik 
w Bydgoszczy na kwotq 94 zl za druk 250 sztuk 3ocztowek z zabytkami Grojca. 

Wydrrrki na zakup materialdrt) 
W trakcie kontroli sprawdzeniem ob-jet0 wyd:~tki na zakup uslug na podstawie losowo 
wybranych dokumentow: 
- dz. 750 rozdz. 75023 5 4210: 
- faktura VAT Nr 61 54581201 5 z dnia 30.09.15r. wystawiona przez Nestle Waters Polska S.A. 
na kwotq 560,98 zl za zakupionq wodq 2r6dIanq j kubki plastikowe na potrzeby Urzedu; 



- faktura Nr SPF/I 5/10/034 1 z dnia 15.10.15r. wyst lwiona przez ARCUS S.A. w Warszawie 
na kwote 1.105,77 zl za zakupione urzqdzenie wielo'i~nkcyjne KYOCERA M2535 dn; 
- faktura nr FA1341212015 z dnia 14.10.15r. w\ stawiona przez Drukarnia Sieradzki B. 
Sieradzki Grodzisk Maz. na kwotq 608,85 zl za druki akcydensowe na potrzeby Wydz. 
Budietowego; 
- faktura VAT Nr Fa000729431201 5 z dnia 20.08.1 5r. wystawiona przez Wydawnictwo C.H. 
Beck Sp, z 0.0. w Warszawie na kwotq 120,93 zl za zakupionq ksiqike na potrzeby UGiM; 
- faktura VAT 1 19691201 5 z dnia 28.08.15r. wyst;iwiona przez Biuro Plus Z. Jakubczyk w 
Radomiu na kwotq 286,59 zl za zakupiony papier k>erograficzny; 
- faktura VAT 16623120 15 z dnia 20.1 1.15r. wyst lwiona przez Biuro Plus Z. Jakubczyk w 
Radomiu na kwotq 5 17,42 zl za srodki czystoici; 
W wyniku kontroli ustalono, i e  wydatki dokonane z,~staly zgodnie z fakturami podpisany~ni na 
dowod ich sprawdzenia pod wzglqdern merytol-ycznym oraz formalno-rachunkowym i 
zatwierdzonymi do zaplaty przez upowainione o5oby. Stosowano prawidlowq klasyfikacjq 
budietowq. Zaplata za zakupione uslugi i materialy dokonywana byla w terminach. 

Wydatki z tytufu podrdiy siuibowych krujovtych i zl rgranicznych. 

Plan wydatkow w dziale 750 rozdzial 75023 5 441 0 - .,Podr6ie sluibowc krajowe" na dzien 
3 1.12.15r. ustalony zostal na kwote 22.000 zl i zrealizowany w wysokosci 15.546,52 zl. 
Plan wydatkow w dziale 750 rozdzial75023 tj 4420 - ,,Podroie sluibowe zagraniczne" na dzien 
3 1.12.15r. ustalony zostal na kwotq 8.000 zl i zrealizowany w wysokoSci 4.290,70~1. 

Zarzqdzeniem Nr 3812008 Burmistrza Gminy i hliasta Grojec z dnia 17.04.2008r. ustalone 
zostaly stawki za jeden kilometr przebiegu poj;lzdow do ustalenia zwrotu wydatkow za 
przejazdy w ramach wyjazdow sluibowych innycl- niz jazdy lokalne. Stawki zostaly ustalone 
w wysokosci 30 gr za kilometr przebiegu dla samochodow z silnikami o poj. skokowej do 900 
cm3 i 45 gr dla samochodbw z silnikami o poj. skol<owej powyzej 900 cm3. 

Jak wynika z rejestru polecen wyjazdow sluibowych w roku 201 5 pracownicy Urzqdu 
Gminy i Miasta odbyli 63 podroie sluibowe krajowe oraz 6 podroiy s~uibowych 
zagranicznych. 

W trakcie kontroli sprawdzeniem objqto potlroie sluibowe krajowe odbyte w okresie 
sierpien-grudzien 2015r. Sprawdzeniu poddrrno 14 polecen wyjazdu sluibowego 
pracownikow. 
Jak wynika z przedlozonych dokumentow wy-jazdy sluibowe odbywaky sie na podstawie 
polecen wyjazdu podpisanych przez upowainicx.ne osoby oraz w terminach i do miejsc 
okreslonych w poleceniach wyjazdu. Polecenia ~vyjazdu dla Burmistrza podpisywal Sekretarz 
Gminy. Rozliczenia koszt6w podro2y sporzqd~ano prawidlowo i terminowo, stosowano 
prawidiowe stawki diet oraz ryczalt6w na doj.izdy. Koszty wyjazddw sluzbowych byly 
wlasciwie dokumentowane. W przypadku wyja7dow sluibowych odbywanych prywatnymi 
samochodami pracownik6w, rozliczenie dokony-sane bylo w oparciu o stawki za kilometr 
przebiegu okreilone w Zarzqdzeniu Nr 38/2008 Bunnistrza. Rozliczenia kosztow podr6iy 
siuibowych zatwierdzane byly przez upowainionl: osoby i stosowano prawidlowq klasyfikacjq 
budietowq. 
W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano podr62e sluibowe zagraniczne odbyte na podstawie 
polecen wyjazdu: 
- Nr 46/20 15 z dnia 16.07.15r. dla Pans J. Stola~ikiego - Burmistrza do miejscowoSci Spiska 
Nowa WieS - SIowacja ( miasto partncrskie ) w d qiach 16.07.15r. - 19.07.15r. na uroczystoSci 
zwiqzane z Dniami Spiskiej Nowej Wsi 



- Nr 59/2015 z dnia 2. l I .  15r. dla Pana K. Biedrzycl iego do miejscowoSci Spiska Nowa WieS 
- Slowacja w dniach 3-4.1 1.15r. - XIV Slowacko - Polskie Forum Gospodarcze 
- Nr 60115 z dnia 2.1 1.15r. dla Pana Piotra Maleckic.,go do miejscowoici Spiska Nowa WieS - 
Slowacja w dniach 3-4.1 1 . I  5r. - XIV Slowacko - Polskie Forum Gospodarcze. 
Przeprowadzona kontrola rozliczenia koszt6w pow! kszych podrozy sluibowych nie wykazala 
nieprawidtowoici w tym zakresie. 

Wydatki z tytu/u tlzywania sarnochodd~) p~,v:vll~ntnych c/o ce l t i~ )  .~/uibovvych. 

W okresie ob-jqtym kontrolq samochody prywatne (lo celow sluibowych wykorzystywato 1 1 
pracownikow Urzedu Gminy i Miasta w Grojc11. Samochody wykorzystywane byly na 
podstawie umow cywilnoprawych zawartych pN2miqdzy Burmistrzem i pracownikami. 
Miesiqczne linlity kilometrow okreilone zostaly w wysokoici od 50 km do 300 krn, a stawka 
za 1 km przebiegu ustalona zostala w umowach w wyokoiciach okreilonych w rozporzqdzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 roku ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 z poin. zm.). 
W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano oiwiadczenia o uzywaniu prywatnego samochodu do 
celow sluzbowych przez pracownikow w n1iesiqc;~ch marzec, paidziernik i listopad 201 5r.. 
OSwiadczenia skiadane byly po zakoriczeniu ~niesiqca rozliczeniowego. PrawidlowoSd 
wykazanych w oiwiadczeniach dni za ktore ryczatt nie przyslugiwat weryfikowana byla na 
podstawie ewidencji czasu pracy pracownik6w przcz osobq prowadzqcq sprawy kadrowe. 
Na podstawie list obecnoici, kart ewidencji czasu pracy oraz Rejestru wyjazdow s~uzbowych 
pracownikow Urzedu nie stwierdzono nieprawidlowoici w zakresie informacji wykazanych 
w sktadanych ~Swiadczeniach. Limity kilometrow zgodne byly z okreslonymi w umowach. 
Wyplata ryczaltow ( pomniejszonych o zaliczke rla podatek dochodowy) dokonywana byla 
lqcznie z wyplatq wynagrodzenia w miesiqcu nastqpujqcym po miesiqcu rozliczeniowym. Listy 
wyplat byiy zatwierdzane przez upowainione oyoby. Stosowano prawidlowq klasyfikacjq 
budzetowq wydatkow. 
Wydatki nu reulizacjg gminnego progrnmzr l,rofiluktyki i ronviqzywnnia problemtics 
alkoholo~~ych. 
Uchwatq Nr Vl47115 Rady Miejskiej w Gro-jcu 2: dnia 23.03.2015r. przyjety zostal Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problcmow Alkoholowych na rok 2015. W 
uchwalonym programie zawarto: diagnozq stanu w zakresie problem6w alkoholowych na 
terenie gminy i miasta, zasieg realizac-ji programu, w tym adresatow programu oraz 
realizatorow, cele ogolne i szczegcilowe programu, okreilenie spodziewanych efektow 
programu. Ponadto w Programie okreilone zostal! zasady wynagradzania czionkow Gminnej 
Komisji Rozwiqzywania Problembw Alkoholowyc h. 
Uchwaiq Nr V/48/15 Rady Miejskiej w Grojcu z dnia 23.03.15r. przyjety zostal Gminny 
Program Przeciwdziaiania Narkomanii. W programie okreslono zasieg realizacji programu i 
jego realizatorow, cele ogdlne i szczegolowe programu, spodziewane efekty realizacji 
programu oraz wskainiki okreilajqce poziom realizacji programu. 
Zarzqdzeniem nr 182114 Burmistrza Gminy i Mia. ta Grbjec z dnia 3 1.12.14r. powolany zostal 
Pe'rnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Gr6jec CIS. Uzaleznien. 
Zarzqdzeniem nr 98108 Burmistrza Gminy i Mlasta Grojec z dnia 25.08.2008r. powolana 
zostala GKRPA w skladzie 8 os6b. Zmian!, w skladzie komisji dokonane zostaly 
Zarzqdzenianii: Nr 1611 1 z dnia 26.01 . I  Ir., Nr 110114 z dnia 4.08.14r., Nr 115114 z dnia 
20.08.14r., Nr 13/15 z dnia 30.01.15r. oraz Nr 43/15 z dnia 27.02.15r.. Wszystkie osoby 
powolane w sklad komisji posiadajq odpowiednie przeszkolenie. 
Zadania z zakresu Gminnego Progra~nu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeci~ ddzialania Narkomanii realizowane sq przez 
Miejsko-Gminny Oirodek Pomocy Spotecznej w Srojcu. 



Wydarki o charakterze dotacji dla podmiolci~~ niehq~r'~jcychjednosikami organizacyjnymi j.s.t. 

Uchwalq Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Gro-jcu ,: dnia 29.12.14r. przyjety zostal roczny 
program wspolpracy gminy i miasta Gro-jec z ori~anizacjami pozarzqdowymi oraz innynli 
podmiotami prowadzgcymi dzialalnosc pozylku publicznego na rok 201 5. 
Przyjecie programu poprzedzone bylo konsultac!ami spotecznymi przeprowadzonymi w 
oparciu o Uchwalq Nr LIX/456/10 Rady Miejskici w Grojcu z dnia 28.06.10r. w sprawie 
okreilenia szczegotowego sposobu konsultowa~iia z organizacjami pozarzqdowy~ni i 
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustany o dzialalnosci pozytku publicznego i o 
wolontariacie, programow wspolpracy Gminy Grc'!iec z tymi organizacjami i podmiotami. 
Konsultacje przeprowadzone zostaly dnuetapowo. W dniach od 24.07.14r. do 8.08.14r.. 
przeprowadzony zostal etap I. Projekt programu ol-az formularz zgtaszania opinii w sprawie 
projektu programu wspolpracy opublikowano na srronie internetowej gminy oraz w Biurze 
Obslugi Interesantow. 
W dniach od 15.09.14r. do 29.09.14r. przeprowad;.ono I1 etap konsultacji. Projekt programu 
oraz formularze uwag dostepny byl na stronie internetowej oraz w Biurze Obslugi 
Interesantow. W trakcie I1 etapu nie zgloszono zaclnych uwag. Po spotkaniu z organizacjami 
pozarzgdowymi i podmiotami, o ktorych nlowa w .~ r t .  3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici poiytku 
publicznego i o wolontariacie Burmistrz przedlc.ay1 Radzie Miejskiej ostateczny projekt 
programu. 
W roku 2015 Gmina Grojec przeprowadziia ot1Qarte konkursy ofert na realizacjq zadan 
publicznych w zakresie 
- upowszechniania turystyki ( organizacja rajdow p eszych i rowerowych) 
- edukacji ( organizacja programow edukacyjnych dla dzieci i mlodzieiy z zakresu robotyki i 
automatyki oraz nowoczesnych technologii inform:~tycznych ) 
- pomocy spolecznej ( wydawanie posilk6w garqcych osobom dotknietym problemem 
alkoholowym, wydawanie posilkow gorqcych osol-)om, ktore nie mogq go sobie zapewnic we 
wlasnym zakresie, opieka medyczna nad pacjenten-l obloinie chorym oraz opieka paliatywna ) 
- kultury fizyczne-j, sportu i rekreacji ( pilka nozn;~ na terenie Grojca, pilka nozna na terenie 
gminy, tenis ziemny, koszykowka ). 

W trakcie kontroli sprawdzeniem objeto konkurs z zakresu cdukacji. 
Ogioszenie o otwartym konkursie ofert na reali;lacjq zadania publicznego pn. Organizacja 
programow edukacy-jnych dla dzieci i mlodziezy 7 terenu Gminy GrC?iec z zakresu robotyki i 
automatyki oraz nowoczesnych technologii infomiatycznych opublikowano w dniu 9.01.1 5r. 
na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogioszeri UGiM. Ogloszenie zawieralo wszystkie 
informacje wymagane przepisami art. 13 ust. 2 ustawy o dzialalnoici poiytku publicznego i o 
wolontariacie. Zarzqdzeniem Nr 14/20 15 Burmist -za Gminy i Miasta Grojec z dnia 2.02.15r. 
powoiana zostala komisja konkursowa do zaopiliiowania zlozonych ofert. W sklad komisji 
weszli przedstawiciele Urzedu, jednostek orgsnizacyjnych gminy oraz przedstawiciel 
organizacji pozarzqdowych dzialajqcych na terenic. Gminy i Miasta Grojec. 
W terminie okreilonym na skladanie ofert ( 2.02.15r. ) zostala ztozona jedna oferta - 
Stowarzyszenia Spoleczna Inicjatywa Grojecka ,.\JOVUM. Zloiona oferta spelniala wymogi 
formalne. Koszt realizacji zadania okreslony zostal na kwote 15.715 zl, z czego dotacja - 
15.000 z1, wklad osobowy czlonk6w sto~varzys;:enia i wolontariuszy - 500 zl oraz Srodki 
finansowe wlasne i z innych irodel - 21 5 zl. W lrakcie konkursu czlonek komisji powolanej 
do zaopiniowania zloionych ofert - 2-ca Burmist-za zloiyl wniosek o wytqczenie z udzialu w 
opiniowaniu zloionej oferty z uwagi na fakt po.!ostawania w takim stosunku prawnym lub 
, 



faktycznym z podmiotem biorqcym udziat w konkul sie, kt6ry moie budzit wqtpliwoici co do 
bezstronnoici w trakcie oceniania ofert. 
W dniu 3.02.151.. komisja sporzqdziia formularz oc eny formalnej oferty oraz protokol. Jak 
wynika z protokolu komisja postanowila rekon~enc owad Burmistrzowi zawarcie umowy na 
realizacje zadania publicznego. Jak wynika z Z irzqdzenia Nr 2112015 z dnia 6.02.15r. 
Burrnistrz Gminy i Miasta Grojec dokonal wy1)oru oferty Stowarzyszenia Spoleczna 
Inicjatywa Grojecka ,,NOVUM. W dniu 6.02.15r. na tablicy ogloszcn UG oraz na stronach 
internetowych opublikowane zostalo ogtoszenie o w ynikach konkursu. 
W dniu 10.02.15r. zawarta zostata umowa Nr 56/20] 5 o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pn. Organizacja programow cdukacyjn;~ch dla dzieci i mtodziezy z terenu Gminy 
Grojec z zakresu robotyki i automatyki oroz nowoc7esnych technologii informatycznych. 
Termin realizacji ustalony zostal na okres 10.02.15r. - 30.1 1.15r. 
Wysokosd dotacji zostala ustalona w umowie na kv,ote 15.000 zl ptatnq w terminie 30 dni od 
daty zawarcia umowy. Tresc zawartej umowy z~rodna byla z ramowym wzorem umowy 
okreilonym rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Palityki Spoiecznej z dnia 15.12.20 lor. w 
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru uniowy dotyczqcych realizacji zadania piiblicznego 
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadani I ( Dz. U. z 20 1 1 r. Nr 6, poz. 25 ). Umowa 
zawarta zostata przez Wojta Gminy i zostata kontr:tsygnowana przez Skarbnika Gminy. 
Pismem z dnia 6.08.15r. wykonawca zadania tj. Stofvarzyszenie Spoteczna Inicjatywa Grojecka 
,,NOVUM zwrocil siq do Burmistrza o zmiany w kosztorysie bez zmiany wysokoici dotacji. 
W dniu 24.08.15r. sporzqdzony zostat aneks Nr 1 do umowy o wsparcie realizacji zadania 
zgodnie z ktorym zwiekszono o kwote 1.000 zl Srod t i  na budowe quadrocoptera, a zmniejszone 
zostajq o 1.000 zl srodki na zarzqdzanie projektem. 
W dniu 8.12.15r. Stowarzyszenie NOVUM ztolyto sprawozdanie koncowe z wykonania 
zadania publicznego. Jak wynika ze sprawozdania koszt realizacji zadania wynibsl lqcznie 
16.470,91 zl, z czego kwota 15.000 zl pochodziba z dotacji, kwota 970,91 zl ze Srodkow 
wlasnych, a wklad osobowy wykonawcy zadania - 500 zl. 
W dniu 15.01.16r. sporzqdzony zostat Protokot z rozliczenia dotacji udzielonej Stowarzyszeniu 
Spoteczna Inicjatywa Grojecka ,,NOVUM. Jak wynika z protokolu wykorzystanie przekazanej 
dotacji zostalo ocenione pozytywnie, mimo wzroL;tu calkowitego kosztu realizacji zadania o 
kwote 755,9121, kt6rq pokryl .,beneficjentq' ze : rodk6w wlasnych. Protok61 z rozliczenia 
zatwierdzit w dniu 15.01.16r. Burmistrz Gminy i hliasta. 

Wydatki majqtkowe 

Plan wydatkow rnajqtkowych Gminy na rok 201 5 ( po zmianach dokonanych w trakcie roku ) 
ustalony zostat na kwotq 12.955.1 54,23 zl i zrealizowany w kwocie 12.208.81 8,66 zl, co 
stanowilo 94,2% planu. Zrealizowane wydatki majqtkowe stanowily 16,5% wydatkow 
zrealizowanych og6lem. 
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 - Sprawozdani~ z wykonania planu wydatkow budzetowych 
jednostki samorzqdu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2015r. 
wydatki majqtkowe realizowano w nastqpujqcych podzialkach klasyfikacji budzetowej: 
- dziat 010 rozdz. 01010 5 6050 - 22.140 zt ( plan 93.510 z l )  

5 6057 - 2 12.425,70 zl ( plan 213.000 zl ) 
5 6059 - 526.200,19 zl ( plan 559.000 zt ) 

- dzial 400 rozdz. 40001 $ 6050 - 49.999,99 z1 ( plan 50.000 zl ) 
- dzial 600 rozdz. 600 13 $6050 - 130.767,18 zt ( plan 150.000 zl ) 
- dzial 600 rozdz. 60014 fj 6050 - 589.846, 18 zl ' plan 600.000 zl ) 

5 6300 - 46.232,41 zl ( plan 50.000 zl ) 
- dziat 600 rozdz. 6001 6 5 6050 - 3.547.6 1 1.96 ; - I  ( plan 3.61 1.246,52 zl ) 



- dzial 700 rozdz. 70005 fi 6060 - 1.626.373,18 zi ( plan 1.628.940 zl ) 
- dziaf 750 rozdz. 75023 tj 6060 - 96.084.67 zl ( plan 134.800 zl ) 
- dzial 750 rozdz. 75075 S; 6050 - 10.200 zl ( plan 10.200 zt ) 
- dziaf 754 rozdz. 7541 2 fj 6230 - 100.000 zl ( plan 100.000 zl ) 
- dzial 754 rozdz. 7541 6 6 6060 - 56.190 zt ( plan 6 . 1 9 0  zl ) 
- dzial 80 1 rozdz. 80 10 1 $ 6050 - 4 1.999,08 z1 ( pl in 42.000 zl ) 

$ 6060 - 27,488.75 zl ( pl:~n 27.500 zt ) 
- dzial 80 1 rozdz. 80 104 1$ 6060 - 9.999,90 zl ( plat1 10.000 zl ) 
- dzial 801 rozdz. 801 10 $ 6050 - 79.995,94 zl ( pl: n 80.000 zl ) 
- dzial 801 rozdz. 80150 $ 6050 - 148.330,l 1 zt ( plan 154.000 zt ) 
- dziai 852 rozdz. 85219 6 6060 - 5 1.850 zf ( plan 55.000 zl ) 
- dziai 900 rozdz. 90001 fj 6050 - 2.720.683,16 zl ( plan 3.072.000 zl) 

$ 6060 - 49.376,41 zl ( pl.in 59.490 zt ) 
- dzial 900 rozdz. 90002 6 6050 - 854.067,49 71 ( plan 860.000 z-f ) 

5 6060 - 9.963 z! ( plan 1 1.000 zl ) 
- dziaf 900 rozdz.90015 Cj 6050 - 86.566.82 z1 ( plan 104.930,42 zl ) 
- dziat921 rozdz. 921 09 5 6050 - 2.128.76 zl ( plan 3.500 z1 ) 
- dzial 926 rozdz. 92601 rj 6050 - 1.063.882,52 zl ( plan 1.170.360,29 zl ) 

Cj 6060 - 48.41 5,26 zl ( plan 48.487 zl ) 

Pozosta!e wydatki majgtkowe 

W okresie objetym kontrolq z budzetu Gminy Grejcc przeznaczono srodki na realizacjq zadan 
inwestycyjnych: 
- dz. 600 rozdziat 60013 
Uchwatq Nr 1x184115 z dnia 21.09.15r. Rad Miejska zdecydowala o udzieleniu pomocy 
rzeczowej samorzqdowi Wojewodztwa Mazc\vieckiego poprzez realizacjq zadania 
inwestycyjnego polegajqcego na przebudowie drogi wojewodzkiej nr 722 w nliejscowoSci 
Lesznowola w gminie Grojec w zakresie biidomy: ciqgu pieszego na odcinku 151 metrow. 
Uchwalq Nr IXl83115 z dnia 2 1.09.15r. Rada Micjska w Grojcu zwiqkszyla plan wydatkow 
majqtkowych m.in. o kwote 150.000 zl w dz. 600 rozdzial 60013 S; 6050. 
W dniu 26.09.15r. zawarte zostalo pomiedzy larzqdem Wojewodztwa Mazowieckiego i 
Burmistrzeln Gminy i Miasta Grojec Porozumit:nie w sprawie przekazania Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Grojec zadania zarzqdzania czesc q drogi wojewodzkiej nr 722 na odcinku od 
km 24+330 do km 24+481 na terenie grniny Grojcc. Zadanie zarzqdzania przekazane zostalo 
Burmistrzowi w zakresie budowy ciqgu pieszcgo, budowy rowu krytego oraz remontu 
istniejqcych zjazdow. W porozumieniu okreslono uprawnienia i obowiqzki przejmujqcego, 
zasady finansowania. Porozumienie zawarto na czas do dnia zakonczenia realizacji zadania 
inwestycyjnego. Roboty w roku 201 5 realizowane byly przez Zaklad Projektowo-Uslugowy 
ZNAK St. Wawrzak Spolka Jawna w Zwoleniu. IIJybor wykonawcy dokonany zostal w trybie 
art. 4 ust. 8 ustawy PZP. Wynagrodzenie wykonawcy uregulowano na podstawie faktur: 
- Nr 92/20 15 z dnia 9.1 1.15r.. na kwotq brutto 101 22 1,68 z+ 
- Nr 1051201 5 z dnia 4.12.15r. na kwotc; brutto 22 697,30 zl 
Nadzor inwestorski nad wykonanymi robotami spt~awowato Przedsiqbiorstwo Uslugowe DRO- 
MAR M. Jablonski z Grojca. Wynagrodzenie za nadzor w kwocie 4.585 zl uregulowano na 
podstawie faktury Nr 341201 5 z dnia 4.12.15r. 
Jak wynika z ewidencji ksiqgowej, konto analityczne 080-5-435 zaprowadzone dla tego 
zadania na dzien 3 1.12.15r. wykazywalo saldo P'n w kwocie 130.'767,18 zl. 



Stosowanie z/sta+vy Prawo zamdwieri ptthlicznych MI odniesieniu do ~)vdatkdw biezqcvcl~ i 
rnajqlkow ych. 
Dokumenty do kontroli przedkladala Pani Krystyna Jakubczyk - Naczelnik Wydzialu 
Inwestycji. 

Jak ustalono na podstawie rocznego sprawo~d~lnia o udzielonych zamowieniach w roku 
2015 ( ZP-SR ) w wyniku przeprowadzonych postepowafi w trybie zamowien publicznych 
Urzqd Gminy i Miasta Grbjec w roku 20 1 5 udzielil 30 zamowien ( o wartoici przekraczajqcej 
rownowarto4d kwoty okreS1one.i w art. 4 pkt 8 i mnizjszej od kwot okreilonych w art. 1 1  ust. 8 
ustawy PZP ) o lqcznej wartoici netto 8.801.048.19 zl, z czego 23 zam6wienia na roboty 
budowlane o wartosci netto 7.592.368.19 zt i 7 zam iwien na usjugi o wartoSci netto 1.208.680 
zl. Na ogolnq liczbq 30 przeprowadzonych postqpowan zakonczonych udzieleniem 
zamowienia, 29 postepowan przeprowadzono w trrybie przetargu nieograniczonego, a jedno 
zamowienie udzielone zostalo w trybie zam6wieni:l z wolnej rqki. 
Roczne sprawozdanie ZP-SR zostalo przcslane m tlniu 25.02.201 6r. i zarejestrowane w UZP 
pod numerem referencyjnym ZP-SRl2015135988. W zwiqzku ze stwierdzonym juz  po 
wystaniu sprawozdania biqdem rachunkowytll ( btqdnie zsumowana wartoic zambwien ) w 
dniu 30.03.20 16r. przestano do UZP poprawne sprawozdanie, ktore zarejestrowane zostaio pod 
numerem referencyjny ZP-SRl20151593623. Na o1;olnq liczbq 30 udzielonych zamowien, 17 
zamowien realizowane bylo w ramach wydatkon majqtkowych, a 13 w ramach wydatkow 
bieiqcych. 

W trakcie kontroli prawidlowoSC stosowania przeyisciw ustawy Prawo zamowien publicznych 
( Pzp ) sprawdzono na przykladzie n/w postepowan realizowanych w ramach: 
- ~~ydatkdw bieiqcych 
- Remonty nawierzchni drog grninnych i ulic n a  terenie tniasta i gminy Grbjec - wartoid 
zambwienia brutto- 353.87 1 zl 

- wydafkdw rnajqtkowych 
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntClw rolnych w miejscowoici Kepina - wartoid 
zamowienia brutto - 96.877,26 zl 
- Budowa boiska szkolnego przy PSP w Lesznon~oli ( Cimina Grojec ) - wartoid zamowienia 
brutto- 737.385 zl 
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami, kanalizacji deszczowej z 
odgalqzieniami, sieci wod0ciqgowe.j z odgalqzieniatni w ul. Mszczonowskiej oraz przebudowa 
ul. Mszczonowskiej na odcinku do ul. Targ0we.j- .&artoSC zamowienia brutto- 1.452.832,32 zl 

Rernontv nawierzchni drdg grninnych i ltlic na lerznie rninsta i gminy Grdjec 

Zakres robot obejmowal: 
- remonty czqstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi o gr. 4-6 cm - 3.200 
m2 
- remonty czqstkowe nawierzchni emulsja asfaltowq i grysami - 3.100 m2 
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjq asfaltowq i grysami - 1.000 m2 
- remonty innych elementow pasa drogowegl, - regulacja studni i zaworow urzqdzen 
podziemnych, naprawa krawqinik6w itp. 
Wartosd zamowienia okreilona zostala kosztorj sem inwestorskim sporzqdzonym w styczniu 
2015r. na kwotq netto 405.528,31 zl, co stan?)wilo rownowartoGd kwoty 95.985,30 euro. 
Postqpowanie przeprowadzono w trybie p1-zetargu nieograniczonego. Ogloszenie o 
zamowieniu opublikowano w BZP w dniu 20.0 1.1 5r. pod numerem 13278-20 1 5. Ponadto 



ogloszenie opublikowane zostalo na stronie inter1 etowej oraz na tablicy ogloszen UGiM 
Groj ec. Ogloszeni a zawieraly wymagane in formacjc. 
SIWZ wraz z zalqcznikami opublikowana zostala na stronie internetowej w dniu 20.01 .15r. i 
zawierala wymagane informacje, a w szczeg6lnoici: 
- opis przedmiotu zamowienia 
- informac-je o przewidywanych przez zamawia.~qcego zamowieniach uzupeiniajqcych o 
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP; 
- termin realizac-ji zamowienia- 12.02.161. 
- wymagania wobec oferentow; 
- wymagania dotyczqce wadiuni - 12.000 zl; 
- wykaz oiwiadczen i dokumentow wymaganych oti wykonawcow; 
- termin zwiqzania z ofertq - 30 dni; 
- miejsce i termin skladania i otwarcia ofert - skladnnie w siedzibie zamawiajqcego do godziny 
12.00 w dniu 4.02.15r., a otwarcie o godz. 12.30 w tym samym dniu; 
- spos6b wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z krytcriutn wyboru - cena - 100%; 
- informacje o formalnoiciach jakie winny by6 dop1:tnione po wyborze oferty przed zawarciem 
umowy; 
- wymagania zwiqzane z zabezpieczeniem naleiylego wykonania umowy - zamawiajqcy nie 
wymagal wnoszenia zabezpieczenia; 
- pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslug~~jqcych wykonawcy. 
Zalqczniki do SIWZ obejmowaly wzor oferty wq konawcy, druki wymaganych oswiadczen i 
dokumentow, pro-jekt umowy, przedmiar robot oraz kosztorys ofertowy. Zamawiajqcy nie 
opracowal specyfikacji technicznej wykonania i ocibioru robot budowlanych. 
W dniu 30.01.15r. zamawiajqcy opublikowal w RZP pod numerem 21744-2015 ogloszenie o 
zmianie ogloszenia. .Jak wynika z treki oglosze~ia zmienione zostaly kryteria oceny ofert. 
Zamiast jednego kryterium w postaci ceny ( 1009 b ) wprowadzone zostaly dwa kryteria: cena 
- 95% i okres gwarancji - 5%. Ogloszenie o zmiar~ie ogtoszenia opublikowane zostalo ponadto 
na stronie internetowej oraz na tablicy ogtoszen L GiM Grojec. W tym samym dniu na stronie 
intemetowej opublikowana zostala zmodyfikowa~~a w tym zakresie SIWZ. 
Zarzqdzeniem Nr 1911 5 Burmistrza Gniiny i Mii~sta Gro-jec z dnia 2.02.15r. powolana zostala 
Komis-ja przetargowa w sktadzie 5 os6b. W zalqczniku do zarzqdzenia okreSlony zostal 
Regulamin Pracy komisji. W regulaminie uwzgl~*dniono uregulowania wymagane przepisami 
art. 21 ust. 3 ustawy PZP. 
W terminie okreilonym na skladanie ofert tj, d ( ~  godz. 12.00 w dniu 4.02.15r.wplynqly nlw 
oferty : 
- oferta Nr 1 PPUH INTERBUD Sp, z o.o., Ratlom- cena ofertowa brutto - 382.238,OO zl i 
okres gwarancji - 12 miesiqcy; 
- oferta Nr 2 - Firma Wielobranzowa ,,DE - SO" St. Sowinski, Warka - cena ofertowa brutto 
- 353.871,OO zl i okres gwarancji - 12 miesiqcy: 
- oferta Nr 3 - ZYKO-DROG Sp. z 0.0. Radom - cena ofertowa brutto - 342.370,50 zl i okres 
gwarancji - brak; 
- ofeleta Nr 4 - DROGBUD T. i A. Brok Sp. .I. Itadom - cena ofertowa brutto - 550.486,50 zl 
o okres gwaranc.ji - 12 miesiqcy. 
Wszyscy wykonawcy wnieSli wadia w wymag:~nej wysokosci - DROGBUD T. i A. Brok w 
postaci gwarancji ubezpieczeniowej, a pozostal, wykonawcy w formic pienieinej przelewami 
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaiqcego. 
W dniu 4.02.15r. Burmistrz oraz czlonkowie Komisji przetargowej zloiyli ~Swiadczenia 
wymagane przepisem art. 17 ust. 2 ustawy PZP ( clruk ZP-I ). 



Zamawiajqcy pismem z dnia 5.02.1 5r. na podstaw e art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwal PPUH 
INTERBUD do uzupelnienia zloionej oferty o w\lkaz narzqdzi i urzqdzen technicznych. W 
wyznaczonym terminie wykonawca dostarczyl w j  taz. Komisja przetargowa odrzucila oferte 
Nr 3 - ZYKO-DROG Sp. z 0.0. w Radomiu w zn iqzku z brakiem w zloionej ofercie okresu 
gwarancji ( art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ). 
Zgodnie z kryteriami wyboru jako najkorzystniersza uznana zostala oferta Nr 2 - Firmy 
Wielobraniowej ,,DE-SO" St. Sowinski z Warki. I ismem z dnia 16.02.15r. wykonawca zostal 
powiadomiony o odrzuceniu oferty. R6wniez w ( Iniu 16.02.15r. skierowano do wszystkich 
wykonawcow informac-jq o wyborze najkorzystnte.jszej oferty. W zawiadomieniu zawarto 
wszystkie wymagane przepisami art. 92 ust. 1 ustawy PZP informacje. Informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty przekazana zostala za poirednictwem faxu (zgodnie z 
postanowieniami SIWZ ). Informacja o wybor~e  najkorzystniejszej oferty opublikowana 
zostala na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszen UGiM Grojec. 
W dniu 26.02.1 5r. zawarta zostala umowa Nr 67/20 15 pomiqdzy Gminq Gr6jec i FW ,,DE-SO" 
St. Sowinski z Warki na realizacjq przedmiotu z lmowienia. Umowa zawarta zostala przez 
Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy. 'N dniu 3.03.1 5r. opublikowano w BZP pod 
numerem 46086-201 5 ogloszenie o udzieleniu zamowienia. 
Zamawiajqcy sporzqdzil dokumentacje postepowania w postaci protokolu postqpowania ZP- 
PN. Jak wynika z treSci protokolu w czesci pn. ,.J,alqczniki do protokolu" wyszczegolniony 
zostal tylko jeden zatqcznik tj. oiwiadczenie Z1'-1. Protok6l zatwierdzil w dniu 3.03.15r. 
Burmistrz. Wadia wniesione przez wykonawco\v w formie pieniqinej zostaly zwrocone 
przelewami na rachunki bankowe w dniu 25.02.1 5r.. wraz z odsetkami wynikajqcymi z umowy 
rachunku bankowego, a wadium wykonawcy z ktor-ym zawarto umowq - FW ,,DE-SO" w dniu 
27.02.15r. tj. po zawarciu umowy. 

,, Przebudo~)a drogi gminnei dojazdowej do nrunfclw rolnvch MI miejscowoSci Kepina " 

Zakres przedmiotowy zam6wienia obejmowal prz1:budowq drogi na odcinku o dlugoici 438m 
i szerokoici 4,50m wraz z poboczami: 
- wyrownanie istniejqcej nawierzchni tluczniem knmiennym o frakcji 013 1,5mm; 
- wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asGlltowego gr. 4 cm; 
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowt:go o gr. 3 cm - 1 .998,52m2; 
- utwardzenie pobocza o szerokoici 0,5ni kr i tszy~ em o frakcji 013 1,5mm - 438m2. 
Wartoic szacunkowa ustalona zostala na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzqdzonego 
w marcu 201 5r. na kwotq netto 125.99 1,82 zl, co stanowilo rownowartoi6 kwoty 29.821,25 
euro. Postqpowanie przeprowadzono w trybie yrzetargu nieograniczonego. Ogloszenie o 
zambwieniu opublikowano w BZP z dnia 29.06.15r. pod numerem 158740-201 5. Ponadto 
ogloszenia o zamowieniu opublikowano na tab1ic.y ogtoszen UGiM Grojec oraz na stronach 
BIP. Opublikowane ogloszenia zawieraly wymagme informacje. 
SIWZ wraz z zalqcznikami opublikowana zostal~t na stronie internetowej w dniu 29.06.1 5r. i 
zawierala wymagane informacje, a w szczeg6lnoS:i: 
- opis przedmiotu zamowienia 
- informacje o przewidywanych przez zamahlajqcego zamowieniach uzupe4niajqcych o 
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP; 
- termin realizacji zamowienia- 15.09.15r. 
- wymagania wobec oferentow; 
- wymagania dotyczqce wadium - 4.000 zl; 
- wykaz oiwiadczen i dokumentow wymaganych od wykonawc6w; 
- termin zwiqzania z ofertq - 30 dni; 



- miejsce i termin skladania i otwarcia ofert - skladz nie w siedzibie zamawiajqcego do godziny 
12.00 w dniu 15.07.15r., a otwarcie o godz. 12.15 IV tym samym dniu; 
- sposob wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z kryterium wyboru - cena - 95% i okres 
gwarancj i - 5%; 
- informacje o formalnosciach jakie winny by6 dop~stnione po wyborze oferty przed zawarciem 
umowy; 
- wymagania zwiqzane z zabezpieczeniem nalezyte!:~ wykonania umowy - 5% ceny calkowitej 
w formach dopuszczonych przepisami prawa; 
- pouczenie o srodkach ochrony prawne.; przyslugu>qcych wykonawcy. 
Zatqczniki do SIWZ obejmowaly wzor oferty wyl..onawcy, druki wymaganych oiwiadczen i 
dokumentow, projekt umowy, specyfikac-jq tt:chnicznq wykonania i odbion~ robot 
budowlanych, przedmiar robot oraz kosztorys ofertowy. 
Zarzqdzeniem Nr 1 1311 5 Burmistrza Gminy i Miasla Grojec z dnia 14.07.15r. powolana zostata 
Komisja przetargowa w skladzie 4 os6b. W z:ttqczniku do zarzqdzenia okreilony zostat 
Regulamin Pracy komisji. W regulaminie uwzglqdniono uregulowania wymagane przepisami 
art. 21 ust. 3 ustawy PZP. 
W terminie okreslonym na skladanie ofert tj. do godz. 12.00 w dniu 15.07.15r.wplynqty nlw 
oferty : 
- oferta Nr 1 - STRABAG Sp. z 0.0. Pruszkow - cena ofertowa brutto 109.493,42zl i okres 
gwarancji - 36 miesiqcy; 
- oferta Nr 2 - FHU ,,BRUK-BUD P. Skoczek, Celestynow - cena ofertowa brutto - 1 1 1.023,06 
zl i okres gwarancji - 48 miesiqcy; 
- oferta Nr 3 - PRD Zaskorski i Wspolnicy Sp. z 0.0. Gielnibw - cena ofertowa brutto - 
96.877,26 zl i okres gwarancji - 60 miesiqcy; 
- oferta Nr 4 - FAL-BRUK Sp. z o.o., sp.k. Wars7awa - cena ofertowa brutto - 105.989,5 1 z1 
i okres gwarancji - 36 miesiqcy; 
- oferta Nr 5 - PRID Grojec Sp. z 0.0. ,Jasieniec - cena ofertowa brutto - 1 1 1.250,06 zt i okres 
gwarancji - 60 miesiqcy; 
- oferta Nr 6 - ZYKO-DROG Sp. z 0.0. Radom - cena ofertowa brutto - 106.477,16 zt i okres 
gwarancji - 48 miesiqcy. 
Wszyscy wykonawcy wnieili wadia w wymaganei wysokoici. Wykonawcy Nr 1, Nr 2 i Nr 6 
w formie pieniqinej przelewami na rachunek w1;kazany przez zamawiajqcego, a pozostali 
wykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowyc.h. Wadia wniesione w formie pieniqznej na 
rachunek bankowy zostaly ujqte w ewidenc.ji ksiqgowej na kontach 24011 39. 
W dniu 15.07.15r. Burmistrz oraz czlonkowie homisji przetargowej zloiyli oiwiadczenia 
wymagane przepisem art. 17 ust. 2 ustawy PZP ( druk ZP-I ). 
Komisja przetargowa po zapoznaniu siq z ofertami uznala wszystkie oferty za waine i poddala 
je ocenie. Zgodnie z kryteriami wyboru tj. cena - 95% i okres gwarancji jako najwyiszq iloid 
punktow, a tym samym jako najkorzystniejsza uzslana zostala oferta Nr 3 - PRD Zaskorski i 
Wspolnicy Sp. z 0.0. Gielniow z cenq ofertowa br11tto - 96.877,26 zl i okresem gwarancji - 60 
miesiqcy uzyskujqc I00 punktow. 
Pismami z dnia 16.07.15r. zamawiajqcy przek. lzal wykonawcom informacjq o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienia przekazane zostaly za poirednictwem fax-u ( zgodnie 
z postanowieniami SIWZ ). W pismie do PRD ,<askorski i Wsp6lnicy Sp. z 0.0. Gielniow 
wyznaczono ponadto termin zawarcia umowy na dzien 22.07.15r.. ). Informacja o wynikach 
postqpowania zostala opublikowana na stronie inrernetowej ( BIP ) oraz na tablicy ogloszen 
UGiM Gr@ec. 
W dniu 22.07.15r. zawarta zostala umowa Nr !09/2015 potniqdzy Gminq Grojec i PRD 
Zaskorski i Wspolnicy Sp. z 0.0. w Gielniowie na .ealizacjq zadania. Postanowienia umowy co 

, d o  ceny i terminu realizacji zgodne byty z war1 nkami przetargu i zlozonq ofertq. Umowa 



zawarta zostala przez Burmistrza przy kontrasyg lacie Skarbnik Gminy. Przed zawarciem 
umowy wykonawca przedlozyl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci 
Ubezpieczeniowej gwarancji naleiytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek Nr 
32GG27/0002/15/63 z dnia 17.07.15r. wystawionej przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 
Group na kwote 4.843,86 zl ( 5% wartoici umoIvy ) na okres od dnia 22.07.15r. do dnia 
15.10.15r. oraz na kwote 1.453,15 zl na okres gwara~~cji  tj. od dnia 15.09.15r. do dnia 30.09.20r. 
W dniu 22.07.15r. opublikowano w BZP pod numc.rem 186368-201 5 ogloszenie o udzieleniu 
zamowienia. 
Zamawiajqcy sporzqdzil dokumentacje pos tepowar~ia w postaci protokolu postepowania ZP- 
PN. Jak wynika z treSci protokolu w c z ~ i c i  pn. ,,i',alqczniki do protokolu" wyszczeg6lniony 
zostal tylko jeden zafqcznik tj. oswiadczenie ZP-1. Protokoi zatwierdzil w dniu 23.07.15r. 
Burmistrz. 
Wadia wniesione przez wykonawcow w fonnie r~ieniqinej tj. ZYKO-DROG Sp. z 0.0. w 
Radomiu, FHU BRUK-BUD P. Skoczek w Celesty nowie oraz STRABAG S.A. w Pruszkowie 
zostaly zwrbcone przelewami na rachunki bankowe w dniu 24.07.15r. wraz z odsetkami 
wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego. 

Realizacja zadania 

~ r o d k i  na realizacje zadania w kwocie 160.000 zt ujqte zostaly w planie zadan inwestycyjnych 
na rok 201 5 ( dz. 600 rozdzial 6001 6 $ 6050 ) ria podstawie uchwaly Nr VIIl66/15 Rady 
Miejskiej w Gr6jcu z dnia 24 czenvca 201 5r.. 
Protokolem z dnia 22.07.15r. wykonawca zostal wprowadzony na plac budowy. Pismem z dnia 
14.08.15r. wykonawca poinformowal o zakonczeni u robot i gotowoici do odbioru koncowego. 
W dniu 21.08.15r. sporzqdzony zostal protokol koncowego odbioru robot. Jak wynika z 
protokolu roboty odebrane zostaly bez uwag. 
Nadzor inwestorski nad robotami sprawowalo Przedsiebiorstwo Ustugowe DRO-MAR M. 
Jablonski z Marianowa na podstawie umowy Nr 291201 5 z dnia 14.01.15r.. Zawarta umowa 
dotyczyta sprawowania nadzoru inwestorskiego v. zakresie robot drogowych przy robotach 
inwestycyjnych na terenie Miasta i Grniny Grojrc w okresie od 14.01.15r. do 3 1.12.15r.. 
Zgodnie z postanowieniami umowy zawartymi w 8 2 ust. 1 pkt a wynagrodzenie za nadzor nad 
robotami o wartoici do 300.000 zl netto ustalono fl wysokoici 1,85% ( + podatek VAT ) od 
wartoici robot tj. 78.762 zl x 1,85%= 1.457 zl -i VAT = 1.792,23 zl brutto. NaleinoSC za 
sprawowanie nadzoru w kwocie brutto 1.792,23 zl uregulowano na podstawie faktury Nr 
211201 5 z dnia 4.09.15r. przelewem w dniu 7.09.15r. ze Srodkow dz. 600 rozdz. 6001 6 5 6050.. 
NaleznoSC w kwocie brutto 96.877,26 zt za wykonane roboty przez PRD Zaskbrski i Wspolnicy 
Sp, z 0.0. w Gielniowie zostala uregulowana na podstawie faktury VAT Nr FA/8/DB/08/2015 
z dnia 21.08.15r. przelewem z dnia 3.09.15r. ze Srodkow dz. 600 rozdz. 60016 5 6050. 
Naklady na przebudowe drogi w kwocie 100.145,49 zl ujeto na koncie 0 I 1 na podstawie noty 
OT Nr 17/20 15 z dnia 29.10.15r. 
Realizacja zadania dofinansowana byla dotacjil w kwocie 49.334,74 zl Wojewodztwa 
Mazowieckiego ze Srodkow zwiqzanych z wytqcze4em gruntow rolnych na podstawie umowy 
Nr 203lRWlRMl-IIID-I30l1.5 zawartej w dniu 21.08.15r. pomiedzy Wojew6dztwem 
Mazowieckim i Gminq Grojec. W dniu 8.09.1 jr. w Urzedzie Marszalkowskim Woj. 
Mazowieckiego sporzqdzony zostal protokol ro;rliczenia dotacji ze Srodkbw zwiqzanych z 
wylqczeniem z produkcji gruntow rolnych. J:tk wynika z protokolu zadanie zostalo 
zrealizowane zgodnie z zatozeniami przedstawimymi we wniosku oraz umowie z dnia 
21.08.15r. 

r 



, Budowa boiska szkolnefo przy PSP w Lesznowol, " 

Zakres rzeczowy zamowienia obejn~owal: 
- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe; 
- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do pilki noznej, siatkowki, 
koszykowki oraz bieini o lqcznej powierzchni 1.941 m2; 
- utwardzenie terenu wok01 boiska wielol'unkcyjne!:~ i bieini; 
- budowe pi+kochwytow; 
- budowe bramy w istniejqcym ogrodzeniu; 
- budowe drenaiu odwadniajqcego; 
- montaz bramek do pilki noznej, zestawow do kos;<ykbwki oraz siatkowki; 
- ustawienie trybun. 
WartoSc szacunkowa zamowienia ustalona zostala kosztorysem inwestorskim na kwote netto 
633.490,Ol zl, co stanowilo rownowartoSc kwoty 149.942,Ol euro. Dokumentacje pro-jektowq 
oraz kosztorysy sporzqdzone zostaly przez tirme hlS Projekt w Warszawie w slyczniu 201 5r.. 
Postepowanie przeprowadzone zostafo w trybie przetargu nieograniczonego. Ogloszenie o 
zamowieniu opublikowane zostalo w BZP z dnia 19.02.15r. pod numerem 37 104-20 15. 
Ponadto ogloszenie zostalo opublikowane w Biulctynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogloszen UGiM Grojec. TreiC ogloszen 7awierala \vymagane informacje. 
W dniu 19.02.1 5r. na stronie internetowe-j opublikowano rowniei SIWZ wraz z zalqcznikami. 
Specyfikacja zawierala wymagane informac-je, a w szczegolnoSci: 
- opis przedmiotu zamowienia ( wraz z zalqcznil..ami w postaci dokumentacji pro-jektowej, 
kosztorysu ofertowego oraz STWiORB ); 
- informacje o przewidywanych przez zamawiliqcego zamowieniach uzupelniajqcych o 
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP; 
- termin realizacji zamowienia- 21.08.15r. 
- wymagania wobec oferentow; 
- wymagania dotyczqce wadium - 23.000 zl; 
- wykaz oiwiadczen i dokumentow wymaganych od wykonawcow; 
- termin zwiqzania z ofertq - 30 dni; 
- miejsce i termin skladania i otwarcia ofert - sktad;tnie w siedzibie zamawiajqcego do godziny 
12.00 w dniu 1 1.03.15r., a otwarcie o godz. 12.30 \v tym samym dniu; 
- sposob wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z kryterium wyboru - cena - 95% i okres 
gwarancji - 5%; 
- informacje o formalnoSciach jakie winny byc dopelnione po wyborze oferty przed zawarciem 
umowy; 
- wymagania zwiqzane z zabezpieczeniem naleiyte:;~ wykonania umowy - 5% ceny calkowitej 
w formach dopuszczonych przepisami prawa; 
- pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przysluguiqcych wykonawcy. 
Zalqczniki do SIWZ obe.jmowaly wzor oferty wyl:onawcy, druki wymaganych oSwiadczen i 
dokumentow, projekt umowy, dokumentacjq projel;towq, specyfikacjq technicznq wykonania i 
odbioru robot budowlanych, przedmiar robot oraz kosztorys ofertowy. 
Zarzqdzeniem Nr 47/15 Burmistrza Gminy i Mias11 Grojec z dnia 11.03.15r. powolana zostala 
Komisja przetargowa w skladzie 4 os6b. W z ~tqczniku do zarzqdzenia okreilony zostal 
Regulamin Pracy komisji. W regulaminie uwzgledniono uregulowania wymagane przepisami 
art. 21 ust. 3 ustawy PZP. 
W terminie okreilonym na skladanie ofert tj. do podz. 12.00 w dniu 1 1.03.15r.wplynely n/w 
oferty : 
- oferta Nr I - DRO-MAR M. Dr6zd2, Makowix gm. Skaryszew - cena ofertowa brutto 
8 15.259,O 1 zl i okres gwarancji - brak; 

, 



- oferta Nr 2 - GARDENIA Sport Sp. z 0.0. w War! zawie - cena ofertowa brutto 983.149,75 zl 
i okres gwarancji - 60 miesiqcy; 
- oferta Nr 3 - EUROCOURT Sp. z 0.0. w Radomiu - cena ofertowa brutto - 737.385 zl i okres 
gwarancji - 60 miesiqcy; 
- oferta Nr 4 - MORIS-SPORT Sp. z 0.0. w Warszawie - cena ofertowa brutto - 794.628,86 zt 
i okres gwarancji - 60 miesiqcy; 
- oferta nr 5 - Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa kortow tenisowych, 
Legonice Male, gm. Odrzywol - cena ofertowa br1:tto - 796.181,46 zl i okres gwarancji - 48 
miesiecy ; 
- oferta Nr 6 - ZIEL-BUD W. Rukat, Warszawa - cena ofertowa brutto - 81 5.276,91 zl i okres 
gwarancji - 60 miesiqcy. 
Wykonawcy wnieili wadia w wymaganej wysokoici tj. 23.000 zl. Wadia wniesione zostaly w 
formie gwarancji ubezpieczeniowych ( 5 wykon:~wcow ), a firma Giermakowska Roboty 
Drogowe i Brukarskie, Budowa kortow tenisowych przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiajqcego. 
W dniu 1 1.03.15r. Burmistrz oraz czlonkowie Komisji przetargowej zloiyli oiwiadczenia 
wymagane przepisem art. 17 ust. 2 ustawy PZP ( druk ZP-1 ). 
Zamawiajqcy pismem z dnia 16.03.15r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wystqpil do 
wykonawcy Nr 2 - GARDENIA Sport Sp. z 0.0. o u [upelnienie zloionej oferty o potwierdzenie 
spelnienia warunkbw udzialu w postepowaniu przez podwykonawcq. W wyznaczonym 
terminie wykonawca dostarczyl wymagane doku~nenty. Dokonujqc oceny zloionych ofert 
komisja przetargowa uznala oferte Nr 1 - DRO-M ZR M. Droidz, Makowiec gm. Skaryszew 
za niespelniajqcq wymogow SIWZ ( brak okresu gwarancji - podlegajqcego ocenie zgodnie z 
kryteriami ) i na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucil ofertq. Pozostale oferty poddane 
zostaly ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ( cena -95% i okres gwarancji - 5% ) i najwyiszq 
iloid punktow uzyskala oferta Nr 3 - EUROCOURT Sp. z 0.0. w Radomiu z cenq ofertowq 
brutto - 737.385 zl i okresem gwarancji - 60 miesiqcy. W dniu 23.03.15r. zamawiajqcy 
przekazat wykonawcom infonnacjq o wyborze nnjkorzystniejszej oferty. W zawiadomieniu 
zawarto wszystkie informacje wymagane przepisen~ art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 
Zawiadomienia przekazane zostaly za posrednictwem fax-u ( zgodnie z postanowieniami 
SIWZ). Rowniei w dniu 23.03.15r. infonnacja o y nikach postqpowania opublikowana zostala 
na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszen UGiM. 
W dniu 7.04.15r. zawarta zostaia umowa Nr 15412015 pomiedzy Gminq Grojec, a 
EUROCOURT Sp. z 0.0. w Radomiu na realizacjq przedmiotu zamowienia. Postanowienia 
umowy co do ceny i terminu realizacji zgodne by" z warunkami przetargu i zloionq ofertq. 
Umowa zawarta zostala przez Burmistrza przq kontrasygnacie Skarbnik Gminy. Przed 
zawarciem umowy wykonawca wniosl zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy na kwote 
36.869,25 zl w postaci Gwarancji ubezpieczeniowtj naleiytego wykonania kontraktu Nr 998- 
A486 989 z dnia 2.04.15r. wystawionq przez UNIi2A TU S.A. na okres od dnia 7.04.15r. do 
2 1.09.15r.. W dniu 9.04.15r. opublikowano w B 1  P pod numerem 79302-20 15 ogloszenie o 
udzieleniu zamowienia. 
Zamawiajqcy sporzqdzil dokumentacje postqpowania w postaci protokolu postqpowania ZP- 
PN. Jak wynika z treici protokolu w czqSci pn. ,,.lalqczniki do protokolu" wyszczegolniony 
zostal tylko jeden zalqcznik tj. oiwiadczenie ZP- 1 .  Protokol zatwierdzil w dniu 07.04.15r. 
Burmistrz. Wadium wniesione w pieniqdzu prze,: firme Giermakowska Roboty Drogowe i 
Brukarskie, Budowa kort6w tenisowych zostalo zv. rocone przelewem na rachunek bankowy w 
dniu 13.04.15r. wraz z odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego tj. w kwocie 
23.015,85 zl. 



Realizacja zadania 

~ r o d k i  na realizacjq zadania ujqte byly w planie wyc'atkow majqtkowych na rok 2015 w kwocie 
600.000 zl ( dz. 926 rozdz. 92601 6050 ). Uchw.ilq Nr Vl56115 Rady Miejskiej w Grojcu z 
dnia 23.03.15r. plan wydatkow zwiqkszony zostal c o wysokoSci 770.000 21. 
Roboty realizowane byly na podstawie Zgloszenia z ~rniaru wykonania robot nie wymagajqcych 
pozwolenia na budowq zlozonego w Starostwie Pojviatowym w Gro-jcu w dniu 18.09.13r.. Do 
zloionego zgloszenia w ustawowym ternlinie Starostwo nie wnioslo sprzeciwu. 
W dniu 16.04.1 5r. sporzqdzony zostal protokot wprowadzenia wykonawcy tj. EUROCOURT 
Sp. z 0.0. w Radomiu na budowq i przekazania tercnu. W dniu 3 1.07.1 5r. sporzqdzony zostal 
protokol czqsciowego odbioru robot zrealizowanycl~ do dnia 3 1.07.15r.. Jak wynika z protokolu 
podpisanego przez inspektora nadzoru, wartoid robot wykonanych w tym okresie ustalona 
zostala na kwotq netto 447.154,47 zl , a jakoSC wykonanych robot okreilona zostala jako dobra. 
W dniu 3 1.07.15r. wykonawca przedloAy1 fakturq czqiciowq Nr 0002/07/15 z dnia 3 1.07.15r. 
za wykonane roboty okreilone w protokole odbiors~ czqiciowego z dnia 3 1.07.15r. na kwote 
brutto 550.000 zl. W dniu 4.08.15r. wykonawca z glosil zamawiajqcemu zakonczenie robot i 
gotowoSC do odbioru koncowego. Prace komisji odbiorowej zakonczyly siq spisaniem 
protokolu odbioru kolicowego w dniu 21.08.15r.. Jak wynika z protokolu roboty odebrane 
zostaly bez uwag. W dniu 21.08.15r. wykonawca 171-zedloiyl fakturq koricowq Nr 0003/08/15 
na kwotq brutto 187.385 zl. Nadzor inwestorski n ~d robotami sprawowalo Przedsiqbiorstwo 
Uslugowe DRO-MAR M. Jabloliski z Grojca. Wynagrodzenie za nadzbr w kwocie 12.535,55 
zl uregulowano przelewem na podstawie faktury Kr 201201 5 z dnia 24.08.15r. Lqczne naklady 
na budowq boiska wykazane na koncie analityczn) m 080-5-41 8 wyniosly 753.945,95 zl i taka 
wart026 Srodka trwalego zostala ujqta na koncie 01 1 na podstawie noty OT Nr 21201 5 z dnia 
6.10.15r. 

, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z prz?/lqczami, kanalizacji deszczowei s 
odga/ezieniami, sieci wodoci~gowej z odgnlezieniumi w ulicy Mszczono~v~kiej oruz 
przebzrdowe u1ic.y Mszczonowskiej na odcinku do ~rl. Tnrnowej" 

Zakres przedmiotowy zamowienia obejmowat : 
- przebudowq sieci kanalizacji sanitarnej z przykjczami - kanaly z rur o Sr. 400 mm - 238,20 
mb; kanaly z rur o Sr. 3 15 mm - 12 mb; z rur o Sr. 200 mm - 24,70 mb; uzbrojenie; odgalqzienia 
boczne z rur o Sr. 200 mm - 13,40 mb; z rur o Sr. 1 SOmm - 71,70 mb; 
- przebudowa kanalizacji deszczowej - kanaly z rut- dwuiciennych 600 mm - 246,80 mb; z rur 
3 15 mm - 16,50 mb; z rur o Sr. 200 mm - 5,40 mb; 19 kompletow przykanalikow z rur o Sr. 
200 mm - lqcznie 92 mb; 3 komplety odgalqzienia z rur o Sr. 200 mm - 17,50 mb; 1 kpl 
odgalqzienia z rur o Sr. 3 15mm - 5 mb; uzbrojenie: 
- przebudowa sieci wodociqgowej z przylqczami - sied z rur o Sr. 160mm - 9 mb; sieC z rur o 
Sr. 1 lOmm - 29,70 mb; 2 odgalqzienia do hydrslntow ppoi o Sr. 800mm - dl. 3,40 mb; 2 
hydranty ppoi DN 80 typu podziemnego; przylqc~a - 18 szt z rur o Sr. 40mm - 129,70 mm, o 
Sr. 63mm ( 1 szt ) - 13,40mb; 
- roboty drogowe - roboty rozbiorkowe, uiozenie obrzezy drogowych, wykonanie podbudowy 
i warstwy wiqiqcej, wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm - 2.205,77 
m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. !: cm, wykonanie Sciekow ulicznych z kostki 
gr. 8cm oraz studzienek Sciekowych wraz z wpust jmi ulicznymi. 
WartoSC szacunkowa zamowienia okreilon: zostala kosztorysami inwestorskimi 
sporzqdzonymi w okresie listopad 20 14 - styczen r 0 15 na kwotq 2.132.4 18,82 zl, co stanowilo 
r6wnowartoSC kwoty 504.726,46 euro. WartoSC ;zacunkowa zamowienia nie uwzglqdniala 
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przewidywanych przez zamawiajqcego robot uzupl lniajqcych ( dzial I1 SIWZ ) - art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Pzp. 
Kosztorysy oraz dokumentacje projektowe przebudowy sieci opracowal Zaklad Uslug 
Geodezyjnych i Projektowych GEOPLAN w War ;zawie oraz PP-W EKOSAN Sp. z 0.0. w 
Warszawie, a dokumentacje projektowq i koaztorysy inwestorskie robot drogowych 
opracowala firma TRAKT Nadzory i Pro.jektc,wanie Bednarski Krzysztof w Grojcu. 
Dokumentacja projektowa opracowana zostala w roku 201 1 oraz 2015. Kosztorysy 
inwestorskie sporzqdzone zostaly w listopadzie 20 4r. oraz w lutym 2015r.. 
Postqpowanie przeprowadzone zostalo w trybie prz :targu nieograniczonego. 
Ogloszenie o zam6wieniu opublikowane zostalo w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 
4.02.15r. pod numerem 24630-201 5. Ponadto og'oszenia o zamowieniu opublikowano na 
tablicy ogtoszen UGiM Grojec oraz na stronach BJP. Opublikowane ogloszenia zawieraly 
wymagane in formacje. 
W dniu 4.02.15r. na stronach internetowych opublikowano takie SIWZ. Specyfikacja 
zawierala wymagane inforrnacje, a w szczeg6lnoici: 
- termin realizacji zamowienia - do dnia 15.09.15r. 
- opis przedmiotu zamowienia; 
- informacje o przewidywanych zam6wieniach uzu~>elniajqcych ( art. 67 ust. 1 pkt 6 ); 
- wymagania wobec oferentow; 
- wymagania dotyczqce wadium - 30.000 zl; 
- wykaz oiwiadczen i dokumentow wymaganych ocl wykonawcow; 
- termin zwiqzania z ofertq - 30 dni; 
- miejsce i termin skladania i otwarcia ofert - skladnnie w siedzibie zamawiajqcego do godziny 
12.00 w dniu 25.02.15r., a otwarcie o godz. 12.15 IV tym samym dniu; 
- sposob wyboru najkorzystnie.jszej oferty wraz z kryterium wyboru - cena - 95% i okres 
gwarancji - 5%; 
- informacje o formalnoiciach jakie winny byd doptthnione po wyborze oferty przed zawarciem 
umowy; 
- wymagania zwiqzane z zabezpieczeniem naleiyte!jo wykonania umowy - 5% ceny calkowitej 
w fonnach dopuszczonych przepisami prawa; 
- pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przysluguiqcych wykonawcy; 
SIWZ nie zawierala informacji okreilonej przepisem art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp tj. 
informacji o sposobie obliczania ceny. 
Zalqczniki do SIWZ obejmowaly wzor oferty wyl.onawcy, druki wymaganych oiwiadczen i 
dokumentow, pro-jekt umowy oraz dokurnenta~~iq projektowq, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary robot oraz kosztorysy ofertowe. 
W dniu 13.02.1 5r. zamawiajqcy opublikowal ogioszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu. 
Wprowadzone zmiany w ogloszeniu dotyczyly wykazania spelnienia warunkow o ktorych 
mowa w art. 22 1st. 1 oraz art. 24 ust I ustawy PZP. Ogtoszenie opublikowano w BZP z dnia 
13.02.15r. pod numerem 33244-201 5 oraz stronic internetowej i tablicy ogloszen UGiM. W 
tym samym dniu na stronie internetowej opublikowano zmienionq SIWZ. 
Zarzqdzeniem Nr 4011 5 Bunnistrza Gminy i Miasla Grojec z dnia 25.02.15r. powolana zostala 
Komisja przetargowa w skladzie 4 osob. W z ~tqczniku do zarzqdzenia okreilony zostal 
Regulamin Pracy komisji. W regulaminie uwzglec niono iiregulowania wymagane przepisami 
art. 21 1st. 3 ustawy PZP. 
W terminie okreilonym na skladanie ofert wpiynqly n/w oferty: 
- oferta Nr 1 - PBI MELBUD Sp. z o.o., Siedlce - :ena ofertowa brutto 1.857.350,09 zl i okres 
gwarancji - 48 miesiqcy; 
- oferta Nr 2 - PP-U WIMAR W. Markowski, Kc bbylnik gm. Stara Blotnica - cena ofertowa 
brutto - 1.574.773,13 zl i okres gwarancji - 60 mitsiecy; 



- oferta Nr 3 - PRIBEX Sp. z o.o., Skierniewice - cena ofertowa brutto - 2.363.124,57 zl i 
okres gwarancji - 60 miesiqcy; 
- oferta Nr 4 - PPU WOD-MAR T. Markowski, Wola Prazmowska, gm. Prazmow - cena 
ofertowa brutto - 1.452.832,32 zt i okres gwarancji - 36 miesiqcy; 
- oferta Nr 5 - PRID Grdjec Sp. z 0.0. .Jasieniec - cena ofertowa brutto - 1.622.800,62 zl i 
okres gwarancji - 60 miesiqcy; 
- oferta Nr 6 - INSTAL SYSTEM M. Zurek, Skary~zew - cena ofertowa brutto - 1.780.987,37 
zl i okres gwaranc-ji - 60 miesiqcy. 
Wszyscy wykonawcy wniesli wadium w wymagan;j wysokoici tj. 30.000 z1: 2 wykonawcow 
w formie pienieinej przelewami na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajqcego ( PBI 
MELBUD Sp. z 0.0. i PPU WOD-MAR ) a pozostali wykonawcy w formie gwaranc-ji 
ubezpieczeniowych. Wadia wniesione w formie picnieinej na rachunek bankowy zostaly ujete 
w ewidenc-ji ksiqgowej na kontach 24011 39. 
W dniu 25.02.15r. Burmistrz oraz czlonkowie Komis-ji przetargowej zloiyli oiwiadczenia 
wymagane przepisem art. 17 ust. 2 ustawy PZP ( druk ZP-1 ). 
Po zapoznaniu siq ze zkoionymi ofertami zamawiaj;jcy pismami z dnia 5.03.15r. oraz 6.03.15r. 
wezwal na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP konawcow: PPU WIMAR, PRI-D Grojec, 
PPU WOD-MAR do uzupelnienia ofert. W wyznaczonym terrninie tj. do godz. 9.00 w dniu 
1 1.03.15r. wykonawcy uzupelnili oferty. 
Zamawiajqcy dokonal oceny zlozonych ofert i zgodnie z kryterium wyboru tj. cena-95% i okres 
gwarancji - 5% najwyiszq iloid punktow ( 98 pkt ) uzyskala oferta Nr 4 tj. PPU WOD-MAR 
T. Markowski z Woli Praimowskiej, gm. Praimow, z cenq brutto - 1.452.832,32 zl i okresem 
gwarancji - 36 miesiqcy. 
Pismami z dnia 16.03.15r. zamawiajqcy przeka zal wykonawcom informacje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. W piSmie do PPU WOD-VAR wyznaczono ponadto termin zawarcia 
umowy na dzien 24.03.15r.. Zawiadomienia przekazane zostaly wykonawcom w dniu 
1 6.03.15r. za posrednictwem fax-u oraz drogq pocztowq ( za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru ). Informacja o wynikach postqpowania zostala opublikowana na stronie internetowej 
( BIP ) oraz na tablicy ogloszen UGiM Grojec. Wszyscy wykonawcy potwierdzili odbior 
przesylek pocztowych w dniu 18.03.1 5r.. 
W dniu 24.03.15r. zawarta zostala umowa Nr 137120 15 pomiqdzy Gminq Grojec i PPU WOD- 
MAR T. Markowski na realizacjq zadania ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przylqczami, kanalizacji deszczowej z odgalezieniami, sieci wodociqgowej z odgalqzieniami w 
ulicy Mszczonowskiej oraz przebudowe illicy Mszczonowskiej na odcinku do ul. Targowej". 
Jak wynika z treici umowy ( 5 5 ust. 1 ) strony ustality wynagrodzenie ryczaltowe za caly 
przedmiot umowy w wysokosci zgodnej z przedlo;.onq ofertq tj. 1.452.832,32 zl brutto. 
Umowa zawarta zostala przez Burmistrza przj kontrasygnacie Skarbnik Gminy. Przed 
zawarciem umowy wykonawca przedloiyl- zabezy~ieczenie naleiytego wykonania umowy w 
postaci Ubezpieczeniowej gwaranc-ji nalzzytego wykonania kontraktu Nr 
04GG09/0081/15/0002 wystawionej przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group na 
kwotq 72.64 1,62 zl ( 5% wartoici ulnowy ) z okresem wainoici od 24.03.15r. do 15.10.15r.. 
W dniu 25.03.15r. w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem 66656-20 15 
opublikowane zostalo og'roszenie o udzielenii~ zam iwienia. 
Zamawiajqcy sporzqdzi'r dokumentacje postqpowania w postaci protokolu postqpowania ZP- 
PN. Jak wynika z treici protokolu, w czeSci pn. ,.Zalqczniki do protokolu" wyszczegolniony 
zostal tylko jeden zalqcznik tj. oiwiadczenie ZP- I .  Protokol zatwierdzil w dniu 25.03.15r. 
Rurmistrz. 
Wadium wniesione przez wykonawcow w formie r~ieniqznej ( PBI MELBUD Sp, z 0.0. i PPU 
WOD-MAR ) zostalo zwrocone przelewami na rachunki bankowe wykonawcow w dniu 



17.04.15r. wraz z odsetkami wynikajqcymi z umc wy rachunku bankowego ( w kwotach po 
30.033,38 z! ). 
Realizacja zadania 
Zadanie ujqte zostalo w planie zadan inwestycyjn: ch na rok 201 5 stanowiqcym zalqcznik Nr 
1 2 do Uchwaly Budietowej Gminy Grejec na rok .'0 15 Nr 11111 011 4 Rady Miejskiej w Grojcu 
z dnia 29.12.15r.. Jak wynika z zatqcznika Srodki na realizacje zadania ( na dzien zawarcia 
umowy ) ujqte zostaty w dziale 600 rozdz. 6001 6 w kwocie 674.000 zl ( przebudowa ul. 
Mszczonowskiej ) oraz w dziale 900 rozdz. 90001 w kwocie 1.000.000 zl ( przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodo:iqgowej ) w ul. Mszczonowskiej. 
Dokumentacja techniczna opracowana zostala przez Zaklad Uslug Geodezyjnych i 
Projektowych GEOPLAN w Warszawie oraz PI'W EKOSAN Sp. zo.0. w Warszawie ( w 
zakresie sieci ) oraz TRAKT Nadzory i Pro-jektowanie Bednarski Krzysztof w Grojcu ( w 
zakresie robot drogowych ). 
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowei i sanitarnc j oraz sieci wodociqgowej byla kontynuacjq 
robot realizowanych w latach 2013-14 i realizow ina byla na podstawie zgloszenia zamiaru 
robot nie wymaga-jqcych pozwolenia na budowe zloionego w Starostwie Powiatowym w 
Grojcu w dniu 22.12.201 lr. ( w zakresie robot insta'acyjnych ). W dniu 20.02.15r. w Starostwie 
Powiatowym w Grojcu zloione zostalo zgloszenic dotyczqce robot drogowych zwiqzanych z 
przebudowq ul. Mszczonowskiej w granicach istnie.jqcego pasa drogowego wraz z remontem 
istniejqcych miejsc parkingowych. 
Wykonawca tj. PPU WOD-MAR zostat wprowactzony na plac budowy protokolem z dnia 
8.04.15r. 
Nadzor nad prowadzonymi robotami sprawowany by4 przez: 
- Trakt Nadzory i Projektowanie K. Bednarski w zakresie robot drogowych na podstawie 
umowy Nr 143120 1 5 z dnia 30.03.15r. za wynagroctzeniem brutto 1 1.100 zl; 
- PP-W EKOSAN Sp. z 0.0. w Warszawie nad76r autorski i inwestorski nad robotami w 
zakresie sieci i instalacji sanitarnych na podstawic umowy Nr 145120 15 z dnia 3 1.03.1 5r. za 
wynagrodzeniem brutto 20.1 10,50 zl; 
- ,,GeoplanU Zaklad Ustug Geodezyjnych i Projektowych P. Korczak w Warszawie nadzor 
autorski w ramach realizacji robot w zakresie sieci deszczowej, sanitarnej i wodociqgowej na 
podstawie umowy nr 1491201 5 z dnia 2.04.15r. za wynagrodzeniem brutto 5.000 zl. 
Wszystkie umowy zawarte zostaly przez Burmistr~a przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy. 
W trakcie realizacji robot tj. w dniu 16.07.1 5r. sporzqdzony zostal protokol koniecznoici. Jak 
wynika treSci protokolu zamawiajqcy i wykonawca uzgodnili wykonanie robot uzupelniajqcych 
w postaci: przebudowy istniejqcej studni SO, zarni:>nq istniejqcej studni I i  na studnie 1200 mm 
z przepadem oraz przeloienie odcinka kanalu sanilarnego miqdzy studniami SO i Ii z zamianq 
na Srednicq 400 mm. Z uzasadnienia wynika, iz w trakcie robot okazalo siq, i e  studnia istniejqca 
SO jest w stanie technicznym unien~oiliwiajqcym jej dalszq eksploatacjq. Ponadto po 
przebudowie istniejqcego kanalu deszczowego murowanego na kana1 z rur o Srednicy 1400 mm 
stwierdzono kolizjq wysoko6ciowq z kanalem sanitarnym pomiqdzy studniami SO i Ii, co 
powoduje koniecznoSC przebudowy kanalu sanit irnego zaglqbiajqc go poniiej dna kanalu 
deszczowego wraz ze zmianq Srednicy kanalu sani~arnego i przebudowq studni Ii. 
Sporzqdzony przez wykonawcq kosztorys robot ( w oparciu o stawki z oferty ) okreSli1 
wynagrodzenie brutto na kwotq 40.759,24 z1 i zostal zaakceptowany przez zamawiajqcego. W 
dniu 14.08.15r. sporzqdzony zostal Aneks Nr 1 tlo umowy Nr 137120 15 z dnia 24.03.15r. 
zlecajqcy wykonawcy realizacjq zakresu rzeczow1:go wykazanego w protokole koniecznoici 
z dnia 16.07.15r. tj. 
- przebudowq istniejqcej studni SO; 
- ~amianie  istniejqcej studni Ii na studniq przepadc wq o Srednicy 1200 mm; 
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- przeloienie odcinka kanalu sanitarnego miedzy studniami SO i Ii  z zamianq na kana1 o 
Srednicy 400 mm. 
Wynagrodzenie za roboty ustalone zostalo na kwo~q okreslonq kosztorysem tj. 40.759,24 zl. 
Jednoczeinie w 5 3 Aneksu zmieniono brzmienie 7 umowy Nr 137120 15 z dnia 24..03.15r. 
na realizacje przedmiotu zamowienia zmieniajqc v~ysokoSC kwoty zabezpieczenia naleiytego 
wykonania umowy z kwoty 72.641,62 zl na kwotq 74.679,58 zl oraz kwoty zabezpieczenia na 
okres gwarancji ( 30% kwoty zabezpieczenia ) z kvroty 21.792,49 zl na kwotq 22.403,87 zl. 
Aneks zawarty zostal przez Zastepcq Burmistr7a i Paniq T. Pruszkowskq - G1ownego 
Specjalistq. Realizujqc postanowienia A n e k s ~ ~  wykonawca przedloiyl Aneks do 
Ubezpieczeniowej gwarancji naleiytego wykonania kontraktu Nr 04GG091008 1 11 510002 
wystawionej przez InterRisk TU S.A. Vienna Insunrnce Group uwzglqdniajqcy nowq wysokoSC 
kwoty zabezpieczenia oraz wydluiony okres wainosci gwarancji do 30.10.15s.. 
W dniu 10.09.15r. do Urzedu Gminy i Miasta Gr$ijec wplynqio pismo wykonawcy ( z dnia 
7.09.15r. ) z proiba o wydluienie terminu realizi~cji zamowienia z dnia 15.09.15r. do dnia 
30.09.15r.. W dniu 15.09.15r. zawarty zostal A~ieks Nr 2 do umowy Nr 13712015 z dnia 
24.03.15r. zmieniajqcy termin zakonczenia robot n:i dzien 30.09.15r. 
W dniu 30.09.15r. wykonawca przedloiyl w t GiM zgloszenie gotowosci do odbioru 
koncowego zadania ,,Przebudowa sieci kanalizlcji sanitarnej z przylqczami, kanalizacji 
deszczowej z odgalezieniami, sieci wodociqgowej z odgalqzieniami w ulicy Mszczonowskiej 
oraz przebudowe ulicy Mszczonowskiej na odcinku do ul. Targowej". Zakonczenie robot i 
gotowoSC do odbioru zostalo odnotowane r6wniei w dziennikach budowy. Zakonczenie robot 
potwierdzone zostalo wpisami inspektorow nadzor~ .  
W dniu 12.10.15r. sporzqdzony zostai Protoko1 oclbioru koncowego i pszekazania do uiytku 
przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami, kanalizacji deszczowej z 
odgalqzienianii oraz sieci wodociqgowej w ul. Mszczonowskiej. Jak wynika z protokolu roboty 
odebrane zostaly bez uwag. 
NaleinoSC za wykonane przez PPU WOD-MAR roboty uregulowana zostala przelewami na 
podstawie faktur: 
- faktura VAT Nr 161201 5 z dnia 16.10.15r. na kwotq brutto 1.433.557,45 zl; 
- faktura VAT Nr 171201 5 z dnia 23.10.15r. na k w ~ t q  brutto 40.759,24 zl. 
Wynagrodzenie za nadzor nad prowadzonymi robotami uregulowano na podstawie: 
- faktura Nr 29/20 15 z dnia 12.10.15r. wystawiona przez PP-W EKOSAN Sp. z 0.0. w W-wie 
na kwote 2.829 zl brutto za nadz6r inwestorski i alltorski - sieC wodociqgowa; 
- faktura Nr 301201 5 z dnia 12.10.15r. wystawionn przez PP-W EKOSAN Sp. z 0.0. w W-wie 
na kwotq 11.746,50 zl brutto za nadzor inwestorski i autorski - sieC kanalizacji deszczowej; 
- faktura Nr 3 1 120 15 z dnia 12.10.15r. wystawion; przez PP-W EKOSAN Sp. z 0.0. w W-wie 
na kwotq 5.535,00 zl brutto za nadz6r inwestorski i autorski - sieC kanalizacji sanitarnej. 
Lqcznie na rzecz PP-W EKOSAN Sp. z 0.0, w \V-wie zaplacono 20.1 10,50 zl tj. zgodnie z 
umowq Nr 145120 15 z dnia 3 1.03.15r. 
- faktura Nr 27120 15 z dnia 20.10.15r. wystawiona -3rzez Geoplan" Zaklad Uslug Geodezyjnych 
i Projektowych P. Korczak w Warszawie na kwote 2.000 zl za nadzor autorski - sied kanalizacji 
sani tarnej ; 
- faktura Nr 28/20] 5 z dnia 20.10.15r. wystawiona przez Geoplan" Zaklad Uslug Geodezyjnych 
i Projektowych P. Korczak w Warszawie na kwote 2.000 zt za nadzor autorski - sieC kanalizacji 
deszczowej ; 
- faktura Nr 29120 15 z dnia 20.10.15r. wystawiona przez Geoplan" Zaklad Uslug Geodezyjnych 
i Projektowych P. Korczak w Warszawie na 1.wotq 1.000 z1 za nadz6r autorski - sied 
wodociqgowa. 
Lqcznie na rzecz GEOPLAN wyplacono kwote ?.000 zl tj. zgodnie z umowq Nr 14912015 z 
Bnia 2.04.15r. 



- faktura Nr 45/20] 5 z dnia 19.10.15r. wystawion I przez Trakt Nadzory i Projektowanie K. 
Bednarski na kwote 1 1.100 z1 za nadzor inwestorsk I nad robotami drogowymi. 
Jak wynika z przedloionych dokumentow w y k o n a ~ c a  robot tj. PPU WOD-MAR w ramach 
realizacji zamowienia ( zgodnie ze ztozonq oferSq ) zawarl w dniu 24.04.15r. urnowe z 
podwykonawcq tj. Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kort6w Tenisowych 
w Legonicach Maiych gm. Odrzywol na wykonanie robot drogowych niezbednych do realizacji 
catego zadania. Jednoczesnie podwykonawca tj. lirma Giermakowska Roboty Drogowe i 
Brukarskie, Budowa Kortow Tenisowych zawar1:l w dniu 24.04.15r. umowe z firmq PRD 
Zaskbrski i Wspolnicy Sp. z 0.0. w Gielniowie ]\a wykonanie nawierzchni asfaltowych w 
ranlach realizowanego zamowienia. 
W dniu 14.10.15r. tj. przed zaplatq naleznosci na mecz wykonawcy zamowienia - PPU WOD- 
MAR obaj podwykonawcy zlozyli oiwiadczen a o zaplacie wszystkich wymagalnych 
naleinosci z tytufu robot podwykonawczych tj. przez PPIJ WOD-MAR na rzecz 
Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortow Tenisowych oraz przez 
Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, B1,dowa Kortow Tenisowych na rzecz PRD 
Zaskorski i Wspolnicy Sp. z 0.0.. 
Ewidencja kosztow przebudowy sieci kanalizai.ji sanitarnej z przylqczami, kanalizacji 
deszczowej z odgalezieniami, sieci wodociqgowej z odgalezieniami w ulicy Mszczonowskiej 
oraz przebudowy ulicy Mszczonowskiej na odciqku do ul. Targowej prowadzona byla na 
dwoch kontach analitycznych do konta 080 - ~ r o d k i  trwale w budowie ( inwestycje ). Na koncie 
analitycznym oznaczonym symbolem: 080-5-308 cwidencjonowane byly naklady zwiqzane z 
przebudowq sieci sanitarnej, sieci kanalizacji deszc;<owej oraz sieci wodociqgowej, a na koncie 
analitycznym oznaczonym symbolem 080-5-41 6 ujmowane byly naklady na roboty drogowe. 
Jak wynika z wydruku konta analitycznego 080-5-308 naklady poniesione na przebudowe sieci 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociqgowej wyniosly lqcznie 
951.150,02 z1. Z przedlozonej przez wykonawcq faktury za wykonanie robot na kwote 
1.433.557,45 z1 na koncie tym ujeta zostala kwota 5 17.943,67 zl, a pozostala kwota z faktury 
tj. 61 5.613,78 zl ( za roboty drogowe ) ujeta zostata na drugim koncie analitycznym - 080-J- 
416. Naklady na przebudowe drogi ujete na koncie 080-5-416 wyniosly 648.755,38 zl. 
Na podstawie noty OT Nr 51201 5 z dnia 16.1 1.201 5r. pod data 16.1 1.15s. naklady na 
przebudowe ujqte zostaly na koncie 01 1. Jak wyni1.a z noty OT wartog6 przebudowy Srodkow 
trwalych wyniosla 1.599.905,40 zl z czego wartoSC sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 
wodociqgu okreilona zostala w lqcznej kwocie 95 1 .150,02 z1, a wartoS6 przebudowanej drogi 
648.755,38 zi. 
Natomiast na koncie 01 1- , ,~rodki  trwale" y budowane sieci: sanitarna, deszczowa i 
wodociqgowa zostaly ujete oddzielnie, a ich wartog; zostala ustalona na kwoty: sied kanalizacji 
sanitarnej z przylqczami - 295.094,24 zl, sieC hanalizacji deszczowej z odgalezieniami - 
515.595,70 zl i sieC wodociqgowa z odgalezieni; mi - 140.460,08 zi. Lqczna wartoSC sieci 
wyniosla 95 1.150,02 zi. 

Dotacje otrzymane przez Grnine GrGjec M) roku 20 15 M) zwiqzku z realizacjq zadah zleconych. 

- dzia1O 10 rozdz. 0 1095 - 
- dzial750 rozdz. 7501 1 - 
- dzial75 1 rozdz. 75 10 1 - 
- dzial75 1 rozdz. 75 107- 
- dzial75 1 rozdz. 75 108 - 
- dzial75 1 rozdz. 75 1 10 - 
- dzial754 rozdz. 754 14 - 

, - dzia! 801 rozdz. 801 01 - 
I 

( plan 236.546,20 zl ) 
( plan 298.853,OO zl ) 

( plan 4.192,00 zl ) 
( pl:in 76.999,OO z1 ) 
( pl In 48.868,OO zl ) 
( pl In 39.436,OO zl ) 
( plan 1.000,00 zl ) 

( plali 107.047,OO zl ) 



- dzial801 rozdz. 801 10 - 62.804,80 zl ( pla 1 62.804,80 zl ) 
- dzial 801 rozdz. 80 150 - 1,321,65 zl ( pliln 2.007,OO zl ) 
- dziai 852 rozdz. 852 12 - 5.0 19.670,57 zl ( plan .? .020.000,00 zl ) 
- dzial 852 rozdz. 852 13 - 27.834,85 zl ( plan 28.600 zi ) 
- dzial852 rozdz. 85215 - 482,07 zt ( plan 537,8 1 zl ) 
- dzial 852 rozdz. 85228 - 155.00,00 zt ( pl In 155.000,OO zl ) 
- dzial852 rozdz. 85295 - 1.155,08 z'r ( plan 1.496,00 z1 ) 

W trakcie kontroli sprawdzeniem objeto dotacjq pr,.eznaczona, na zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napedowego wykorz:/stywanego do produkcji rolnej przez 
producentow rolnych oraz na pokrycie koszto14 postepowania w sprawie jego zwrotu 
poniesionych przez gminy ( dz. 0 10 rozdz. 0 1095) oraz dotacje przeznaczonq na przygotowanie 
i przeprowadzenie wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dzien 
10.05.15r. ( dz. 75 1 rozdz. 75 107 ). 

- dz. 0 10 rozdz. 0 1095 
Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 050 ;1 dnia 23.04.20 15r. wysokoSC Srodkow na 

realizacje ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie pod:itku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot czeSci 
podatku oraz pokrycie kosztow postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmine 
za I okres platniczy 201 5r. ustalona zostala w wysol;osci 143.718,09 zl. Decyzjq Wojewody 
Mazowieckiego Nr 2 17 z dnia 12.10.201 5r. wysokoid Srodkow przeznaczonych na zwrot 
czeSci podatku oraz pokrycie kosztow postepowania ;v sprawie jego zwrotu poniesionych przez 
gmine za I1 okres platniczy 201 5r. ustalona zostala v F  wysokoici 92.828,ll zl. 
Lqczna kwota dotacji z tego tytulu wyniosla 236.540.20 zt. 
Jak wynika z przedioionych dokumentow w roku 20 15 wpiynqlo 473 wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego. Na podstawie zlozonych faktur zakup11 oleju napedowego, dokonano obliczenia 
dla kazdego wnioskodawcy limitu przyslugujqcego w 2015r. zwrotu podatku oraz kwoty 
zwrotu podatku, wydajqc w tym przedmiocie ~(lpowiednie decyzje. Na przedloionych 
fakturach zamieszczona zostala adnotacja o przyjeciu faktury do zwrotu czqici podatku 
akcyzowego. Obliczen dokonano zgodnie z zasadami wynikajqcymi z ustawy z dnia 10 marca 
2006r. o zwrocie podatku akcyzowego. Do oblicze~ zastosowano prawidlowq stawke zwrotu 
podatku akcyzowego ( 0,95 zl/l ) okreslonq w Rszporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 
25.1 1.201 4r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napqdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 201 5r.. 
Producentom - rolnikom wyplacono kwote 23 1.908,04 zI. Wyplaty dokonywane byly 
przelewami na rachunki bankowe rolnikow. 
Kwota dotacji naleinej gminie na pokrycie kosztow j>ostepowania w sprawie zwrotu podatku ( 
2% Iqcznej kwoty dotacji wyplaconej rolnikom ) wyniosla 4.638,16 zl. W dniu 24.1 1.15r. 
przekazano do MUW Delegatura w Radomiu rclczne rozliczenia dotacji oraz roczne 
sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji wypbat producentom rolnym zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego ~vykorzystywanego do produkcji rolnej za 
rok 2015. 
Dotacja wykorzystana zostaia zgodnie z celem. 
( dz. 75 1 rozdz. 75 107 ) 
Wybory Prezydenta RP 
Pismem Nr DRD-68014115 z dnia 2.04.15r. KBW delegatura w Radomiu ustalona zostala 
wielkoSC dotacji na przygotowanie i przeprowadzenle wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 10.05.15r. WysokoSC dotacji ( bez liet cz'ronkow okw ) ustalona zostala na 
kwotq 35.864 zl ( z czego na I ture 25.539 zl i ponoM ne wybory 10.325 21). 



Pismem z dnia 30.04.15r. KBW Delegatura w tadomiu zwiqkszono dotacje na wybory 
Prezydenta o kwotq zl do lqcznej wysokoici 2 1.59 7 zl ( z przeznaczeniem na diety czlonkow 
OKW i transport kart do glosowania ). 
Pismem z dnia 18.05.15r. dotacja zwiekszona zosi lla o kwotq 21.30 zl z przeznaczeniem na 
diety czlonkow OKW w drugiej turze wyborow. L,/czna kwota Srodkow na przeprowadzenie 
wyborow ustalona zostala w wysokoici 78.799 4. Pismem z dnia 22.07.1 5r. ostateczna 
wysokoSC dotacji ustalona zostala na kwotq 76.999 .<I. 

Jak wynika z ewidencji ksiegowej wydatki na ten cl:I zamknqly siq kwotq 76.989,47 zl i taka 
te i  kwota zostala wykazana w przekazanej do KBV - Delegatura w Radomiu w dniu 8.07.15r. 
Informacji o poniesionych wydatkach na przy!r,otowanie i przeprowadzenie wyborow 
Prezydenta RP zarzqdzonych na dzien 10.05.15r.. J:tk wynika z rozliczenia wydatki na I turq 
wyniosly 42.882,29 zl, a wydatki na drugq turq 34.1 17,18 zl 
Rozliczenie wydatkow przedstawialo siq nastqpujqco: 
- sporzqdzenie spisu wyborcow - 3.973,15 zl; 
- uzupelnienie wyposaienia lokali komis-ji o b w o d o ~  ych - 2.8 12,22 zl; 
- wydatki kancelaryjne i obsluga komisji - 7.36 1,36.4; 
- obwieszczenie o podziale na obwody - 50 zl 
- inne wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem obwodz~ - 2.808,26 zt; 
- wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych - 5.177,30 zl; 
- zryczaltowane diety czlonkow obwodowych komisji wyborczych 20.700 zl. 
Lqczne wydatki na wybory w dniu 10.05.15r. wynio;ly 42.882,29 zl zl. 
Wydatki poniesione na I1 turq wyborow: 
- sporzqdzenie spisow wyborcow - 2.2 15,50 zl; 
- wydatki kancelaryjne i obsluga komisji - 5.3 10,88 zl; 
- obwieszczenie o podziale na obwody - 50 z1 
- inne wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem obwod~i glosowania - 2.462,52 zl; 
- wsparcie informatyczne obwodowych komisji wybljrczych - 3.688,28 zt; 
- zryczaltowane diety czlonk6w obwodowych komisji wyborczych 20.380 zl. 
Wydatki poniesione na I1 turq wyborow wynioc-ly 34.107,18 zl. Lqczne wydatki na 
przygotowanie i przeprowadzenie wyborow zamknqly siq kwotq 76.989,47 zl. 
Kontrolowana jednostka sporzqdzila sprawozdania Itb-50 o dotacjach/wydatkach zwiqzanych 
z wykonaniem zadan z zakresu administracji r.:qdowej oraz innych zadali zleconych 
jednostkom samorzqdu terytorialnego. 
Sprawozdania zostaly sporzqdzone w u-jqciu zbiorczym i szczegolowym (dzial, rozdziat, 
paragraf) dla otrzymanych dotacji i dokonanych wydatkow. 

Dotacje otrzyrnane nu zadunia wiasne. 

- dziat 801 rozdz. 801 04 - 1.5 12.324 zl 
- dzial 852 rozdz. 85206 - 15.033 zl 
- dzial 852 rozdz. 85213 - 56.533,59 zl 
- dzial 852 rozdz. 85214 - 66.347,98 zl 
- dziat 852 rozdz. 8521 6 - 649.600 zl 
- dzia! 852 rozdz. 8521 9 - 304.041 zl 
- dzial 852 rozdz. 85295 - 108.000 zl 
- dzia! 854 rozdz. 8541 5 - 73.454 zl 
- dzial 854 rozdz. 8541 5 - 57.370 z1 
Dz. 852 rozdz. 85295 

( plan 1.5 12.324 zl ) 
( plan 15.033 zl ) 
( plan 57.200 zt ) 
( plan 6~3.347,98 zl ) 
( plan 649.600 zl ) 
( plan 3('4.323 21)  

( plan 108.000 zl ) 
( plan 7;.454 zl ) 
( plan 5 7.370 zl ) 



Zadanie realizowane bylo na podstawie umowy Nr WPS -1.946.1.45.201 5 z dnia 20.02.201 5r. 
o wsparcie realizacji zadania wlasnego o charakterzr. obowiqzkowym realizowanego w ramach 
wieloletniego programu wspierania finansowego gniin w zakresie doiywiania ,,Pomoc panstwa 
w zakresie doiywiania" na lata 2014 - 2020 zawar-tej pomiedzy Wojewodq Mazowieckim a 
Gminq Grojec. WysokoSC dotacji ustalona zostala vr  umowie na kwote 70.000 zl. Aneksem z 
dnia 12.1 1.20 15r. do umowy Nr WPS -1.946.1.45 20 15 ostateczna kwota dotacji okreilona 
zostaia w wysokoici 108.000 21. Lqczny koszt realipacji programu wyniosl 199.135 zt, w tym: 
Srodki wiasne gminy - 91.135 zi i dotacja - 108.00( zl. W ramach Programu 667 osob zostato 
objqte pomocq - 384 osoby korzystaly z pomocy w brmie posilku ( w postaci pelnego obiadu 
337 osob i 47 os6b z posilku w formie jednego dania gorqcego ). ~wiadczenie w formie zasitku 
celowego przyznano 172 osobom na lqcznq kwotc 36.970 zl oraz 53 osobom przyznano 
Swiadczenie rzeczowe o wartoici 7.569 z1 . 
Pomocq w formie posilku objeto 384 osoby z czego: dzieci do czasu rozpoczecia nauki - 95 ( 
w tym na wsi 22 osoby ) , uczniowie - 240 ( na wsi 77 osob ) oraz 49 osob na podstawie art. 7 
ustawy o pomocy spolecznej. 
Program realizowany byl w 15 punktach, w tym u 14 placowkach oiwiatowych na terenie 
gminy. W trakcie roku przygotowano 39.01 1 posilk('~w, w tym 37.489 pelnych obiadow i 1.522 
posilki jednodaniowe. Koszt przygotowania po? ilkow wyniosl 154.596 zl, a koszt 
jednostkowy posilku wyniosl3,96 zl. 
W dniu 4.01.16r. sporzqdzono i przekazano do hlinisterstwa Pracy i Polityki Spolecznej 
,,Sprawozdanie z realizacji programu - Po~noc pan~itwa w zakresie doiywiania" za okres od 
stycznia do grudnia 201 5r. 

Dotacje na reulizucjq porozumieri 

Zadanie wynikajqce z 1 Klanyfikacja 
porozurn ienia 

Wydatki 

Dzial 1 Rozdz. I 8 
I I 

Przebudowa drogi gminne.j w 
miejscowoSci Kepina 

Dofinansowanie budowy 
boiska przy PSP w 200.000,OO 
Lesznowoli 

Wykorzystanie dotacji opisane zostalo w czeSci ninicjszego protokolu dotyczqcej stosowania 
przepisow ustawy PZP. 

1 I I I 

Jednostki sektora finans6w pubti-znych 

Dotacje udzielone z budzetu Gminy Grojec. 

I I I I 

600 1 600 14 I Powiat Grhiecki 1 50.000,OO ( 46.232,4 1 

Wykonanie Plan Dzial 

I I I I 

I I I 

926 1 92605 1 Grbjecki OSrodek Sportu 1 1.729.000,OO 1 1.729.000,OO 

Rozdzial 

I I 

189.000,OO 189.000,OO 700 

773.000,OO 92 1 

7000 1 

921 16 

Zaklad Ciospodarki Komunalnej w Circi.jcu 

Micjsko-Gminna Biblioteka I'ubliczna 1 773.000,OO 



W trakcie kontroli sprawdzeniem objqto dotacje ttdzielone jednostkom nie nalezqcym do 
sektora finansow publicznych na realizacje zadan p~tblicznych i opisano w punkcie protokolu 
,,Wydatki o charakterze dotacji dla podmiotow nicbedqcych jednostkami organizacyjnymi 
j.s.t." 

801 

80 I 

801 

801 

801 

80 1 

630 

754 

80 1 

85 1 

852 

852 

926 

Przekuzywanie dochodciw zwiqzanych z renlizncjq zcr~lnri zleconych z zakresu admini.stracji 
rzqdo wej. 

Powyisze dochody wykazane zostaly w sprawozdaniu Rb-27ZZ w rozdzialach klasyfikacji 
budzetowej : 
- 7501 1 $0690 plan 796,OO zl, wykonanie 465,OO zi 
- 8521 2 $0920 plan 0,00 zl, wykonanie 7,'.244,92 zl 
- 852 12 80970 plan 4.600,00 zl, wykonanie ".238,39 zl 
- 85212 $0980 plan 88.000,OO zl, wykonanie 12: .569,53 zl 
- 85228 $0830 plan 9.400,OO zl, wykonanie :: .652,00 zl 

80 104 

80104 

80 104 

80 104 

80106 

80 106 

63003 

75412 

80195 

85 154 

85214 

85228 

92605 

Razem plan 102.796,00~1, wykonanie 2 1 ?.  169,84 zl 

Jednostki nie nrletqce do sektora tinanst w publicznych 

Niepubliczne Przedszkole Bajka 

Publiczne Przedszkole - Zgromadzcnia C'hrck ~ ' ~ r ~ i  Niepokalanej IV 

Gr6,jcu 

Niep~ibliczne Przedszkole Klub Przctlszkolaka Z. cisze I5 w 
Lesznowoli 

Nicp~~bliczne Przcdszkole BaSniowy I'alacyk 

Niep~~bliczny I'~~nkt Przedszkolny ' I ' L I ~ ~ L I ~  

Niepubliczny Punkt Przedszkolny '[qczowy Don~~:k  

IJpowszcchnianie turystyki - Komcnda I lufca % I  I f '  GrQjec 
Sto\varzyszcnie WGR 

OSP Grc5jec 

0rganizac.ja program6w edukacy.jnych Stowarzys tenie Spoleczna 
Inic.jatywa NOVUM 

Wydawanie posilkdw dla osob dotknietych problcmcm alkoholowym, 
ktbrc wlasnym staraniem nie mogq sobie go zape\*.;nii- - Caritas 

Realizac,ja Swiadczen z pomocy spolccznqi - wyd,twanic posilku 
gorqcego osobom, ktbre wlasnym staraniem nie magq go sobic 
zapewniC - Caritas 
Opieka medyczna nad osobami oblo%nic chorymi oraz opicka 
paliatywna - Caritas 

Realizacja zadari z zakresu kultury tizycznc.j, sporlu i rekreac,ji: 
Grhjeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizyctnqi 
GKS Mazowsze 
KS Lesznowola 
KS Gluchow 
Miedzyszkolny Klub Sportowy 

344.000,OO 

1.052.000.00 

249.000,00 

373.000.00 

70.000.00 

34.000,00 

25.000.00 

100.000,00 

15.000.00 

25.000 

10.450,00 

20.000,00 

325.000,00 

3 15.656,19 

1.050.584.45 

192.459.72 

337.521.10 

46.255,48 

27.134.76 

24.998,92 

100.000,00 

15.000.00 

24.522.75 

10.450,OO 

20.000,OO 

322.000,OO 



Kwota potrqcona na rzecz j.s.t. wyniosla 54.1 84,18 zl, kwota przekazana 160.985,66 zl. 
Sprawdzono terminowoid przekazywania wplat za ~idostqpnienie danych (7501 1 tj 0690), ktore 
zostaly zrealizowane w kwocie 465 z1, z tego potrqc ono na rzecz j.s.t. kwotq 23,25 zl-. 
Pozostala kwota 441,75 zl zostala przekazana na rachunek MUW. 
Ewidencja ksiqgowa prowadzona jest na koncie ,,224-B- 1 -UD". Jak wynika z ewidencji 
przyjqte kwoty przekazywane byly terminowo. 

3.Dlug publiczny, przychody i rozchody. 
3.1 Tytuty dluine: 

a) Kredyty bankowe 
Powyisze zagadnienie nie wystqpuje w kontrolowanej Gminie. 

b) Poiyczki 
Stan zadluienia Gminy Grojec na dzien 0 1 stycznia 20 15 roku z tytulu zaciqgniqtych poiyczek 
w okresach wczeinicjszycl~ wynosil: 3.878.990.00~1 (wg. analityki konta ,,260n p. k. organu). 

Na podstawie Uchwa1 Radu Miejskiej w Grojcjcu w sprawie zaciqgniqcia poiyczki w 
WFOS~GW 

Nr IV/24/15 z dnia 09.02.201 5r. (kwota 160.000,00z1.) 
Nr IVl25115 z dnia 09.02.201 5r. (kwota I. 150.000,OOzl.) 
Nr IV/26/15 z dnia 09.02.20 15r. (kwota 800.000,00z~.) 
Nr IV/27/15 z dnia 09.02.2015r. (kwota 503.000,OOzl.) 

w badanym okresie Gmina Grojec pobrala 7 nowych pozyczek w WFOS~GW na ogolna kwotq 
2.037.499,OOzl. z tego na dofinansowanie realizacji zadania: 

Przebudowa sieci sanitarnej w ul. Mszczono\vskiej w kwocie 232.553,OOzl (Umowa Nr 
005811 5/OW/P z dnia 25.08.2015r. 
Przebudowa sieci deszczowej w ul. Mszczo~~owskiej w kwocie 491.81 3,0021 (Umowa 
Nr 005911 5/OW/P z dnia 25.08.20 15r. 
Przebudowa sieci wodociqgowej w 111. Mszcz~nowskiej w kwocie 75.634,OOzl (Umowa 
Nr 0060115lOWIP z dnia 25.08.201 5r. 
Budowa odcinka sieci wodociqgowej w ulicy Przedstacyjnej w Grojcu w kwocie 
160.000,00~1. - Umowa Nr 003911 5/GW/P z 29.07.201 5r. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z ~.rzylqczami, pompowniami Sciekow z 
przewodami tloczonymi wraz z instalac-ja elektrycznq pompowni w Grojcu ul. 
Zastacyjna cz. Wsi Marianow - poza aglom1:racjq w kwocie 430.430,OOzl. - Umowa 
Nr 006111 5/OW/P z 25.08.201 5r. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyiqczami, pompowniami Sciekow z 
przewodami tloczonymi wraz z instalacja elektrycznq pompowni w Grojcu ul. 
Zastacyjna cz. Wsi Marianow - poza aglom~:rac.jq w kwocie 274.069,OOzl. - Umowa 
Nr 006311 5lOWlP z 26.08.2015r. 
Budowa punktu selektywnej zbiorki odpad6w komunalnych w Kobylinie w Gminie 
Grojec w kwocie 373.000,OOzl. - Umowa Nr 0 16011 5IOZlP z 04.12.201 5r. 

Do kaidej pobranej poiyczki prowadzono ewidencj~ szczegolowq. 

W ciqgu roku 2015 dokonano splaty poiycz~:k zaciqgniqtych w latach poprzednich w 
kwocie 974.4 18,00z1., w tym umorzenie poiyczki u kwocie 106.500,OOzl. (Umowa poiyczki 
nr 0032/14/OW/P z dnia 25.06.20 14r.) 

Zobowiqzania Gminy z tytulu zaciqgniqtych ~oi.yczek wg stanu na 3 1 grudnia 201 5r. 
stanowily kwotq 4.942.071,OOzl. 

, I  



c) Emisja i wykup obligacji komunalnych 
Stan zadluienia Gminy Grojec na dzien 01 styc.<nia 2015 roku z tytulu emisji i wykupu 
obligacji komunalnych w okresach wczeSniejszyc5 wynosil: 18.450.000,OOzl (wg. analityki 
konta ,,2609' p. k. organu). 
W badanym okresie Gmina nie wyemitowafa nocvj :h obligacji komunalnych. 

W ciggu roku 2015 dokonano w y k u r ~ ~  wyemitowanych obligacji w latach 
wczeiniejszych za kwotq 2.000.000,00z~. 
Zobowiqzania Gminy z tytulu emisji i wykupu ob1ic;acji komunalnych wg stanu na 3 1 grudnia 
20 15r. stanowily kwotq 16.450.000,00~1. 

e) Gwarancje udzielone przez Gminq 
Zagadnienie powyisze nie wystqpowalo. 

f) Poiyczki udzielone przez Gminq 
Zagadnienie powyisze nie wystqpowalo 

3.2. Przychody budietowe 
Przychody budietu wg stanu na 3 1 grudnia 201 5r. przedstawialy siq nastqpujqco: 

plan wykonanie 
- poiyczki 2.037.499,OOzl. 2.037.499,OOzl. 
- inne irodla (tzw. wolne Srodki) 5.884.5 15,58zl. 6.296.203,57zl. 
Razem przychody 7.922.041,58zl 8.333.702,57zl. 
Kwota przychodow byla zgodna z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb- NDS za 201 5rok 
oraz z danymi wykazanymi w ewidencji ksiqgowej budzetu - Ma 260 p.k. organu w zakresie 
pobranych poiyczek i wyemitowanych obligacji ko~nunalnych. 

3.3 Rozchody budietowe 
Rozchody budietu w roku 201 5 stanowily kwotq: 2.:368.168,OOzl. w tym z tytulu: 
- splaty poiyczek kwota 868.168,OOzl. 
- wykupu obligacji kwota 2.000.000,00zl. 
Kwota rozchodow byla zgodna z danymi wykazanyrni w sprawozdaniu Rb- NDS za 201 5 rok 
oraz z danymi wykazanymi w ewidencji ksiqgowej l-udzetu na kontach.: 
- ,,134" p.k. organu w zakresie zaciqgniqtych kredytow 
- ,,260" p.k. organu w zakresie pobranych po2yczek i zaciqgniqtych kredytow. 

Prognoza kwoty dlugu publicznego na 2015 rok i iego wykonanie na koniec roku 
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grojec na ata 2015-2025 zostala uchwalona przez 
Radq Miejskq w Grojcu w dniu 29 grudnia 2014r. (L'chwala Nr 11111 1/14). 
Ostatniej zmiany WPF w badanym okresie dokonar~o uchwalg Rady Miejskiej w Grojcu Nr 
XI19811 5 z dnia 26 paidziernika 201 5r. 
Wieloletnia prognoza finansowa, zakladala wartoSi prognozowanego dlugu publicznego na 
koniec 201 5r w kwocie 22.070.822,OOzl. 

Planowane Srodki na obslugq dlugu w 2015 roku stanowily kwotq ogolem 
3.633.168,OOzl z tego: 
- rozchody z tytulu splaty rat poiyczek i wykup oblig~acji - kwota 2.868.168,OOzl. 
- wydatki na obslugq dlugu w 201 5r . - kwota 765.600,00z+., z tego: 

Koszty enlisji samorzqdowych papicr6w wall .)5ciowych oraz inne oplaty i prowizje - 
10.000,00~1. (757-75702-8090k.b.) 



Odsetki od samorzqdowych papierow wartc Sciowych lub zaciqgniqtych przez 
jednostkq samorzqdu terytorialnego kredytc'sw i pozyczek - 755.600,OOzl. (757- 
75702-8 1 1 OOk.b.) 

Udzial planowanych rozchodow i wydatkow zwiq :anych z obslugq dlugu (spiatq zadluienia) 
w planowanych dochodach 201 5 roku wynosil4,('4% (planowane wydatki na obslugq dlugu 
w kwocie 3.633.1 68,OOzl./planowane dochody w k. vocie 73.53 8.923,77~1.) 

Wykonanie dlugu publicznego na koniec 201 5 rok -1: 
Zobowiqzanie finansowe na koniec 2015 roku 21.6 55.496,58~1., w tym: 
- wyemitowane obligacje komunalne - kwot; 16.450.000,00~1. 
- zaciqgniqte pozyczki - kwot; 4.942.07 1,OOzi. 
- zobowiqzania zwiqzku wspoltworzonego przez G~ninq Grojec przypadajqce do splaty w roku 
budietowym w kwocie 263,425,5824. 
Udzial wykonanego dlugu publicznego w wykon;inych dochodach budietu wynosi 28,3 1% 
(2 1.655.496,58zl.I 76.486.949,63zl.) 
Obstuga dlugu publicznego (wykonanie) na koniec 20 15 roku. 

Rozchody budzetu w roku 201 5 stanowily kwotq: 3.13 1.593,58~1. (dane wynikajqce 
prowadzonej ewidencji na kontach 134 i 260 p.k. organu) z uwzglqdnieniem 
zobowiqzania zwiqzku wspoltworzonego przez Gminq G r b c  przypadajqce do splaty 
w roku budietowym, w tym z tytulu: 
- wykup obligacji kwota 2.000.000,00z1. 
- splaty poiyczek kwota 868.168,OOzl. 
- zobowiqzania zwiqzku kwota 263.425,58zl. 
Wydatki na obslugq dlugu w 20 15r. 

- Koszty emisji samorzqdowych papierbcv \varroScio\vycli oraL inne optaty i prowizje - 
0,OOzt. (757-75702-8090k.b.) 
- Odsetki od samorzqdowych papierow wartoicio\vych lub zaciqgniqtych przez jednostkq 
samorzqdu terytorialnego kredytow i pozyczek - 645,579,5221. (757-75702-8 110k.b.) 
Ogolem rozchody i wydatki wykonane na obslugq cilugu: 3.5 13.747,52z1. 

Udzial wykonanych rozchodow i wydatkow zwiqzanych z obslugq dlugu w 
wykonanych dochodach 2015 roku wynosit 4,59% (obstuga dlugu ogolem w kwocie 
3.5 13,747,5221. wykonane dochody w kwocie 76.486.949,63~1.). 

IV. GOSPODARKA MIENIEM 

Dokumenty do kontroli przedkladali: 
- inspektor Magdalena ~mietanska w zakrc-sie sprzedaiy nieruchomoSci, nabycia 
nieruchomoSci, tnvalego zarzqdu, zasobu nieruchornoici, oplaty adiacenckiej, komunalizacji 
- inspektor Graiyna Centkowska w zakresie sprzed;.iy lokali mieszkalnych 
- inspektor Wioleta Selwiak w zakresie dzieriawy nieruchomoici, wieczystego uiytkowania 
- inspektor Krystyna Otulak- w zakresie ksiqgowoic i 
Do kontroli okazano jednq decyzjq komunalizacyjnq z 201 5r. : 
z dnia 27.03.2015r. Wojewody Mazowieckiego, st-vierdzajqcq nabycie z dniem 27.05.1990r. 
przez Gminq z mocy prawa nieodplatnie, udzial wynoszqcy % czqSci nieruchomoSci potoionej 
w Grojcu przy ul. Mogielnickiej 3, oznaczonej w evidencji gruntow jako dziatka nr 430812 o 
pow. 0,0422 ha wraz z budynkami , budowlami i url:qdzeniami. 
Decyzja wplynqla do Urzedu Miasta i Gmin w dniu 02.04.2015r. i uprawomocni~a siq 
17.04.201 5r. 
Nabyty w wyniku komunalizacji majqtek ujqto w 1:widencji ksiqgowej Srodkow tnvatych w 
dniu 17.04.201 5r. 



Nie sporzqdzono dowodu OT przyjqcia irodka tr valego - budynku mieszkalnego i budynku 
gospodarczego. 
Stosownie do przepisow Instrukcji sporzqdzania obiegu dokumentow w Urzqdzie Gminy i 
Miasta, wprowadzonej do stosowania zarzqdzenic-m nr 19511 1 Burmistrza Gminy i Miasta , 
dowodem dokumentujqcym przyjecie irodka trwaiego do ewidencji jest dowod OT. 

1. Gospodarka mieniem komunalnym 
Ewidencja gminnego zasobu nieruchornoici ll; Urzedzie byla prowadzona w formie 
elektronicznej za pomocq programu ,,Microsoft Office Excel". Ewidencja ta zawierala dane 
dotyczqce polozenia, numeru dzialki, powierzchni, oznaczenia ksiegi wieczystej, sposobu 
zagospodarowania, formy wladania. 
Zaprowadzona ewidencja zasobu nieruchomosci nre zawiera'ra: 
przeznaczenia nieruchomoici w planie mie-jscowy 11, a w przypadku braku planu - w studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy 
informacji o zgloszonych roszczeniach do nieruchc jmosci 
informacje o toczqcych sie postepowaniach adniinistracyjnych i sqdowych. 

Sprzedai nieruchomoici 

Rada Miejska nie podjela uchwaly w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia 
i obciqzenia nieruchomoici gruntowych oraz ich m ydzierzawiania lub najmu na okres dluzszy 
n i i  3 lata. 

Zarzgdzeniem nr 81201 5 z dnia 12.01.201 5r. Burmistrz Gminy i Miasta powolal komisje 
przetargowq do przeprowadzenia przetarg6w na zbycie, najem i dzieriawe nieruchomoici 
gminnych w 20 15r. 

Poddano kontroli sprzedai nw. nieruchornoici: 

dzialka nr 55413 i nr 555, polozone w Grojcu 

Uchwalq nr VII/71/2015 Rada Gminy w dniu :?4.06.2015r. wyrazila zgode na sprzedai 
nieruchomoici gruntowej, oznaczonej jako dzialka nr 55413 i nr 555 o pow. lqcznej 1 ,I 745 ha, 
polozonej w Grojcu. 
Operat szacunkowy datowany na dzien 09.03.20 15r. sporzqdzil rzeczoznawca majqtkowy, 
okreilajqc wartoid nieruchomoici w wysokoici 1 62..500,00 zl. 

W dniu 06.07.20 15r. podano do publicznej wiadomoici wykaz nieruchomoici przeznaczonych 
do sprzedaiy poprzez wywieszenie na tablicy oglo?zen. 
Informacje o wykazie podano w sposob zwyczajo\vo przyjqty, w prasie gazecie - Jablonka w 
dniu 08.07.201 5r. oraz na stronie internetowej BIP w dniu 06.07.201 5r. 
Ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym podane bylo do publicznej wiadomoSci 
poprzez wywieszenie na tablicy og'roszen w dniu 08.09.2015r. Cena wywolawcza ustalona 
zostala w wysokoici 164.500,OO zl. 
Termin przetargu wyznaczono na dzien 14.10.201 5 -. a wplaty wadium do dnia 09.10.201 5r. w 
kwocie 20.000,OO zl. Ogloszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej urzqdu, w 
BIP w dniu 08.09.2015r. a takze w sposob z~ ,~rcza jowo przyjqty. Wyciqg z ogloszenia 
zamieszczony zostal w gazecie Nad Wislq w dniu 10.09.2015r. 
Z protokolu wynikalo, i e  wadium wplacili: 
Miroslaw P. w dniu 08.10.201 5r. 



Bogdan M. w dniu 09.10.20 15r. 
Edward Z. w dniu 09.10.201 5r. 
Do przetargu przystqpil tylko Miroslaw P., ktory zoL tat wyznaczony na nabywcq nieruchomoici 
za cene 166.500,OO 21. 
Inf~rmac~jq o wyniku przetargu podano do pub icznej wiadomosci w dniu 21.10.2015r., 
wywieszajqc na tablicy ogloszen oraz zarnieszczaj; c w BIP. 
Pismem z dnia 02.1 1.201 5r. zawiadomiono Mirosl lwa P, o miejscu i terminie podpisania aktu 
notarialnego. 
Akt notarialny spisano w dniu 18.1 1.20 15r. Cena nabycia w kwocie 184.795,OO z1 wplacona 
zostala w dniu 17.1 1.201 5r. 

dziaika nr 186, potozona w Zalesiu 

Uchwatq nr IVl3312015 Rada Gminy w dniu 09.02.2015r. wyrazila zgodq na sprzedaz 
nieruchomoici gruntowej, oznaczonej jako dzialka nr 186 o pow. 0,97 ha. polozonej w Zalesiu. 
Operat szacunkowy datowany na dzien 18.05.2 31 4r. sporzqdzil rzeczoznawca majqtkowy, 
okreilajqc wartoSC nieruchomoSci w wysokosci 2.1.900,00 zi. Rzeczoznawca majqtkowy nadal 
klauzulq aktualnoici dla operatu w dniu 05.05.201 5r. 

W dniu 04.03.20 15r. podano do publicznej wiadornoici wykaz nieruchomoici przeznaczonych 
do sprzedaiy poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen. 
Informacjq o wykazie podano w sposob zwyczajowo przyjqty, w prasie gazecie - Jablonka w 
dniu 1 1.03.20 15r. oraz na stronie internetowej BlP w dniu 06.03.201 5r. 
Ogloszenie o przetargu ustnym ograniczonym poclane by10 do publicznej wiadomoici poprzez 
wywieszenie na tablicy ogloszen w dniu 20.04.20 15r. Ogloszenie o przetargu zamieszczono na 
stronie internetowej urzqdu, na w RIP  w dniu 20.04.2015r. a takze w sposob zwyczajowo 
przyjety. Wyciqg z ogloszenia zamieszczony zostal w gazecie Nad Wislq w dniu 23.04.201 5r. 
Cena wywofawcza ustalona zostala w wysokoici 24.900,00 zl. 
Przetarg ograniczono do wtaScicieli nierucholi~oici sqsiednich gdyk dzialka nr 186 nie 
posiadala dostqpu do drogi publiczne-j, przyleg.lta do terenu zrekultywowanego wysypiska 
Smieci i nie miala do niej dostepu z powodu przeizkody terenowej jakq by1 wysoki nasyp. 
Termin przetargu wyznaczono na dzien 27.05.20 15r. a wplaty wadium do dnia 22.05.201 5r. w 
kwocie 2.500,00 zl. 
Z protokolu wynikalo, i e  wadium wplacit Grze<:orz S. Zaoferowal cene 25.150,OO zl i zostal 
wyznaczony na nabywcq nieruchomosci. 
Informacjq o wyniku przetargu podano do publicznej wiadomosci w dniu 03.06.2015r., 
wywiesza.jqc na tablicy ogloszen oraz zamieszc71jqc w BIP. 
Pismem z dnia 16.06.2015r. zawiadomiono Grzc-gorza S. o miejscu i terminie podpisania aktu 
notarialnego. 
Akt notarialny spisano w dniu 30.06.2015r. Ccna nabycia w kwocie 22.650,OO z1 wplacona 
zostala w dniu 29.06.201 5r. 

Dzialki nr : 366133, 366163, 366165, 366167, 36617 1 ,  366174, 366177, 366172, 366175, 366184, 
366178, 366179, 366180, 366182, 366185, 366186, 366187, 366188 o tqcznej pow. 33,438 ha , 
poloione w Sloniczynie 

Uchwalq nr LIXl448120 10 Rada Miejska w dni: 1 28.06.20lOr. wyrazila zgodq na sprzedaz 



dzialek nr : 366133, 366163, 366165, 366167, 36617 1 .  366174, 366177, 366172, 366175, 366184, 
366178, 366179, 366180, 366182, 366185, 366186, 366187, 366188 o fqcznej pow. 33,438 ha , 
pofoionych w Slomczynie. 

Operat szacunkowy datowany na dzien 17.06.201 3r. sporzqdzif rzeczoznawca majqtkowy, 
okreilajqc wartoid poszczegolnych nieruchomoici: 
dziafka nr 366133 - 2 03 1 500,OO zi 
dziafka nr 366163 - 1 773 800,OO zf 
dziafka nr 366165 - 1 674 500,OO zl 
dziafka nr 366167 - 1 607 300,OO z+ 
dzialki nr :366171, 366174, 366177 - 1 104 700,OO zl 
dziaiki nr :366172,366175,366184 - 6 1 1 800,OO zf 
dzialka nr 366178 - 746 500,OO zf 
dzialka nr 366179 - 68 800,OO zi 
dzialka nr 366180 - 769 900,OO zf 
dziafka nr 366182 - 541 800,OO z1 
dziaika nr 366185 - 645 000,OO zl 
dziaika nr 366186 - 789 900,OO zi 
dzialka nr 366187 - 724 800,OO zl 
dzialka nr 366188 - 498 700,OO z1 
Operat zawieral klauzulq aktualnoici z dnia 12.06.20 14r. 
Zarzqdzeniem nr 221201 3 z dnia 21.02.201 3r. Bur.nistrz Gminy i Miasta powolal komisjq 
przetargowq. 
W dniu 17.06.201 3r. podano do publicznej wiadolno ;ci wykaz nieruchomoici przeznaczonych 
do sprzedaiy poprzez wywieszenie na tablicy og1osz;n. 
Informacjq o wykazie podano w sposob zwyczajowo przyjqty, w prasie gazecie - Nad Wisfq w 
dniu 04.07.201 3r. oraz na stronie internetowej BIP \v dniu 19.06.20 13r. 
Ogioszenie o przetargu ustnym nieograniczonym podane bylo do publicznej wiadomoici 
poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w dniu 30.07.2013r. Ogloszenie o przetargu 
zamieszczono na stronie internetowej urzqdu, w BIP w dniu 30.07.2013r. a takke w sposob 
zwyczajowo przyjqty. Wyciqg z ogloszenia zamieszczony zostal w gazecie Rzeczpospolita w 
dniu 08.08.201 3r. 
Ceny wywolawcze ustalone zostaly w wysokoici wa.-~oici okreilonych przez rzeczoznawcq. 
Termin przetargu wyznaczono na dzien 02.10.201 3r. a wpiaty wadium do dnia 27.09.20 13r. 
Z protokolu wyni kalo, ze wadium nikt nie wplacil. 
Ogloszenie o wyniku przetargu podano do publicznej wiadomoici , wywieszajqc na tablicy 
ogloszeli w dniu 02.10.201 3r. i zamieszczajqc w BIP w dniu 02.10.2013r. 

W dniu 23.12.20 14r. podano do publicznej wiadomoh;ci wykaz nieruchomoici przeznaczonych 
do sprzedaiy poprzez wywieszenie na tablicy og1osz~:n. 
Informacjq o wykazie podano w sposob zwyczajowcl przyjqty, w prasie gazecie - Jablonka w 
dniu 14.01.2015r. oraz na stronie internetowej BIP 11, dniu 23.12.2014r. 
Ogioszenie o przetargu ustnym nieograniczonym 9odane byio do publicznej wiadomoici 
poprzez wywieszenie na tablicy ogfoszeri w dniu 04.02.2015r. Ogloszenie o przetargu 
zamieszczono na stronie internetowej urzqdu i w BIP w dniu 04.02.2015r. a takie w sposob 
zwyczajowo przyjqty. Wyciqg z ogloszenia zamieszc:zony zostal w gazecie Rzeczpospolita w 
dniu 05.02.201 5r. Ceny wywotawcze ustalone zostaf! w wysokoici wartoici okreilonych przez 
rzeczoznawcq. 
Termin przetargu wyznaczono na dzien 09.04.201 5r. a wpiaty wadium do dnia 03.04.20 15r. Z 
protokotu wynikalo, ke wadium nikt nie wplacil. 

a I 



Ogloszenie o wyniku przetargu podano do publicznej wiadomoici , wywieszajqc na tablicy 
ogloszen w dniu 10.04.201 5r. i zamieszczajqc w BII' w dniu 10.04.2015r. 

Ogtoszenie o I1 przetargu ustnym nieograniczonylrl podane bylo do publicznej wiadomoici 
poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w dn u 07.08.2015r. Ogloszenie o przetargu 
zamieszczono na stronie internetowej urzqdu i w I:IP w dniu 07.08.2015r. a takie w sposob 
zwyczajowo przyjqty. Wyciqg z ogloszenia zamies;.czony zostal w gazecie Rzeczpospolita w 
dniu 12.08.20 15r. 
Ceny wywolawcze ustalone zostaly w wysokoici w.!rtoici okreilonych przez rzeczoznawcq. 
Termin przetargu wyznaczono na dzien 14.10.20 151.. a wptaty wadium do dnia 09.10.20 15r. 
Z protokolu wynikalo, i e  wadium wplacila Famat s:rwis sp, z 0.0. w dniu 08.10.201 5r.: 
- na dzialkq nr 366187 
- na dzialkq nr 366188 
- na dzialkq nr 366182 
Z Protokolu z przetargu na zbycie dzialki nr 366'87 wynikalo, ze uczestnik przetargu nie 
zaoferowal postqpienia. 
Uczestnik przetargu zaoferowal postqpienie i zostal cYyznaczony na nabywcq dzialki nr 366182 
i 366188. 
Ogloszenie o wyniku przetargu podano do publicznej wiadomoici , wywieszajqc na tablicy 
ogloszen w dniu 2 1.10.201 5r. i zamieszczajqc w BIl' w dniu 2 1.10.201 5r. 
Pismem z dnia 02.1 1.20 15r. zawiadomiono spoll, q o miejscu i terminie podpisania aktu 
notarialnego. 
Akt notarialny spisano w dniu 02.12.20 15r. Cena nabycia wptacona zostala w dniu 26.1 1.201 5r. 
kwota 140.000,OO zl i w dniu 27.1 1.201 5r. kwota 1 (12.753,00 zl i 940.100,OO zl. 

dzialki nr 88914, 88915, 88916, 88917, 88918, 889/9, :;89110, polozone w Grojcu 

Uchwalq nr IVl3212015 z dnia 09.02.2015r. Rada Miejska przeznaczyta do zbycia w drodze 
bezprzetargowej czqS6 nieruchomoici gruntowej niczabudowanej o pow. 704 m2, polozonej w 
Grojcu, ul. Sienkiewicza. 
Operat szacunkowy sporzqdzil rzeczoznawca ma.iqtl..owy w dniu 0 1.12.20 14r. 
WartoiC dzialek ustalono w wysokoici: 
nr 88914 - 1 1.572,00 zl 
nr 88915 - 1 1.038,00 zl 
nr 88916 - 2.944,OO z1 
nr 88917- 2.740,00 zt 
nr 88918 - 2.88 1,00 z1 
nr 88919 - 27.186,OO zl 
nr 889110 - 13.662,OO zl 
W dniu 04.03.201 5r. podano do publiczne-j wiadomoici wykaz nieruchomoici przeznaczonych 
do sprzedaiy poprzez wywieszenie na tablicy oglos :en. 
Informacjq o wykazie podano w sposob zwyczajowo przyjqty, w prasie gazecie - Jablonka w 
dniu 11.03.201 5r. oraz na stronie intemetowej BIP w dniu 06.03.2015r. 
Przedmiotowe dzialki mialy nieregularny, wydluiony ksztalt. W zwiqzku z tym nie nadawaly 
siq do racjonalnego wykorzystania. 
W dniu 27.04.2015r. Burmistrz prowadzit rokowania z Eugeniq P. Z protokolu wynikalo, ze 
Eugenia P. zaakceptowala cenq dzialki nr 88919 w k wocie 27.186,00 zl plus VAT. 
Akt notarialny spisano w dniu 23.06.20 1 517. Cena nal- ycia wplacona zostala w dniu 1 8.05.20 15r. 
kwota 18.439,OO zl i w dniu 19.05.201 5r. kwota 14.')99,78 z1. 



W dniu 28.04.201 5r. Burmistrz prowadzii rokowanla z Marcinem P. w sprawie zbycia dzialki 
nr 88911 0. Marcin P, wyrazil zgodq na cene 13.662,OO zt, rownq wartoici dzialki ustalonej przez 
rzeczoznawcq majqtkowego plus VAT. 
Akt notarialny spisano w dniu 20.05.2015r. Cenq n~rbycia wpiacono w dniu 18.05.201 5r. 
Na zbycie dzialki nr 88916, Burmistrz prowadzil rok owania z Marianem K. i Marzannq K. 
Marian K,  i Marzanna K. wyrazili zgodq na cene 2.'144,00 zl, r6wnq wartosci dzialki ustalonej 
przez rzeczoznawcq majqtkowego plus VAT. 
Akt notarialny spisano w dniu 20.05.20 15r. Cenq nabycia wplacono w dniu 27.04.201 5r. 
W dniu 05.05.2015r. Burmistrz prowadzil rokowanla na zbycie dzialki nr 88918 z Danutq W. 
i Monikq S. Uczestniczki rokowan wyraziiy zgodq na cenq w wysokoici 2.881,00 zl rbwnq 
wartoici dzialki ustalonej przez rzeczoznawcq majq~ kowego plus VAT. 
Akt notarialny spisano w dniu 20.05.20 15r. Cenq nabycia wplacono w dniu 15.05.20 15r. 
W dniu 27.04.2015r. Burmistrz prowadzil rokowan:a na zbycie dzialki nr 88917 z Justynq 0 . 
i Damianem 0. 
Justyna 0, i Damian 0. wyrazili zgodq na cene 2.710,00 zi, rownq wartoici dziaiki ustalonej 
przez rzeczoznawcq majqtkowego plus VAT. 

Akt notarialny spisano w dniu 15.12.201 5r. Cenq nabycia wplacono w dniu 30.10.201 5r 

W treici ww. uchwal w sprawie wyraienia zgody na zbycie nieruchomoici , Rada Miejska 
okreilaia tryb sprzedaiy - przetargowo lub bezprzetargowo - a takie rodzaj przetargu 
( z wyjqtkiern uchwal-y nr L1X144812010). Ponadto zawarto uregulowanie w sprawie 
ponoszenia kosztow sporzqdzenia aktu nolarialnego 

Lokale mieszkalne 

Uchwal-q nr XXXIXl30 1 120 13 z dnia 18.03.20 13r. Rada Miejska okreilila zasady sprzedazy 
lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcow. 

Rada Miejska ustalila bonifikatq w wysokoSci 50 "6 od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych 
przy jednorazowej wplacie . W przypadku sprzedaz:d na raty, Rada Gminy okreilila bonifikatq 
w wysokoici 35% od ceny sprzedaiy lokali mieszl:alnych. Pierwsza rata winna wynosiC nie 
mniej niz 10 %. Ponadto w ww. uchwale zawarto uregulowanie, ze nabywcq obciqiajq 
wszystkie koszty zwiqzane ze sprzedaiq lokalu. 

Stwierdzono, ke od przyszlych, potenc-jalnych n,ibywcow pobierano oplaty na pokrycie 
kosztow przygotowania nie~.uchomoici do sprzedai!., tj. kosztow inwentaryzacj i i opracowania 
operatu szacunkowego. 

Sprawdzono sprzedaz nw. lokali mieszkalnych: 

Lokal mieszkalny nr 1, poloiony w Grojcu przy ul. Laskowej 2A 

W dniu 18.05.201 5r. najemca lokalu mieszkalnego zwrocil siq do Burmistrza Gminy i Miasta 
o wykup mieszkania komunalnego. We wniosku za-war1 informacje , i e  nie posiada zalegloici 
czynszowych. Informacje te potwierdzit na wniostu zarzqdca lokalu - Zaklad Gospodarki 
Komunalnej. Do wniosku dolqczono umowq na-jmu W umowie najmu nie wpisano okresu na 
jaki zawarta zostala umowa. 
W dniu 18.05.201 5r. najemca wnibsl oplatq w kwoclc 369,OO zl z tytufu wyceny lokalu i 390,OO 
zl z tytutu zwrotu za wykonanie inwentaryzacji. 



Operat szacunkowy sporzqdzil rzeczoznawca majqtl.owy 03.08.201 5r. Wartoit nieruchomoici 
oszacowal na 1 27.1 00,OO zi. 
Wykaz nieruchomoici przeznaczonych do sprzeda :y podany byl do publicznej wiadomoici 
poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w dniu 1: .08.20 1 5r. Wykaz zamieszczono w BIP w 
dniu 12.08.201 5r. Informacje o wywieszeniu wykaz I zamieszczono w gazecie Jablonka w dniu 
26.08.201 5r. 
Pismem z dnia 12.08.201 5r. Naczelnik W! dzialu Gospodarki Nieruchomosciami 
poinformowal najemce przedmiotowego lokalu o pA)daniu do publicznej wiadomoici wykazu 
nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaiy i ceni 2 nieruchomoici w wysokoici 127.000,OO 
zl . 
Najemca wplacil nalcznq kwote w wysokoici 63.550,00 zl 1 po zastosowaniu 50% bonifikatyl 
w dniu 08.09.201 5r. Protokol z rokowan sporzqdzol~y zostal w dniu 09.09.201 5r. 
Akt notarialny sporzqdzono 07.10.20 15r. 

Lokal mieszkalny nr 18, polozony w Grojcu przy ul. Laskowej 2A 

W dniu 06.10.2014r. najemca lokalu ~nieszkalnego zwrocil sie do Bunnistrza Gminy i Miasta 
o wykup mieszkania komunalnego. We wniosku za.*arl informacje , ze nie posiada zalegloici 
czynszowych. Informacje te potwierdzii na wniosku zarzqdca lokalu - Zaktad Gospodarki 
Komunalnej. Do wniosku dolqczono umowq najmu. 
W dniu 06.10.20 15r. najemca wniosl oplatq w kwocle 369,OO zk z tytulu wyceny lokalu i 390,OO 
zl z tytulu zwrotu za wykonanie inwentaryzacji. 
Operat szacunkowy sporzqdzil rzeczoznawca majqtl:owy 17.10.20 14r. Wartoit nieruchomoici 
oszacowal na 148.600,OO zl. 
Wykaz nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaty podany by1 do publicznej wiadomoici 
poprzez wywieszenia na tablicy ogloszen w dniu 20.10.201 4r. Wykaz zamieszczono w BIP w 
dniu 20.10.201 4r. Informacje o wywieszeniu wykazil zamieszczono w gazecie Jablonka w dniu 
05.1 1.20 14r. 
Pismem z dnia 20.10.20 14r. Naczelnik Wydziatu Gospodarki NieruchomoSciami 
poinformowal najemce przedmiotowego lokalu o podaniu do publicznej wiadomoici wykazu 
nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaiy i cenie nieruchornoici w wysokosci 148.600,OO 
zl . 
Najemca wplacil naleznq kwote w wysokosci 74.3( 0,00 zl / po zastosowaniu 50% bonifikaty/ 
w dniu 19.12.2014r. Protokol z rokowan sporzqdzolly zostal w dniu 24.1 1.20 14r. 
Akt notarialny sporzqdzono 2 1.0 1.20 151.. 

Lokal mieszkalny nr 20, polozony w Grejcu przy ul. Pilsudskiego 59a 

W dniu 1 1.09.201 5r. najemca lokalu mieszkalnego zwrocil sig do Burmistrza Gminy i Miasta 
o wykup mieszkania komunalnego. We wniosku z ~ w a r l  informacje , i e  nie posiada zalegloici 
czynszowych. Informacje te potwierdzil na wnio:ku zarzqdca lokalu - Zaklad Gospodarki 
Komunalnej. Do wniosku dolqczono umowe najmu 
W dniu 1 1.09.201 5r. najemca wniosi oplatq w kwoc e 369,OO zl z tytulu wyceny lokalu i 266,lO 
zl z tytulu zwrotu za wykonanie inwentaryzacji. 
Operat szacunkowy sporzqdzil rzeczoznawca majqt iowy 30.09.20 15r. WartoiC nieruchomoici 
oszacowal na 1 19.600,OO zl. 
Wykaz nieruchomoici przeznaczonych do sprzed; zy podany by1 do publicznej wiadomoici 
poprzez wywieszenia na tablicy ogloszen w dniu 05.1 0.201 5r. , zamieszczony w BIP w dniu 
08.10.20 15r. Informacje o wywieszeniu wykazu amieszczono w gazecie Jablonka w dniu 
2 1.10.20 15r. 



Pismem z dnia 07.10.201 5r. Naczelnik W-dzialu Gospodarki NieruchomoSciami 
poinformowal najemcq przedmiotowego lokalu o podaniu do publicznej wiadomoici wykazu 
nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaiy i cenie nieruchomoSci i wysokoici I oplaty z 
tytulu wieczystego uiytkowania. 
Najemca wpiacil naleinq kwotq w wysokoici 57.34 l,00 zl 1 po zastosowaniu 50% bonifikatyl 
i 756,14 zl z tytulu I oplaty za uiytkowanie wieczysrc w dniu 03.1 1.201 5r. Protok6l z rokowan 
sporzqdzony zostal w dniu 03.1 1.201 5r. 
Akt notarialny sporzqdzono 18.1 1.201 5r. 

Lokal mieszkalny nr 1, poloiony w Grojcu przy ul. Laskowej 4 

W dniu 29.01.201 5r. najemca lokalu mieszkalnego zwrocil siq do Burmistrza Gminy i Miasta 
o wykup mieszkania komunalnego. We wniosku zawarl informacje , i e  nie posiada zalegioici 
czynszowych. Informacje te potwierdzil na wniosku zarzqdca lokalu - Zaklad Gospodarki 
Komunalnej. Do wniosku dolqczono umowq najmu 
W dniu 29.0 1.20 15r. najemca wniosl optatq w kwoc e 369,OO zl z tytutu wyceny lokalu i 492,OO 
zl z tytulu zwrotu za wykonanie inwentaryzacji. 
Operat szacunkowy sporzqdzil rzeczoznawca majqtkowy w dniu 21.04.2015r. Wartoic 
nieruchomosci oszacowal na 1 12.000,00 zl. 
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy podany by1 do publicznej wiadomoici 
poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w dniu 22.04.2015r. oraz zamieszczony w BIP 
24.04.20 15r. Informacjq o wywieszeniu wykazu ramieszczono w gazecie Jabfonka w dniu 
29.04.20 15r. 
Pismem z dnia 22.04.201 5r. Naczelnik W vdzialu Gospodarki NieruchomoSciami 
poinformowat najemcq przedmiotowego lokalu o podaniu do publicznej wiadomoici wykazu 
nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaiy i cenie nieruchomoSci i wysokoici I oplaty z 
tytutu wieczystego uiytkowania. 
Najemca wptacil naleinq kwotq w wysokoici 46.8l)7,50 zl 1 po zastosowaniu 50% bonifikatyl 
i 523,39 zl z tytulu I oplaty za uiytkowanie wieczyste w dniu 22.06.201 5r. Protokol z rokowan 
sporzzjdzony zostal w dniu 18.06.20 15r. 
Akt notarialny sporzqdzono 30.06.20 15r. 

W roku 2015 Miasto nie przekazalo nieruchomoS~.i w uiytkowanie wieczyste. W zwiqzku z 
powyiszym kontrolq objqto dochodzenie zalegloict oplat od uiytkownikow wieczystych: 
- Lukasz F. oplata z tytulu uiytkowania wieczystego gruntu polozonego w Grojcu przy ul. 
Krotkiej o pow. 209 m', oznaczonego jako dzialka n r  14751.5 wynosila 404,70 zl. 
ZalegloSci za lata 2012-2015 w tqcznej kwocie 1254,62 zt zostaly uregulowane dnia 
27.04.20 16r. wraz z odsetkami. 
- Ireneusz P. oplata z tytutu uiytkowania wieczy>tcgo gruntu poloionego w Grojcu przy ul. 
Gwardzistow 21 o pow. 0,044 ha, oznaczonego j: ko dzialka nr 2530 wynosita 585,20 zl za 
20 15r. NaleinoSC za 20 1 5r. nie zostaia uregulowan 1 do dnia kontroli tj. 1 1.10.20 16r. 
W dniu 14.07.201 5r. do uiytkownika wystano prz! pomnienie o uiszczeniu zalegloSci. 
Ponownie przypomnienia Urzzjd Miasta wyslal dni ;~:  16.1 0.201 5r., 14.04.2016r., 05.07.201 6r., 
obejmujqce takie naleinoSC za 201 6r. w kwocie l078,OO zi. 
- Wlodzimierz G. opiata z tytulu uiytkowania wieczystego gruntu poloionego w Grojcu przy 
ul. Mickiewicza 52 o pow. 0,0588 ha, oznaczonego jako dziatka nr 161 1 wynosila 1387,68 zl 
za 201 5r. 
Zalegloici za lata 2010-2013 w lqcznej kwocie l033,34 zl zostaly objqte Nakazem zaplaty w 
postepowaniu upominawczym z dnia 23.07.20 14r. Nakazowi nadano klauzulq wykonalnoSci. 



Uiytkownik na dzien kontroli tj. 1 1 .I 0.20 16r. zale: ,al z wplatq naleinoSci za lata 20 14 -20 16 
na lqcznq kwote 4.163,68 zl. 
Urzqd Miasta skierowal do dluinika przypomnierlia o obowiqzku uiszczenia zalegloSci w 
dniach: 21.04.2015r., 14.07.2015r., 22.06.2016r. 
Nie wystqpiono do sqdu w sprawie dochodzenia za1:gtoSci. 
- Halina K. zaleglosd 444,55 zl ; w dniu 07.06.?016r. wplacono kwotq 30,13 zl wraz z 
odsetkami 
Zalegloici objqte zostaly Nakazem zaplaty z dnia 15.07.2016r. Wniosek o nadanie klauzuli 
wykonalnoici zlozony zostal w dniu 12.10.20 16r. 
Nakaz zaplaty przedlozono do kontroli w dniu 15.1 1.201 6r. 
- Teresa C. zaleglosd 479,76 z4 wplacona dnia 27.0.'.2016r. wraz z odsetkami 

Rada Miejska utworzyta nastepujqce jednostki organizacyjne: 
Grojecki Osrodek Sportu w Grojcu 
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Grojcu 
Strai Miejska w Grojcu 
Miejsko-Gminny Oirodek Pomocy Spotecznej w Grojcu 
Zespol Administracyjny Placowek OSwiatowych Gminy w G r o u  
Publiczne Gimnazjum w Grojcu 
Publiczna Szkola Podstawowa nr 1 w Grojcu 
Publiczna Szkola Podstawowa nr 2 w Gro-jcu 
Publiczna Szkofa Podstawowa nr 3 w Gro-jcu 
Publiczna Szkofa Podstawowa w Bikowku 
Publiczna Szkofa Podstawowa w Czqstoniewie 
Publiczna Szkola Podstawowa w Lesznowoli 
Publiczne Przedszkole nr 1 w Grbjcu 
Publiczne Przedszkole nr 2 w Grojcu 
Publiczne Przedszkole nr 4 w Grojcu 
Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji, zlikwidowany i przeksztalcony w jednoosobowq spolkq z 
0.0. na mocy uchwaly Rady Miejskiej nr IXl92115 ;.: dnia 2 1.09.201 5r. 
Instytucje kultury: 
Grojecki OSrodek Kultury w Grojcu 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grojcu 
Nieruchomoici przeznaczone na dziatalnosc stat!.~towq, ob-jete w trwaly zarzqd posiadaly 
jednostki: 
- Publiczna Szkola Podstawowa nr 1 w Gro-jcu 
Decyzjq z dnia 29.10.2014r. Burmistrz Gminy i Miasta ustanowil i przekazal w trwaly zarzqd 
nieruchomoid nr 7771.5 o pow. 1,7378 ha, polozona w Grojcu przy ul. Pilsudskiego 
- Publiczna Szkola Podstawowa nr 3 w Gr6jcu 
Decyzjq z dnia 24.08.2015r. Burmistrz Gminy i Miasta ustanowil i przekazal w trwaly zarzqd 
nieruchomoid nr 121 6 o pow. 0,2393 ha, poloionq w Grojcu przy ul. Annii Krajowej 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Bikowku 
Decyzjq z dnia 06.08.2015r. Burmistrz Gminy i Miasta ustanowil i przekazal w trwaly zarzqd 
nieruchomoii: - dzialki nr : 9511 i 95/7 o pow. lqci nej 0,8036 ha, poiozonq w Bikowku. 
- Publiczne Przedszkole nr 4 
Decyzjq z dnia 07.08.2015r. Burmistrz Gminy i M~asta ustanowil i przekazal w trwaly zarzqd 
nieruchomoiC - dzialki nr : 401611 i 401 613 o pow lqcznej 0,5759 ha, poloionq w Grojcu przy 
ul. Okreznej 
- Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji 



Decyzjq z dnia 24.09.201 5r. Burmistrz Gminy i Mi lsta ustanowil i przekazal w tnvaly zarzqd 
nw. nieruchomoici: 
- dzialki nr 1 1 89, 1 1 8312, 1 18416, 1 18515 o lqcznej pow. 0,849 1 ha, polozone w Grojcu przy ul. 
Stokowej 
- dzialki nr 392614 i 392714 o Iqcznej pow. 0,2628 I fa, polozone w Grojcu ul. Lewiczynskiej 
- dzialki nr 246126, 326318 o lqcznej pow. 0.1755 h 1, polozone w Grojcu przy ul. Zdrojowej 
- dzialki nr 129, 13 1, 132, 237 o lqcznej pow. 0,2 1 'la, polozone w Ulencu 
- dzialka nr 22711 o pow. 3,9691 ha, po~ozonq w Kobylinie 
- dzialka nr 9 o pow. 0,l 1 ha, polozonq w Ulencu 
- dzialki nr 917, 918, 919, 911 0 o lqcznej pow. 0,304f) ha, poiozone w Koiminie 
- dziatka nr 1219 o pow. 0,3023 ha, polozona w Kociszewie 
Lqczna wartoSC przedmiotowych nieruchornoici tvynosila 16.646, 0 15 zl. Oplata roczna z 
tytulu trwalego zarzqdu wynosila 49.938,05 zl. 
Zakiad Wodociqgow i Kanalizacji uregulowat opt; tq za 201 5r. 
W przypadku pozostalych ww. samorzadowych je?Inostek organizacyjnych nie posiadajqcych 
osobowoici prawnej i samorzqdowych instytucji kultury nie uregulowano formy wladania 
przez nie nieruchomoSciami. 

dzieriawy nieruchomoici 

Do kontroli okazano nw. umowy dzierzawy zawarte w 20 15r.: 
- z PKS sp. z o.o., zawarta w dniu 12.05.2015r. na okres od 01.06.2015r. do 31.12.2017r. 
Przedmiotem umowy byla cz@C tj. 390 m2 dzialki nr 29, poioionej w Grojcu przy ul. Laskowej. 
Rada Miejska podjqta uchwalq nr V1461 1 5 w dniu 93.02.20 1 5r. w sprawie wyraienia zgody na 
oddanie w dzieriawe gruntu o pow. 0,039 ha na ohres dalszych 3 lat. 
Wykaz nieruchomoici przeznaczonych do oddania w dzieriawe podany by1 do publicznej 
wiadomoici w dniu 16.04.201 5r., zamieszczony w BIP w dniu 16.04.201 5r. Informacja o 
wykazie zamieszczona byla w prasie w dniu 24.04 201 5r. 
- z ARGAZ Dystrybucja, Sprzedaz Hurtowa i Di,taliczna Gazow Plynnych, zawarta w dniu 
04.05.201 5r. na okres od 01.05.201 5r. do 30.04.2025r. Przedmiotem umowy byla dzialka nr 
303912 o pow. 780 m2, poiozona w Grojcu przy ul. Arrnii Krajowej 39. 
Rada Miejska podjela uchwatq nr IV129115 M dniu 09.02.2015r. wyrazajqc zgode na 
wydzieriawienie w drodze przetargu na okres 1 (' lat czeiC nieruchomoici, oznaczonej jako 
dzialka nr 303912, poloionej w Grqjcu przy ul. Ar~nii  Krajowej 39. 
Rzeczoznawca majqtkowy sporzqdzil w dniu 29.0 1.201 5r. operat szacunkowy w celu 
okreslenia rynkowej stawki czynszu moiliwej do uzyskania z dzieriawy gruntu. Wartosc 
czynszu oszacowano na 995,OO zl. 
Wykaz nieruchomoici przeznaczonych do oddaria w dzieriawe podany by# do publicznej 
wiadomoici w dniu 04.03.201 5r. poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen, zamieszczony w 
BIP w dniu 04.03.201 5r. Informacje o wywieszeniu wykazu zamieszczono w gazecie Jablonka 
w dniu 1 1.03.201 5r. Wysokoic czynszu ustalono na kwotq 1000,OO zl netto. 
Ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym podano do publicznej wiadomoici poprzez 
wywieszenie na tablicy ogloszen w dniu 3 1.03.2(115r., w PIB w dniu 02.04.2015r. Wyciqg z 
ogloszenia zamieszczono w gazecie Echo Dnia z dnia 16.04.20 15r. Przetarg wyznaczono na 
dzien 24.04.201 5r., wplate wadium - na dzien 20.04.201 5r. 
Z Protokolu z przetargu wynikalo, i e  wadium wptacila 1 osoba. Na dzierzawce komisja 
przetargowa wybrala uczestnika przetargu, ktory ~aoferowal czynsz w wysokoici 1050,OO zl. 
W dniu 04.05.20 15r. zawarto umowe dzierzawy. ( 'zynsz dzierzawny ustalony zostal w kwocie 
1050,OO zl plus VAT miesiqcznie. 



Informacje o wyniku przetargu wywieszono na 7 ~blicy ogloszen i zamieszczono w PIB w dniu 
24.04.201 5r. 
- z Beatq L. zawarta w dniu 29.12.2015r. na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. 
Przedmiotem umowy byla czqiC nieruchomoici tj. 33,42 m2, oznaczonej nr 2007, poloionej w 
Grojcu przy ul. Kozietulskiego 10. 
Rada Miejska w uchwale nr XI111 1211 5 z dnl3 23.1 1.201 5r. wyrazila zgode na oddanie w 
dzieriawq nieruchomoici na kolejne 3 lata. 
- z Celsium sp. z 0.0. zawarta w dniu 19.06.201 'sr. na okres 10 lat , liczqc od 01.07.201 5r. 
Przedmiotem umowy byla dzieriawa nieruchornosci , poloionej w Grojcu , ul. Sportowa 3, 
oznaczonej jako dzialka nr 3500112 i 3500114 o lqcznej pow. 0,7263 ha zabudowanej 
budynkami kotlowni weglowej oraz powiqzan! ch z niq urzqdzen towarzyszqcych sluiqcych 
dostawie ciepla a takze sieci cieplowniczej. 
Czynsz dzierzawny ustalono w wysokoici 36.000,00 zl netto miesiqcznie, platny: 
- w okresie od lipca 201 5r. do lutego 201 6r. do I bstatniego dnia miesiqca 
- od marca 20 16r. do czerwca 20 16r. w ramach z. ~bezpieczenia wykonywania dlugookresowych 
dostaw ciepla, najpozniej do dnia 3 1.03.201 6r. 1 wotq 4.032.000,OO zl netto. 
Sp. z 0.0. Celsium czynsz dzieriawny w okresi': od lipca 201 5r. do lutego 20 16r. wplacila w 
kwocie 44.280,OO zl w tenninach do ostatniego dnia kazdego miesiqca; kwotq 4.959.360,OO zl 
wplacila w dniu 29.03.20 16r. 

Ponadto dzieriawca zobowiqzal sie do wykony\t;ania robot modernizacyjnych zgodnie z ofertq 
z dnia 12.05.201 5r., tj.: 
- nowe urzqdzenia odpylajqce 
- modernizacja komina kotlowni 
- budowe taimociqgu odiuilania i systemu tran: portu pylow 
- modernizacjq wizualnq budynku kotlowni i otoczenia 
- telemetriq licznikbw ciepla 
- modernizacjq sygnalizacji zawilgocenia prei;.olowanych sieci cieplnych wyposaionych w 
systemy alarmowe 
a takie budowy odcinkow sieci cieplnej ( $5 pkt 10) , niezbqdnej do wykonania obowiqzku 
wynikajqcego z $ 5 pkt 9 umowy, t-j. wyraimia kazdorazowo zgody na przylqczenie do 
istniejqcej sieci cieplowniczej, w okresie obowiqzywania umowy, odbiorcow wskazanych 
przez wydzierzawiajqcego 
oraz wykonania innych robot rnodernizacyjnych na majqtku Gminy za zgodq 
wydzieriawiajqcego ( 5  5 pkt 13). 
Ustalono, i e  w okresie czerwiec 20 15- listopad 20 16 dzieriawca wykonal roboty wynikajqce 
ze zloionej oferty w przetargu i byly to nastqpi~lqce prace o wartoici: 
wymiana komina 
wymiana odpylania trzech kotl6w 
remont elementow budynku kotlowni 
remont ogrodzenia 
zmodernizowane 9 wqzlow cielnych 
Ww. prace sfinansowane zostaly ze Srodkow splilki Celsium. 

Uchwalq nr IV128115 z dnia 09.02.2015r. Rada Miejska wyrazila zgodq na 
wydzieriawienie nieruchomoici stanowiqcej dz alki nr 3500112 i 2300114, poloione w Grojcu 
na okres 10 lat w drodze przetargu. 
Wykaz nieruchomoici przeznaczonej do ~vydzierzawienia podany byl do publicznej 
wiadomoici w dniu 26.02.2015r. poprzez wyv ieszenie na tablicy ogloszen, w BIP - w dniu 



04.03.2015r. Inforrnacja o wykazie zamieszczol a zostala w prasie - gazeta Jablonka w dniu 
1 1.03.20 1 5r. 
Bumistrz Gminy i Miasta zarzqdzeniem nr 5(415 z dnia 26.02.2015r. postanowif oglosiC 
przetarg pisemny ograniczony na dzierzawq nil:ruchomoSci o pow. 0,7263 ha, poloionq w 
Grojcu, ul. Sportowa 3, oznaczona jako dzialki ilr 3500112 i 3500114 zabudowane budynkami 
kotlowni. Ogloszenie podano do publicznej v iadomoici poprzez wywieszenie na tablicy 
ogloszen, w BIP w dniu 26.03.201 5r. oraz w prat;ie Rzeczpospolita w dniu 3 1.03.2015r. 
Zarzqdzeniem nr 591201 5 z dnia 30.01.20 15r. Burmistrz Gminy i Miasta powolal komisjq 
przetargowq na dzierzawq nieruchomoici gminncj zabudowanej, pofozonej przy, ul. Sportowej 
w Grbjcu. 
Do przetargu mogli przystqpik przedsiqbiorcy, kt hrzy: 
- prowadzq co najmniej 3 kotlownie wqglowe pr.cy czym co najmniej jednq o wielkoici i mocy 
nie mniejszej nii  12 MW 
- nie sq w stanie likwidacji lub upadloici 
- nie posiadajq zaleglosci w oplacaniu podatkov, oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne 
- posiadajq aktualnq koncesje Prezesa Urzcsdu Regulacji Energetyki na prowadzenie 
dzialalnoici w zakresie wytwarzania i dostarcza~~ia ciepla 
- majq kontrakt na dostawe mialu weglowego. 
Wybrany tryb przetargu mial zapewniC wybhr oferenta, ktory bedzie w stanie zapewniC 
nalekyte funkcjonowanie kotlowni oraz dostawy ciepla do odbiorcow podlqczonych do sieci 
cieplowniczej przez okres trwania umowy dzierzawy, tj. 10 lat przy zapewnieniu 
niepogorszonego stanu urzqdzen kotlowni, oc4powiadajqcego aktualnym w calym okresie 
dzieriawy wymogom technicznym oraz wymogom z zakresu ochrony irodowiska. 
Termin skladania pisemnych ofert wyznaczono ;lo 20.04.20 15r. , czeSci jawnej przetargu - na 
dzien 20.04.2015r. WysokosC minimalnego c,:ynszu dzierzawy netto okreilono na kwote 
33.500,OO zl. 
Przy wyborze oferty komisja przetargowa bedzit: kierowala sie nastepujqcymi kryteriami: 
- wysokoic miesiecznego czynszu netto 60% 
- kwota jednorazowej wplaty z gory odpowiadajqca wielokrotnoici miesiecznego czynszu 
dzieriawnego netto, stanowiqcej zabezpieczenic naleiytego wykonania umowy, zaliczonej na 
poczet przyszlych miesiecznych czynszow dziel iawnych - 40% 
Dodatkowo komisja bedzie brala pod uwage pl-opozycje oferentow, majqce sluzyd poprawie 
stanu technicznego kotlowni sieci, wizerunku dlierzawionych obiektow, w zakresie wykonania 
nowego systemu odpylania zgodnie z nowa normq, modernizacji komina, modernizacji 
systemu odiuzlania, poprawy wyglqdu kotlowni i otoczenia. 
Warunkiem dopuszczenia do udzialu w pr7etargu bylo wniesienie wadium w kwocie 
100.000,OO zl do dnia 17.04.20 15r. 
Z protokolu z przetargu wynikalo, i e  wptynela I oferta od Celsium sp. z 0.0. W czeici jawnej 
przetargu komisja stwierdzila, ze oferta by'ra kompletna i zawierala kopie dowodu wpiaty 
wadium. CzesC niejawna przetargu odbyla sig IA dniu 2 1.04.201 5r. Komisja stwierdzila: 
- czynsz zaoferowany wynosil35.000,00 zl 
- kwota jednorazowej wplaty z gory odpowiajajqcej wielokrotnoici miesiecznego czynszu 
dzieriawnego zostala zaproponowana w wysokoSci 840.000,OO zl netto. 
Propozycje oferenta w zakresie poprawy stariu technicznego kotlowni i sieci, wizerunku 
dzieriawionych obiektow oraz dodatkowe propozycje nie wymienione w ogloszeniu o 
przetargu, podobnie jak iloSC czynszciw zaprl jponowanych do wczeiniejszej platnoici nie 
spelnialy oczekiwan w zakresie uzyskania moil iwego do osiqgniecia efektu ekonomicznego. 
Komisja przetargowa zaproponowala zamkniec e przetargu bez wyboru oferty. 
Infomacje o wyniku przetargu podano do pul>licznej wiadomoici poprzez wywieszenia na 
tablicy ogloszen w dniu 22.04.201 5r.. w BIP - I .I dniu 23.04.201 5r. 



Zarzqdzeniem nr 7411 5 z dnia 27.04.201 5r. Burn istrz Gminy i Miasta oglosil kolejny przetarg 
pisemny ograniczony na dzieriawq nieruchomo ci o pow. 0,7263 ha, poloionq w Grojcu, ol. 
Sportowa 3, oznaczonq jako dzialki nr 3500112 i 3500114 zabudowane budynkami kotlowni. 
Warunki jakie musi spelnid oferent i kryteria occny pozostaly niezmienione. 
Termin skladania pisemnych ofert wyznaczono I lo 20.04.20 15r. , czqici jawnej przetargu - na 
dzieh 12.05.2015r. WysokoiC minimalnego ciynszu dziertawy netto okreilono na kwotq 
33.500,OO zl. 
Ogloszenie podano do publicznej wiadomoici poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w dniu 
27.04.2015r., w BIP w dniu 27.04.2015r. oraz * v  prasie Rzeczpospolita w dniu 28.04.2015r. 
Warunkiem dopuszczenia do udzialu w przcStargu bylo wniesienie wadium w kwocie 
100.000,OO z1 przed uplywem terminu skladania ofert. 
Zarzqdzeniem nr 90115 z dnia 07.05.2015r. Ilurmistrz Gminy i Miasta powolal komisjq 
przetargowq. 
Z protokolu z przetargu wynikalo, i e  wptynqla 1 oferta od Celsium sp. z 0.0. W czqici jawnej 
przetargu komisja stwierdzila, ze oferta byla k.ompletna i zawierala kopiq dowodu wplaty 
wadium. CzqiC niejawna przetargu odbyla siq v, dniu 13.05.201 5r. Komisja stwierdzila: 
- czynsz zaoferowany wynosil36.000,00 zl 
- kwota jednorazowej wplaty z gory odpowiaclajqcej wielokrotnoici miesiqcznego czynszu 
dzieriawnego zostala zaproponowana w wysok(\sci 4.320.000,OO z1 netto. 
Propozycje oferenta w zakresie poprawy stanu technicznego kotlowni i sieci, wizerunku 
dzieriawionych obiektow oraz dodatkowe propozycje nie wymienione w ogloszeniu o 
przetargu, podobnie jak iloid czynszow zaproponowanych do wczeiniejszej ptatnosci spelnialy 
oczekiwania w zakresie uzyskania moiliwego dl, osiqgniqcia efektu ekonomicznego. 
Komisja przetargowa zaproponowala wybor ofvrty Celsium sp. z 0.0. 
W trakcie kontroli stwierdzono: 
- dolqczona do oferty koncesja na wytwarzanie crepta obowiqzuje do dnia 30.09.201 8r. Idecyzja 
Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki znak WCCl101129 l/U/3/98/RW z dnia 25.09.1998r. ze 
zm. ,ostatnia zmiana decyzjq Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki znak WCCIIOI-ZTO- 
Fl29 1 lW/OKA/20 14 z dnia 30.09.20 14r.l 
- dolqczona do oferty koncesja na przesylanic i dystrybucjq ciepla obowiqzuje do dnia 
30.09.201 8r. 
I decyzja Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki ,mak PCCl102-ZTO-Dl29 1 /W/OKA/20 14lAM 
z dnia 10.10.20 14r. ze zm., ostatnia zmiana dec! zjq Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki znak 
PCC/l02/29 11Ul31981RW z dnia 25.09.1998r.l. 
Infomacjq o wyniku przetargu podano do pul>licznej wiadomoici poprzez wywieszenie na 
tablicy ogloszen w dniu 15.05.201 5r., w BIP - wr dniu 15.05.201 5r. 
Stwierdzono umowq z dnia 29.07.2013r. zwartq z Energetykq Cieplnq miasta Skariysko - 
Kamienna sp. z 0.0. ( obecnie Celsium sp. z 0.0.) na dostarczanie i sprzedai energii cieplnej o 
zmiennym zapotrzebowaniu. Umowq zawarto na czas nieokreilony. 
Udzielenie zamowienia nie bylo poprzedzone postqpowaniem przetargowym. 
Z wyjainienia uzyskanego od Burmistrza Gmilly i Miasta wynikalo, ze wartoiC zamowienia 
na dostawq energii cieplnej dla budynku Urzqdt oszacowano na pdst. wydatkow poniesionych 
w 2012r. , ktore wyniosly 33.847,69 zl netto. 
Sporzqdzono zestawienie wydatkow za energ? cieplnq Urzqdu Gminy i Miasta. Wydatki 
wyniosly: 
I1 polrocze 201 3r. og6lem 1 1.456,88 zt 
20 14r. ogolem 33.479,96 zl 
201 5r. ogolem 33.721,97 zl 
I-X 201 6r. ogolem 26.1 84,45 zl. 



Wytwarzana w kotlowni energia cieplna dos arczana byla do budynku Urzedu Gminy 
i Miasta , Gminnego Oirodka Kultury LII. Pilsudskiego 3, Gminnego Oirodka Sportu - hala ul. 
Sportowa 16, Gminnego OSrodka Sportu - stadi( n o l  Laskowa 17, Gminnego OSrodka Sportu 
- basen ul. Drogowcow 12, Miejsko - G~ninnego Oirodka Pomocy Spolecznej Al. 
Niepodlegtoici 6a, Mszczonowska 23, Al. Niepcdlegloici 7b, Publicznej Szkoly Podstawowej 
nr 1 ul. Pilsudskiego 68, Publicznej Szkoly P(1dstawowej nr 2 ul. Polna 17a, Publicznego 
Gimnazjum ul. Polna 17. 
Jednostki gminne zawieraly we wlasnym zakresle umowy na dostawe ciepla z wylonionym w 
ww. przetargu na dzierzawq nieruchomoici dost:lwcq, tj. sp. z 0.0. Celsium. 

Sprawdzono dochodzenie zalegloici z tytulu czjsnszu dzierzawnego od nw. dluznikow: 
- Rafal W. 2.574,55 zl, zalegioid uregulowano \v dniu 1 1.01.201 6r. wraz z odsetkami 
- Beata L. 657,71 zl uregulowana w dniu 01.02.?.016r, wraz z odsetkami 
- Krystyna Ch. 1786,94 zl uregulowana w dniu 08.01.201 6r. z odsetkami i w dniu 08.01.20 16r. 
z odsetkami 
- Pawel S. 161 6.22 z1 za okres kwiecieii - grudzieli 2009r. 
Dzieriawca na pdst. umowy z dnia 30.12.2008r. dzierzawil czesd dzialki nr 1371 m2, poiozonej 
w Grojcu ul. Zatylna 5. Umowa zawarta byla do dnia 3 1 .01.2009r. wysokoid czynszu ustalono 
na 179,58 zl , w tym VAT 32,38 zl. 
W zwiqzku z wygainieciem umowy dzierzawy. Burmistrz Gminy i Miasta skierowal w dniu 
25.1 1.2009r. pismo do dzierzawcy, w ktorym zm rocil siq o przywrocenie przedmiotu dzieriawy 
do stanu pierwotnego. 
W piimie z dnia 01.07.201 Or. Burmistrz Gminq i Miasta wezwal dzieriawce do uregulowania 
zalegloici za kwiecien - grudzien 2009r. w kwotsie 161 6,22 zl. Pismo tej samej treici skierowal 
Burmistrz do dzierzawcy dnia 25.1 1.20 1 Or. i 20.07.20 1 1 r. 
W dniu 15.05.201 2r. Burmistrz Gminy i Miasta wezwai dzieriawcq do zaplaty wynagrodzenia 
za bezumowne korzystanie bez tytulu prawnepo z czeici gruntu gminnego nr dzialki 1371, 
poloionej w Grojcu, ul. Zatylna 5 w terminie 7 dni od otrzymania pisma. Powyzszq kwotq 
uzgodnionq z Wydzialem Podatkow i Optat dzic.r?awca winien by1 wplacid w kasie urzedu lub 
na rachunek bankowy. 
Do dnia kontroli 10.1 1.201 6r. Gmina nie 1.1odjela czynnoici w celu wyegzekwowania 
roszczenia za bezumowne korzystanie z gruntu. 
Naczelnik Wydzialu Malgorzata Bazyl poinformowala, i e  z wiedzy uzyskanej od radcy 
prawnego urzedu nie wystqpiono do sqdu z uwagi na bezskutecznoid egzekucji w innych 
postepowaniach wobec dluznika. 
Do kontroli nie przedstawiono zadnych dokun~entow potwierdzajqcych powyisze twierdzenie. 

Gmina zakupila w 2015r. dwie nieruchomoici: 
- nieruchomoid gruntowq zabudowanq , polo;.onq w Grojcu przy ul. Mszczonowskiej 17 , 
oznaczonq jako dzialka nr 1368 o pow. 0,1859 1 a, stanowiqca wspblwlasnoid w udziale po 113 
Elibiety S., Roberta G., 3/24 czeici Barbary 0 .  oraz 5/24 czeici Katarzyny D. 
W uchwale nr IV/35/15 z dnia 09.02.201 5r. Ralia Miejska wyrazila zgodq na nabycie od osob 
fizycznych prawa wlasnoici nieruchomoici zaSudowanej, oznaczonej jako dzialka nr 1368, 
poloionej w Grojcu przy ul. Mszczonowskiej. 
Rzeczoznawca ma-jqtkowy sporzqdzil w dniu 15.01.201 5r. operat szacunkowy, w ktorym ustali1 
wartoid nieruchomoici na kwotq 1.445 500,OO ,.I. 
W dniu 21.05.2015r. sporzqdzono Porozumien e Miedzy Gminq a Barbarq O., Robertem G., 
Katarzynq D., Elibietq S. Cenq sprzedaiy ustalono w wysokoici 1 445 500,OO zl. 
W dniu 09.06.2015r. spisano akt notarialny. 
I 



- czqi.6 nieruchomoici oznaczonej jako dzialk r nr 3353122 o pow. 0,0618 ha, polozonq w 
Grbjcu ul. Relaksowa, stanowiqcq wlasnosc spolki z 0.0. Syneria Development. 
W uchwale nr IVl34115 z dnia 09.02.201 5r. Rad 1 Miejska wyrazila zgodq na nabycie od osoby 
prawnej czqSci nieruchornoici , oznaczonej jako Izialka nr 3353122 o pow. 0,061 8 ha, polokonq 
w Gri?jcu. 
W aktach sprawy znajdowal siq Protokol uzgodn en w sprawie wykupu gruntu wraz z czqsciami 
sktadowymi, polozonego w Grojcu przy 111. Rel:,ksowej, oznaczonego nr 3353122. Obie strony 
nie podpisaly tego Protokolu. 
Akt notarialny spisano w dniu 26.02.201 5r. Z attu notarialnego wynikalo, i e  Gmina zakupila 
dzialkq nr 3353122 wraz z naniesieniami za cell? brutto 172.200,00 zl, w tym: grunt za cenq 
brutto 61.800,00 zl, odcinki sieci 1 wodoc.iqgowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowejl za cenq brutto 83.300,00 zl, chodniki za cenq brutto 27.000,00 zl. 
Do kontroli nie okazano dokumentacji okreilajqc cj wartosc przedmiotowej nieruchomoSci wraz 
z naniesieniami. 
Rada Miejska nie okreilila zasad nabycia nieruchornoici przez gminq. 

Rada Miejska nie uchwalila Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
Ostatni Program gospodarowania mieszkanio\vym zasobem gminy obowiqzywal w latach 
2003-2007 i uchwalony zostal w drodze uc:hwaly nr XIIIl87103 Rady Gminy z dnia 
29.09.2007r. 
Burmistrz Gminy w zarzqdzeniu nr 2811 4 z dnia 06.02.2014r. ustalil stawki czynszu w lokalach 
mieszkalnych. Stawka czynszu dla lokali ~nieszkalnych wyposaionych we wszystkie 
urzqdzenia techniczne tj. bieiqcq wodq, kanaliz:\cjq, c.o., instalacjq gazowq. 
Dla lokali o wyposaieniu innym niz podstawon e ustalono nastqpujqce stawki czynszu: 
- w lokalach pozbawionych sieci gazowych lub c.0. 2,90 zll m2 
- w lokalach pozbawionych sieci gazowych i c.0. 2,75 zll m2 
- w lokalach pozbawionych sieci gazowych , c.0. i lazienki 2,55 zVm2 
- w lokalach pozbawionych sieci gazowych, c.o., lazienki i W.C. 2,50 z1/m2 
Ponadto Rada Miejska okreilila: 
- zasady wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy - uchwala 
nr XXVIIl17312012 z dnia 27.04.20 12r., ~v ktorej nie okreilono wysokoici dochodu 
gospodarstwa domowego uzasadniajqcego mstosowanie obnizek czynszow, warunkow 
zamieszkiwania kwalifikujqcych wnioskodawcc do ich poprawy. 

Uchwalq nr XXXIXl3 12/09 z dnia 09.03.2009r. Rada Miejska utworzyla zaklad budietowy pn. 
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Grojcu z d i e m  01.07.2009r. Zakres zadan zakladu oraz 
gospodarkq finansowq, strukturq organizacyjnq okreslal Statut. 
Ze Statutu wynikalo, i e  do zadan Statutu n:tlezalo m.in. administrowanie i utrzymanie 
komunalnych zasobow mieszkaniowych i lokali uzytkowych oraz budynkow przyjqtych w 
administracjq zleconq. Bieiqcq dzialalnoic Ztlklad utrzymuje z przychodow wlasnych, w 
szczegolnoSci zai z czynsz6w za lokale mieszk:~lne i uzytkowe. 
W zwiqzku z ww. uchwalq Gmina zawarfa Poro,:umienie z Zakladem Gospodarki Komunalnej, 
zgodnie z ktorym Gmina przekazuje w administ towanie ZGK zasob lokalowy. Zasob lokalowy 
obejmowal wszystkie lokale , bqdqce z jakiegol<olwiek tytulu w posiadaniu Gminy zgodnie z 
zalqcznikiem do Porozumienia. 
W dniu 01.07.2009r. Gmina zawarla Porozurnienie z Zakladem Gospodarki Komunalnej 
dotyczqce sposobu rozliczenia i przekazywania wplat z tytulu zalegloici czynszowych, 
zwiqzanych z zasobem mieszkaniowym Gminy 3dministrowanym do 30.06.2009r. przez Urzqd 
Gminy i Miasta. Stosownie do Porozumienia: 



- zalegloici z tytulu czynszow i oplat zwiqzany( h z administrowaniem lokalami powstale do 
30.06.2009r. bqdq dochodzone i Sciqgane przez 1 lrzqd Gminy i Miasta 
- Zaklad Gospodarki zobowiqzuje siq przyjnowak od najemcow kwoty zalegloici i 
przekazywak do Urzqdu Gminy i Miasta miesiqc :ne sprawozdania, obejmujqce wplaty z tytulu 
zalegloici i przekazywak na rachunek bankowy l Jrzqdu Gminy i Miasta kwoty odpowiadajqce 
wplaconym zaleglosciom. Do kontroli okazano z$:stawienie naleinoici nierozliczonych z tytulu 
czynszow najmu za lokale mieszkalne i jeden lrlkal uzytkowy wg stanu na dzien 30.09.201 6r. 
Zalegloici wyniosly lqcznie 292.082,90 zl, w tym 17.239,96 zl z tytulu czynszu za lokal 
uiytkowy . 
Sprawdzono czynnoici prowadzone w celu docliodzenia zalegloici. 
Na pdst. okazanych do kontroli akt spraw ( raz wyjainien zlozonych przez Naczelnika 
Wydziatu Jacka Pietrzaka i Burmistrza Gminy i Miasta ustalono, co nastqpuje: 
Jadwiga K. nr ewid. 0023 -naleinoiC glowna 6.038,21 zl, odsetki 9.142,70 zl; dlrlg powstal w 
latach 2006-2009. Nakaz zaplaty INc 128 1 I1 3 o.rzymano 13.09.201 3r. na kwotq 15.14 1,46 zl. 
Trwa postqpowanie komornicze. 
Andrzej C. nr ewid. 0103 naleinoSC glowna 440.85 zl i odsetki 3.961,69 zl ; wierzyciel wezwal 
w dniu 30.06.201 Or. dluinika do zaplaty kwoty ,140,85 zl naleinoici glownej, ktora winna by6 
wplacona do 3 1.12.2009r. i odsetek w kwocie 3!130,74 zl. 
W aktach sprawy nie stwierdzono aby wierzyc.iel skierowal sprawq na droge postqpowania 
sqdowego. Wg zloionego przez Burmistrza Gminy i Miasta wyjainienia, nie wystqpiono do 
sqdu w celu dochodzenia ww. zalegloici. 
Elzbieta D. nr ewid. 0170 - naleinoid glowna 2643,66 zl, odsetki 2488,06 zl; dlug powstai w 
latach 1998-2009. Sqd Rejonowy w Gro-jcu w! rokiem z dnia 21.04.2008r. usunql najemcq z 
lokalu mieszkalnego. Wierzyciel nie kierowal do sqdu sprawy o wydanie nakazu zaplaty z 
uwagi na niesciqgalnoic zadluzenia. 
Wojciech G. nr ewid. 0200 - naleznosc glowna (iG53,lO zl , odsetki 10.396,62 zl ; dlug powstal 
w latach 2005-2009. W zlozonym wyjasnienit~ Naczelnik Wydzialu zawarl informacjq , ze 
postqpowanie komornicze zostalo umorzone. W aktach sprawy brak bylo dokumentow 
potwierdzajqcych prowadzenie postqpowania komorniczego i umorzenia postqpowania. 
Znajdowalo siq natomiast pismo z dnia 10.09.701 3r. skierowane do radcy prawnego Urzqdu 
Gminy i Miasta w sprawie skierowania sprawy do sqdu. 
Irena G. nr ewid. 021 1 - naleinoik glowna 107 ,36  zl, odsetki 1988,58 zl; nakaz zaplaty lNc 
1 107108 na kwotq 1262,03 zt. Trwa postqpowar ie komornicze. 
Krzysztof J ,  nr ewid. 0290 - naleinoic glowna 484,61 zl , odsetki 6218,04 zf; Na dzien 

22.1 1.20 16r. naleinoic glowna zostala splaco!la. Pozostalo do zaplaty 62 19,62 zl odsetek. 
Najemca zwrocil siq w dniu 17.10.20 161.. o umorzenie odsetek. W odpowiedzi Urzqd Gminy i 
Miasta zwr6cil siq do wnioskujqcego o przekazanie dokumentow pot~ierdza jqc~ch trudnq 
sytuacjq materialnq. 
Justyna M. nr ewid. 0426 - naleinosd glowna 10.535,06 zl, odsetki 16.628,94 zl; dlug powstal 
do roku 2009.Wyrok sqdu I Nc 735108 otrzvmano na kwotq 14.295,82 zl. Postqpowanie 
komornicze Krn 272112 dotyczylo nakazu zaplsty INc 125611 1. Brak bylo w aktach sprawy 
dokumentacji potwierdzajqcej przekazanie spvawy do komornika celem realizacji nakazu 
zaplaty INc 735108. 
W dniu 28.1 1.201 6r. Bunnistrz Gminy i M asta przedstawil kontrolujqcemu dokument 
Wysluchania wierzyciela przed umorzeniem postqpowania z dnia 13.12.201 Or. 
Barbara K. nr ewid. 0459 - naleinoii glowna 7102,87 zl, odsetki 13.454,83 zl; dlug powstal 
do roku 2009. Wyrok sqdu INc 1382106 otrzynrano na kwotq 13.190,33 z1. Postanowieniem z 
dnia 08.02.2010r. komornik sqdowy zawiesil postqpowanie egzekucyjne z powodu imierci 
dluinika a nastepnie w dniu 30.06.20 1 1 r. umor :yl postqpowanie egzekucyjne, gdyi wierzyciel 
w ciqgu roku nie zi-oiyl wniosku o podjecie za\k.ieszonego postqpowania. 



Wg wyjainienia Burmistrza Gminy i Miasta, :o do zalegloici powstalych po 2006r. nie 
skierowano sprawy na drogq postepowania sqdow ego ze wzglqdu na nieiciqgalnoib zadluzenia. 
lrena J.  nr ewid. 0503 - naleinoiC g1owna 398Y,68 zl, odsetki 3983,85 zl ; w aktach sprawy 
znajdowalo siq pismo z dnia 16.1 1.201 Or. skierowane do radcy prawnego Urzedu Gminy i 
Miasta o skierowanie sprawy do sqdu. Wg wyja nienia Burmistrza Gminy i Miasta sqd wydal 
nakaz zaplaty INc 1 10811 1. Nakazu zaplaty nie ( kazano do kontroli. 
Mirosiawa P, nr ewid. 0509 -naleinoSd glowr~a 6778,91 zl, odsetki 8384,49 zl; w aktach 
sprawy znajdowalo sie pismo z dnia 09.02.2001Jr. skierowane do radcy prawnego Urzqdu o 
skierowanie sprawy do sqdu. Wg wyjasnienia Burmistrza Gminy i Miasta nie skierowano 
sprawy do sqdu ze wzglqdu na nieSciqgalnoSi. za;ltuienia. 
Iwona L. nr ewid.05 15 - odsetki 1230,33 zl; dl,.~?niczka w dniu 02.03.20 16r. zwrocila siq o 
umorzenie lub odroczenie splaty zadfuienia. 
Pismem z dnia 08.1 1.2016r. Urzqd Gminy i Miasta zwrocil sig o przekazanie dokumentow 
potwierdzajqcych trudnq sytuacjq materialnq. 
Marek M. nr ewid. 0548 - naleinoib gtowna 26 366,Ol zl, odsetki 26.71 1,01 zl 
W wyjainieniu Naczelnik Wydzialu Jacek Pietr.cak powolal siq na wyrok sqdu I Nc 72 1109. W 
aktach sprawy takiego dokumentu nie stwic.rdzono. Stwierdzil takze, ze postepowania 
egzekucijnego nie prowadzono ze wzglqdu na jego bezskutecznoib w stosunku do 
wczesniejszych zobowiqzan. Dluznik zmar123.1 1.20 1 Or. 
Wg wyjasnienie zlozonego przez Burmistrza Gminy i Miast, nakaz zaplaty z klauzula 
wykonalnoici otrzymano 23.1 1.201 6r. i natychn~iast podjqte zostanq czynnoici. 
Piotr D. - nr ewid. 0591 naleznoid glowna 7173.1 2 zl; w aktach sprawy znajdowal sie nakaz 
zaplaty I Nc 116911 1.  Wg udzielonych wyja*lnien trwa postepowanie o nadanie klauzuli 
wykonalnoici, W aktach sprawy brak by10 dok~unentu potwierdza.jqcego wystqpienie do sqdu 
o nadanie klauzuli wykonalnoici nakazowi zap1 itp INc 116911 1. 
W dniu 28.1 1.2016r. okazano do kontroli nakaz zaplaty z klauzulq wykonalnoici z dnia 
23.1 1.2016r. 
Anna P. nr ewid. 0645 - naleinoib gtowna 18 1 1,89 zl, odsetki 1676,29 zl; w aktach sprawy 
znajdowal siq nakaz zaplaty I Nc 42511 1. Wg udzielonych wyjainien trwa postepowanie o 
nadanie klauzuli wykonalnoici. W aktach sprawy brak bylo dokumentu potwierdzajqcego 
wystqpienie do sqdu o nadanie klauzuli wykonalnosci nakazowi zaplaty INc 42511 1.  Wg 
wyjainienia Burmistrza Gminy i Miasta z dniil 28.1 1.2016r., wystqpiono do sqdu o nadanie 
klauzuli wykonalnoSci w I1 polowie 201 6r. 
Eugenia P. nr ewid. 0667 -naleznoSC gl6wna 5F92,87 21, odsetki 7645,76 zl; 
W aktach sprawy znajdowalo siq pismo z dni I 05.06.2009r. skierowane do radcy prawnego 

Urzedu Gminy i Miasta w celu skierowania sp-awy do sqdu. Nie skierowano sprawy do sqdu 
celem uzyskania sqdowego nakazu zaplaty, jak wyjainiono z powodu nieiciqgalnobci 
wczeiniejszycli zadluien. . . 

Odmowiono rozpatrzenia wniosku z dnia 19.07.2010r. dluzniczki o rozloienie na raty 
zadluzenia bez przeprowadzenia po~tqpowani~t w tej sprawie poniewai - wg wyjainienia 
Burmistrza Gminy i Miasta - urnowe o ratalna splatq zadluienia zawierano wielokrotnie bez 
uzyskania jakiejkolwiek wplaty. 
Agnieszka P. nr ewid. 068 1 - naleinoib glown:! 7445,Ol zl, odsetki 8043,59 zl; 
nakaz zaplaty INc 1947112 otrzymano na ku  ~ t q  12.636,80 zt. Wg wyjainienia Burmistrza 

Gminy i Miasta trwa postepowanie komornicze 
W aktach sprawy brak dokumentow potwierdz:liqcych przekazanie sprawy do komornika. 
Lucyna P. nr ewid. 0682 - naleinoib gf6wna 1'3.4 19,66 zl, odsetki 24.007,94 zl; dlug powstat 
do roku 2009; nakaz zaplaty INc 1590106 otrzymano na kwote 14.169,93 zl 



Nie skierowano s p r a y  do sqdu w celu uzyskan a nakazu zaplaty obejmujqcego zalegloici za 
lata nastqpne po 2006r., z uwagi - wg wyj.~Snienia Burmistrza Gminy i Miasta - na 
niesciqgalnoid wczeiniejszych zadluieli. 
Hanna S. nr ewid. 0809 - naleznoic glowna 22.142,49 zl, odsetki 19.738,21 zl; nakaz zaplaty 
VINc 34/08 otrzymano na kwotq 12.540,75 21 ;( lug powstai w latach 2003-2009. 
Nie wystqpiono do sqdu o wydanie nakazu zaplr ty obejmujqcego zalegloici za lata nastepne z 
uwagi - wg wyjainienia Burmistrza Gminy i Miasta na nieiciqgalnoSC wczeiniejszych 
zadluzen. 
Mirostaw S. nr ewid. 0872 - naleinoic glown: 9379,13 zl, odsetki 15.1 19,83 zl. W aktach 
sprawy znajd~i-je siq pismo z dnia 17.1 1.201 1 r. slkierowane do radcy prawnego Urzedu Gminy 
i Miasta o przekazanie sprawy komornikowi w [wiqzku z nakazem zaplaty VI Nc 122108. W 
wyjainieniu Naczelnik Wydziatu Jacek Pietrzak zawarl informacjq , i e  postepowanie 
komornicze umorzono. W aktach sprawy brxk bylo dokumentu potwierdzajqcego tq 
okolicznosd. 
Nie skierowano sprawy do sqdu o wydanit. nakazu zaplaty na zaleglosci z okresow 
pozniejszych z uwagi- wg wyjainienia Burmistrza Gminy i Miasta - na nieiciqgalnoS6 
wczeiniejszych zadluien. 
Aleksandra S. nr ewid. 0880 -naleznoSd gl6wna 3473,89 z1, odsetki 6002,69 zl. W wyjainieniu 
Naczelnik Wydzialu Jacek Pietrzak stwierdzil, ;-e dlug powstal do 2006r. a wyrokiem sqdu VI 
c 142106 powodztwo oddalono. W aktach spran y brak tego dokumentu. 
Tadeusz W. nr ewid. 0968 - odsetki 1788,46 zl; dlug powstal w latach 1999-2009. Nakaz 
zaplaty 1Nc 730108 otrzymano na kwote 1788,4/, zt. 
W aktach sprawy znajdowalo sie pismo skierow ine do radcy prawnego Urzqdu Gminy i Miasta 
o wszczqcie postqpowania komorniczego. W aktach sprawy brak bylo dokumentu 
potwierdzajqcego przekazanie sprawy do postqpowania komorniczego. 
Magdalena W. nr ewid. 1029 -naleinoiC gl6wr a 57 19,66 zl, odsetki 6 180,80 zl; dlug powstat 
w latach 2007-2009. Nakaz zaplaty INc 57911 3 otrzymano na kwotq 9721,5O zl. W wyjainieniu 
Naczelnik Wydziatu Jacek Pietrzak stwierdzil, .:e postepowanie komornicze umorzono. 
W aktach sprawy brak bylo dokumentu potwi:rdzajqcego te okolicznosd. W aktach sprawy 
znajduje siq pismo z dnia 25.07.20 13r. skierow; ne do radcy prawnego Urzqdu Gminy i Miasta 
o skierowanie sprawy do komornika. 
Krystyna Z. nr ewid. - naleznoSC giowna 922.1 8 zl, odsetki 189 1,92 zi; dlug powstal w latach 
2004-2009. Nakaz zaplaty INc 107211 2 otrz! Inano na kwotq 3 14 1,68 zl. Wg wy-jainienia 
Naczelnika Wydzialu Jacka Pietrzaka trwa po: tqpowanie komornicze. W aktach sprawy brak 
dokumentu przekazujqcego sprawe do komornl ka. 
Bogdan S. nr ewid. 1084 - naleinoid gtowna ?0.259,64 zi, odsetki 32.710,20 zl; diug powstal 
w latach 2005-2009. Wg wyjasnienia Burmistria Gminy i Miasta , sqd wydal nakaz zaplaty INc 
1 15/11. W aktach sprawy brak bylo nakazu zaplaty INc 1 1511 1. 
Maria R. nr ewid. 1124 - naleinosc glowna 205 ,65  zl, odsetki 2506,24 zl; dlug powstal w 
latach 2003-2009. Wg wyjasnienia Naczelnika Wydzialu Jacka Pietrzaka i Burmistrza Gminy 
i Miasta, sqd wydal wyrok INc 1 1 111 1 i trwa pq,stepowanie komornicze. 
W aktach sprawy brak dokumentow potwierdi.ajqcych te okolicznoici. W aktach znajduje sie 
pismo z dnia 05.06.2009r. do radcy prawnegcl Urzedu Gminy i Miasta w sprawie wniesienia 
pozwbw do sqdu o sqdowy nakaz zaplaty. 
Joanna W. nr ewid. 1192 -naleinosC glowna $.446,14 zl, odsetki 13667,52 zl; dlug powstal w 
latach 2001 -2009; nakaz zaplaty INc 125411 1 4)trzymano na kwotq 161 40,27 21. 
Brak dokumentu potwierdzajqcego wystqpieliie do sqdu o nadanie klauzuli wykonalnoici 
nakazowi zaplaty I Nc 125411 1. Wg wyjaini snia Burmistrza Gminy i Miasta wystqpiono do 
sqdu o nadanie klauzuli wykonalnoici w I1 pojowie 201 6r. 



Norbert P. nr ewid. 1224 - odsetki 669,45 zl. Nak: z zaplaty INc 33/08 otrzymano na kwotq 
3235,86 zl. 
Wg wyjainienia Burmistrza Gminy i Miasta komorn k odzyskal dlug prawie w caloici na dzien 
kontroli. 
Elzbieta M, nr ewid. 1225 -naleinoSC glowna 4659 67 zt, odsetki 5082,99 zl. Wg wyjasnienia 
Naczelnika Wydzialu Jacka Pietrzaka i Burmistrza C miny i Miasta , prowadzono postqpowanie 
koniornicze na pdst. nakazu zaptaty INc 1030108 i 2 3stalo umorzone. 
W aktach sprawy brak byto zarowno nakazu zalvlaty INc 1030108, jak i postanowienia o 
umorzeniu postqpowania egzekucyjnego. 
Aneta Z, nr ewid. 1240 - naleinoic gtowna 704,46 :i, odsetki 778,44 zl; dtug powstal w latach 
2008-2009. Nakaz zaplaty INc 1029112 otrzymanl, na kwotq 1145,75 zl. Wg wyjainienia 
Naczelnika Wydzialu Jacka Pietrzaka trwa postqpowanie sqdowe o nadanie klauzuli 
wykonalnoici. W aktach sprawy brak by10 dokumcntu potwierdzajqcego wystqpienie do sqdu 
o nadanie klauzuli wykonalnoici. Wg wyjainienia 3urmistrza Gminy i Miasta wystqpiono do 
sqdu o nadanie klauzuli wykonalnoici w IT polowie 2016r. 
Urszula B. nr ewid. 1254 - naleinoiC glowna 437 1,95 zl, odsetki 4434,24 zl; dlug powstal w 
latach 2007-2009. Nakaz zaplaty INc 42211 1 o t r z y ~ ~ ~ a n o  na kwotq 5738,62 zl. 
W aktach sprawy znajdowalo siq pismo z dnia 27.01.2012r. skierowane do radcy prawnego 
Urzqdu Gminy i Miasta o wniesienie sprawy do ko~t~ornika celem realizacji nakazu zaptaty INc 
42211 1. Brak bylo dokumentu potwierdzajqcego prxekazanie sprawy do komornika. 
Wladyslaw M. nr ewid. 1301 - naleznoic gl6wna 7548,68 zt, odsetki 9907,91 zl; dlug powstal 
w latach 2002-2009. Sprawy nie skierowano na drogq postqpowania sqdowego. Jak wynika z 
wyjainienia Burmistrza Gminy i Miasta brak skiet-owania sprawy do sqdu spowodowany by1 
niesciqgalnoiciq wczeiniejszych zadluzen. Poza tytn dluinik zmarl w 2012r, nie pozostawiajqc 
spadkobiercow. 
Piotr 0. nr ewid. 1308 - naleznoSC glowna 1563,54 21, odsetki 1525,96 zl; dlug powstal w latach 
2007-2009. Nakaz zaplaty INc 92711 1 otrzymano Iia kwotq 1982,66 zl. 
Nakaz zaplaty przekazany zostal radcy prawnemu .Jrzqdu Gminy i Miasta w dniu 17.1 1.201 I r. 
w celu wszczqcia postqpowania komorniczego. 
W aktach sprawy brak jest dokumentu potwierdz;~jqcego przekazanie sprawy do komornika. 
Danuta K. nr ewid. 1354- nalei~~oiC glowna 5 10,77 zt, odsetki 1457,77 zi; dlug powstal w 
latach 1998-2006. Nakaz zaplaty INc 1550106 otrzymano na kwotq 1966,23 zl. Trwa 
postqpowanie komornicze. 
Barbara N. nr ewid. 136 1 - naleinoSC gtowna 2( 1 1  3 1,67 zl, odsetki 8099,46 zl; dlug powstal 
do 2009r.; Nakaz zapiaty INc 12/04 otrzyman~i na kwotq 11.432,46 zt. Wg wyjainienia 
Burmistrza Gminy i Miasta tnva postqpowanie komomicze na pdst. nakazu zaplaty INc 12104. 
W aktach sprawy znajdowalo siq pismo z dnia 79.01.2013r. skierowane do radcy prawnego 
Urzqdu Gminy i Miasta aby skierowal nakaz zapkty INc 12104 do komornika. Brak dokumentu 
potwierdzajqcego przekazanie sprawy do komorn ka. 
Urszula P. nr ewid. 1396 - naleinoid glowna 8f6,87 zl, odsetki 1 130,5 1 zl; dtug powstal w 
latach 2008-2009; Nakaz zaplaty INc 929/11 otr :ymano na kwotq 1389,55 zl. Nakaz zaplaty 
przekazano 27.01.2012r. radcy prawnemu Ur<qdu Gminy i Miasta w celu wszczqcia 
postqpowania komorniczego. Brak d0kumen.u potwierdzajqcego przekazanie sprawy 
kon~ornikowi. 
Leszek M. nr ewid. 1418-naleznoSC gl6wna 66(18,79 zt, odsetki 6636,78 21; dlug powstal w 
latach 2008-2009. 
W aktach sprawy znajdowalo siq pismo z dnia 19.05.2008r. skierowane do radcy prawnego 
Urzqdu Gminy i Miasta o wniesienie pozwu o s ~dowy nakaz zapiaty. 
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Naczelnik Wydzialu Jacek Pietrzak w wyjainieni J stwierdzil, ze umorzono postqpowanie 
egzekucyjne. Brak bylo nakazu zaplaty a takze do cumentow potwierdzajqcych prowadzenie 
oraz umorzenie postqpowania egzekucyjnego. 
ZalegloiC umorzyl Burmistrz Gminy i Miasta zarza lzeniem nr 12511 6 z dnia 2 1.1 1.201 6r. na 
pdst. $2 ust, 1 pkt 4 uchwaly nr LXIV/487/10 Rady Miejskiej. 
Marian B. nr ewid. 1497 - naleinoiC glowna 1882 1.67 zl, odsetki 27635,69 z1; dlug powstal w 
latach 2000-2009; 
Wg wyjainienia Naczelnika Wydzialu Jacka Pietrpaka dokumenty przekazane zostaly radcy 
prawnemu Urzqdu Gminy i Miasta w d n i ~ ~  07.03.2 108r. w celu skierowania sprawy na drogq 
postepowania sqdowego. Dluinik zmarl w 201 2r. a iego iona w 201 4r. ; wierzyciel stwierdzit 
brak mozliwosci wyegzekwowania d1~1gu. Wg ~vyjainienia Burmistrza Gminy i Miasta 
skierowano sprawe na drogq postepowania sqdowei o. Sqd wydal nakaz zaplaty TNc683/09. W 
aktach sprawy brak bylo tego dokumentu. 
Miroslawa W. nr ewid. 1609 - naleinoik gtowna 1 !41,84 zl, odsetki 1592,87 zi; dlug powstal 
w latach 1998-2007. Nie skierowano sprawy na drc ge postepowania sqdowego ze wzgledu na 
niesciqgalnoid zadluzen. Obecnie dluznik przebyw:! w domu opieki spolecznej. 
Slawomir W. nr ewid. 162 1 - naleinoSc gtowna 172 39,96 21, odsetki 17 193,52 zl; dlug powstat 
w 2008r. Dokumenty przekazano radcy prawnemu I irzqdu Gminy i Miasta w dniu 29.05.2008r. 
w celu skierowania sprawy na droge sqdowq. 
W aktach sprawy znajdowala sie opinia radcy prawnego Urzqdu Gminy i Miasta z dnia 
30.06.2008r. Z opinii tej wynikalo, i e  na-jemca nigdy nie odebral kluczy do lokalu. Zatem lokal 
nie zostal wydany i nigdy nie byl w posiadaniu Slalvomira W. 
Poniewai dochodzenie wierzytelnosci miako wqtllliwe podstawy prawne, wystqpowanie na 
drogq sqdowq bylo nieuzasadnione. 
W trakcie kontroli przedtozono kontrolujqcemu pisrno zastqpcy Burmistrza z dnia 2 1.1 1.20 16r. 
skierowane do Zakladu Gospodarki Kolnunalnej ( usuniecie z systemu ewidencji zadluzenia 
Slawomira W. wobec Gminy jako nienaleinego. 
Z otrzymanego wyjainienia Burmistrza Gminj i Miasta wynikalo, ze uzyskanie ww. 
brakujqcych dokumentow wymaga sciqgniecia ich z archiwum sqdowego lub archiwum 
komornika. 
W Instrukcji sporzqdzania i obiegu dokumentow * v  Urzqdzie Gminy i Miasta, wprowadzonej 
do stosowania zarzqdzeniem nr 19511 1 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.12.201 1r. 
okreilono zasady prowadzenia akt, ich przechowytvania i archiwizowania. 
Stosownie do uregulowan ww. Instrukcji: 
- akta sprawy przechowuje siq na samodzielnych sranowiskach i w archiwum zakladowym 
- na samodzielnych stanowiskach przechowuje * iq akta spraw zalatwianych w ciqgu roku 
kalendarzowego, przed przekazaniem do archiwunl zakladowego 
- kompletne teczki z aktami spraw ostatecznie zilatwionych mogq by6 przechowywane na 
merytorycznym stanowisku pracy przez okres jednego roku; w przypadku gdy dokumentacja 
jest niezbedna dla dalszej realizacji zadan Gminy - przez okres do trzech lat 
- w celu przechowywania spraw ostatecznie ,ralatwionych, Urzqd prowadzi Archiwum 
zakladowe 
- akta spraw ostatecznie zalatwionych przekazule do Archiwum zakladowego po uplywie 
1 roku ( w uzasadnionych przypadkach - po up1yw:e 3 lat) kompletn;imi rocznikami, pracownik 
prowadzqcy sprawy 
- przekazanie spraw odbywa sie na pdst. protokol~l zdawczo - odbiorczego 
- spisy zdawczo - odbiorcze sporzqdza siq w trzec'~ egzemplarzach , z ktorych jeden pozostaje 
u pracownika przekazujqcego akta jako dowod pr ~ekazania akt. 
W dniu 25.1 1.201 6r. okazano kontroli~jqcemu na: tqpujqce dokumenty: 
Irena J. - nakaz zaplaty INc 1 10811 I, INc 1 10711 , kopie pozwu z dnia 20.0 1.20 1 1 r. 

106 
------------ 



Elibieta M. - nakaz zaplaty INc 1030108 
Barbara N. - nakaz zaplaty INc 12/04 
Leszek M.- zarzqdzenie nr 12511 6 Burmistrza Gmin..~ i Miasta z dnia 2 1 .1  1.20 16r. o umorzeniu 
dlugu z urzedu na pdst. 5 2 ust. 1 pkt 4 uchwaly nr ' .XIV/487/10 Rady Miejskiej, opinie radcy 
prawnego, pismo do ZGK o usuniqciu dlugu z syst .mu komputerowego. Nie zwracano siq do 
sqdu o wydanie nakazu zaplaty. 
Marian B. - nakaz zaplaty INc 683109. 
Jak wynika z wyjainienia zlozonego przez Bur~nistl <a Gminy i Miasta, aby pozyskad pozostale 
brakujqce dokumenty: nakazy zaplaty, dokumerty Swiadczqce o przekazaniu spraw do 
komornika, postanowienie o umorzeniu pos tepo~ ania komorniczego trwa poszukiwanie w 
archiwach sqdowych i komorniczych. 
Nastepnie Burmistrz Gminy i Miasta wy,jaSnil, i e  lviedza o istnieniu dokumentow, ktore nie 
zostaly okazane kontrolujqcemu pochodzi od Kanl elarii prowadzqcej obslugq prawnq, ktorej 
zlecano prowadzenie spraw wobec dluinikow. 
W dniu 08.12.20 16r. okazano kontrolujqcemu nastc pujqce dokumenty, pozyskane przez Urzqd 
Gminy i Miasta: 
Marian B. nakaz INc 683108 z klauzulq z dnia 23.1 1.20 16r. 
Andrzej C. nakaz INc 1 18 1/07 z klauzulq z dnia 2.3.06.201 2r. 
Piotra D. nakaz INc 1 16911 1 z klauzulq z dnia 23.1 1.201 6r. 
Irena J. nakaz INc 1 10811 1 z klauzulq z dnia 27.05 201 3r. 
Monika K,  nakaz VINc 119108 bez klauzuli 
Urszula K. nakaz INc 58109 z klauzulq z dnia 09.00.2000r. 
Marek M. nakaz INc 721109 z klauzulq z dnia 23.1 1.201 6r. 
Justyna M. nakaz INc 735108 z klauzulq z dnia 01.1)4.2009r. 
Elibieta M. nakaz INc 1030108 z klauzulq z dnia 2 3.1 1.20 16r. 
Eugenia P. nakaz INc 1229/09 bez klauzuli 
Miroslawa P. nakaz INc 1326109 z klauzulq z dnia 23.1 1.201 6r. 
Norbert P. nakaz VINc 33/08 bez klauzuli 
Miroslaw S. nakaz V N c  122/08 z klauzulq z dnia 14.10.201 1 r. 
Rafal S. wyrok VIC 142106 oddalenie powodztwa 27.02.2007r. 
Miroslawa W. wyrok IC 3 16/06 z klauzulq z dnia .!3.11.20 16r. 
Tadeusz W. nakaz INc 730108 z klauzulq z dnia 3 1.03.2009r. 
Krystyna Z. nakaz INc 107211 2 z klauzulq z dnia (~1.10.2012r. 

W dniu 25.1 1.201 6r. okazano do kontroli eialidencjq analitycznq dla wyie-j opisanych 
dochodow z tytulu czynszow najmu, pro~adzc~nq w Urzqdzie Gminy i Miasta do dnia 
30.06.2009r. 
Sprawdzono objecie nakazami zaplaty zaleglo$ci w powiqzaniu z ewidenc-jq analitycznq dla 
nw. dluznikow i ustalono: 
Marian B. - nakaz zaplaty INc 683109 na skutek rozwu wniesionego dnia 06.05.2009r. 
Nakaz zaplaty wydany zostal na kwote 24.88 1,14 zt. Brak Pozwu w aktach sprawy. 
Wg ewidencji ksiqgowej na dzien 3 1.07.20081. zalegloici wynosily: naleinoic glowna: 
15096,35 zl i odsetki 9822,84 zl, lqcznie 2491 9,l 'l zl. W nastqpnych okresach do 30.06.2009r. 
wplat nie odnotowano. 
Wg stanu na dzien 30.06.2009r. zalegloici wyno8;ity: naleznosc glowna 18.821,67 zl, odsetki 
1 1.689,88 zl. 
Urszula K. - nakaz zaplaty PJc 58109 na skutc-k Pozwu wniesionego 15.01.2009r. Nakaz 
zaplaty wydany zostal na kwote 29.72 1,79 zl. W I 'ozwie nie wskazj~no jakiego okresu dotyczy 
zadluzenie. Ustalono na pdst. ewidencji k s iqgo~  aj, ze na kwote ujqtq w Pozwie skladaly siq 
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zalegloici: naleinoiC g#6wna 1891 1,75 zl i odsetki 10.8 10,04 zl wg stanu na 3 1.07.2008r. W 
okresie sierpien 2008-30.06.2009r. odnotowano j e d y  wplatq 12.08.2008r. na kwotq 150,OO zl. 
Na dzien 30.06.2009r. zalegloici wynosily: naleino id glowna 20.541,27 zl i odsetki 12.98 1,05 
zl . 
Norbert P. - nakaz zaplaty INc 33/08 na skutek Pozv 11 wniesionego 14.01.2008r. Nakaz zaplaty 
mydano na kwote 3235,76 zl, tj. naleinosc gl6wna wg stanu na 3 1.10.2007r. Odsetki na ten 
dzien wynosily 865,73 21. W okresie listopad 2007-30.06.2009r, nie by10 przypisu na koncie 
dluknika. Na dzien 30.06.2009r. zalegloici wynosily: naleinoid glowna 3 119,05 zl i odsetki 
1499,97 21. 
Miroslawa P. - nakaz zaplaty INc 1326109 na skutck Pozwu wniesionego 05.08.2009r. Nakaz 
zaplaty wydano na kwotq 7940,26 zl. Brak Pozwu w aktach sprawy. Ustalono na pdst. ewidencji 
ksiqgowej, i e  na kwotq ujqtq w Pozwie skladaty sic. zalegloici: naleinoiC glowna 5626,Ol zl i 
odsetki 23 14,25 z1 wg stanu na 3 1.0 1.2009r. 
Na dzien 30.06.2009r. zalegloici wynosily: nale2n09C gl6wna 6778,91 zl i odsetki 2641,35 zl. 
Wplat w okresie luty 2009-30.06.2009 nie odnotov ano. 
Tadeusz W. - nakaz zaplaty INc 730108 na skutek Pozwu wniesionego 13.10.2008r. Nakaz 
zaplaty otrzymano na kwote 1788,46 zl odsetek. 
Justyna M. - nakaz zaplaty INc735108 na skutek Pozwu wniesionego 13.10.2008r. Nakaz 
zaplaty otrzymano na kwotq 14295,82 z!. Ustalono na pdst. ewidencji ksiegowej, i e  na kwotq 
ujqtq w Pozwie skladaly siq. zalegloici: naleinoSc ;t6wna 9530.63 zl i odsetki 4765,29 zl wg 
stanu na 01.0 1.2007r. 
Na dzien 30.06.2009r. zalegloici wynosily: naleinc~sc glowna 10535,06 zl i odsetki 7703,55 zl. 
Elibieta M. - nakaz zapjaty INc 1030108 na skutc.k Pozwu wniesionego 21.1 1.2008r. Nakaz 
zaplaty wydano na kwotq. 3855,43 zl-. Wg ewidcncji ksiegowej na 31.05.2008r. zalegloici 
wynosily: 3884,94 zl: naleinoic gl6wna 3265,25 zl i odsetki 61 9,69 zl. W okresie czerwiec 
2008-30.06.2009 wplat nie odnotowano. 
Na dzien 30.06.2009r. zalegloici wynosily: naleinl,sc glowna 4659,67 zl, odsetki 1 135,27 21. 
Strategia Gminy aby rozwiqzaC problem zadluienia ww. najemcow, z wyjqtkiem Norberta P., 
polegala na oczekiwaniu na umorzenic przez k4mornika dlugbw wobec ZGK. To mialo 
stanowic podstawe umorzenia dlugu wobec Gmirly. Dlatego zaniechano dalszych dzialan w 
celu dochodzenia zalegloici. 

Ewidencjq ksiqgowq analitycznq dla zalegloici z tytulu czynszow za najem lokali 
mieszkalnych i ukytkowych, powstalych do ,lnia 30.06.2009r. prowadzona byla w 
samorzqdowym zakladzie budzetowym pn. Zaklac Gospodarki Komunalnej. 
W zawartym w dniu 01.07.2009r. Porozumieni miqdzy Gminq a Zakladem Gospodarki 
Komunalnej wprowadzono zapisy, ie :  
- Zaklad zobowiqzuje siq do przyjmowania w rarnach prowadzonej przez siebie dzialalnoici 
wplaty od najemcow obejmujqce zalegloici z tytulu czynszow i oplat powstale do 30.06.2009r. 
- Zaklad zobowiqzuje siq przekazywac do Urzqd~r Gminy i Miasta miesiqczne sprawozdania, 
obejmujqce wysokoid wplat z tytulu za1eglo:ci przez osoby, ktore je dokonaly oraz 
przekazywak na rachunek bankowy Urzqdu Gmin 4 i Miasta kwoty odpowiadajqce wplaconym 
zalegloiciom. 

W trakcie czynnoici kontrolnych ustalono, kc samorzqdowy zaklad budietowy Zaklad 
Gospodarki Komunalnej w Gro-jcu do prowadzt:nia ewidencji ksiqgowej zalegloici z tytulu 
czynszow najrnu, powstalych do dnia 30.06.2( 09r., wykorzystywal program Komadres - 
Zintegrowany System Zarzqdzania Przedsiqbiors twem w konfiguracji Finanse i ksiqgowoib. 
Program zakupila Gmina w dniu 29.06.2010r. Do kontroli okazano fakturq - duplikat nr 
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oprogramowanie Zintegrowany System Zarzqd cania Przedsiqbiorstwem w konfiguracji 
Finanse i ksiqgowoSC udzielona zostala Glninie (irojec z tenninem obowiqzywania od dnia 
29.06.201 Or. na 1 stanowisko pracy. 
Kontrolujqcy ustalil, ze ww. licencja zaewidencjorowana byla na koncie 020 przyjqcie na stan 
pod datq 30.09.2009r. W dniu 12.0 1.20 16r. l omisja likwidacyjna sporzqdzila Protokot 
likwidacji. Jak wynika z treici Protokolu, komisja clokonala oglqdzin sprzqtu i oprogramowania 
kompi~terowego i wniosla o zdjqcie ze stanu oprogramowania wymienionego w za-tqczniku do 
Protokoju ze wzgledu na jego nieprzydatnoid do M ykorzystania. 
Na arkuszu spisu z natury 27712015 z dnia 06.01.2016r. pod poz. 9 ujqta byla licencja na 
program Komadres o wartoici 3025,OO zl. 
Licencja na program Komadres byla zaewidencjor.owana na stanie wartoici niematerialnych i 
prawnych ,,konto 020" Urzqdu Gminy i Miasta do 3 1.12.201 5r. 
Jak ustalono w trakcie dalszych czynnoici kontroll~ych, program Komadres mylnie zgloszono 
do likwidacji sugerujqc siq tym, i e  by1 zainstal(lwany w komputerze pracownika Zakladu 
Gospodarki Komunalnej a nie w Urzqdzie Gminy i Miasta. 
Program ponownie wprowadzono do ewidencji konta 020 Urzqdy Gminy i Miasta w 
listopadzie 20 16r. 
Do kontroli okazano pismo z dnia 29.06.2(110r. podpisane przez Prezesa Zarzqdu 
Przedsiqbiorstwa Informatyki ,,ETOB-RES" sp. z o.o., w ktorego treici zapisano, ze 
Przedsiqbiorstwo Informatyki ,,ETOB-RES" sp, z 0.0. wyraza zgodq na zainstalowanie i 
uzytkowanie podsystemu zakupionego przez Gmiliq w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w 
Grojcu. 
W ww. umowie licencyjnej zawarto uregulowanie. zgodnie z ktorym kupujqcy nie mogl nawet 
tymczasowo przekazaC prawa do uzytkowania na innqjednostkq. 

Uchwalq nr LXIVl487110 z dnia 25.10.201 Or. Raja  Miejska okreilila szczegblowe zasady 
umarzania, odraczania i rozkladania na raty naleznoici pieniqznych, majqcych charakter 
cywilnoprawny, przypada-jqcych Gminie lub jej jec nostkom organizacyjnym. 
W 5 2 ust. 1 uchwaly postanowiono, ze naleinoiC 'no ie  byc umorzona w caloici lub w czqici, 
jezeli: 
1. naleinoici nie Sciqgniqto w toku zakonc7onego postqpowania likwidacyjnego lub 
upadloiciowego 
2. nie moina ustali6 dluinika lub dluinik zmarl ni; pozostawiajqc spadkobiercow 
3. iciqgniqcie naleknoici zagraia egzystencji dluzqika 
4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w postepowaniu egzekucyjnym nie uzyska siq 
kwoty wyiszej od kosztow dochodzenia i egzekuc,; i tej naleinoici 
5 ,  przemawiajq za tym uzasadnione wzgledy spolt-czne i gospodarcze 
6. naleznosd pieniqina z odsetkami oraz innymi ~laleinoiciami ubocznymi jest mniejsza lub 
r6wna dziesieciokrotnej wartoici kosztow v ysylki listu poleconego za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, pobieranej przez p,~nstwowe przedsiqbiorstwo uiytecznoici 
publicznej Poczta Polska. 
Umorzenie naleinoici w przypadkach okreslonycb w ust. 1 pkt 3 i 5 moie nastqpiC na wniosek 
dtuinika, natomiast w pozostalych przypadkach r6wniei z urzqdu. 
W 5 3 ust. 1 i tj 4 ust. 1 uchwaly wskazane zostaly osoby uprawnione do i~marzania naleinoici 
w nastqpujqcy sposob: 
- Burmistrz Gminy i Miasta , jeieli kwota nale;.nosci nie przekracza 10- krotnoici kwoty 
przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia w -oku poprzedzajqcym zastosowanie ulgi, 
og~oszonego w Dzienniku Urzqdowym Rzeczy~~spol i te j  Polskiej - Monitor Polski przez 
Prezesa GUS dla celow naliczania odpisu na ZakIaJowy Fundusz ~wiadczeri Socjalnych 



- kierownik jednostki organizacyjnej gminy jeili kwota naleknoici nie przekracza lub jest 
rowna kwocie 1000 zi. 
W 201 5r. nie dokonano odroczen i rozlozenia na r lty naleinoici z tytulu czynszow najmu, co 
stwierdzil Naczelnik Wydziatu Jacek Pietrzak w zj oionym oiwiadczeniu. 
W 201 5r. Burmistrz umorzyl: 
- w I1 kwartale 201 5r. zalegloici 206 dluinikom, w tym w przypadku 184 dluinikow kwoty 
nie przekroczyiy 85,OO zl i wynosily od 0,01 zl do X4,50 zl 
- w IV kwartale 201 5r. zalegtoici 6 dluznikom. 
Sprawdzono nw. przypadki: 
- Adam Sz. zalegtoici na kwotq 6.833.33 zl i 1094.23 zl odsetek 
Umorzenia dokonal Burmistrz w drodze zarzqdzenia nr 8211 5 z dnia 30.04.201 5r. z urzqdu na 
pdst. 2 ust. 1 pkt 2 uchwaly nr LXIVl487110 Rady Miejskiej z dnia 25.10.201 5r. 
Postqpowanie egzekucyjne w tej sprawie zostalo 1;morzone przez komornika postanowieniem 
Km/390/13 z dnia 12.1 1.201 3r. z powodu bezskut~~cznosci dzialan. 
W dniu 25.05.2013r. zapadl wyrok nakazujqcy najemcy opr6znienie i opuszczenie lokalu 
mieszkalnego. Na-jemca zmarl 19.08.201 4r., pozostawiajqc zstepna corkq. Corka na rozprawie 
w dniu 15.12.2014r. odrzucila spadek po o-jcu. 
- Helena P., Jerzy P., Kinga P. zalegloid 7.025,20 2' czynsz, 1249,50 zl tytulem zwrotu kosztow 
procesu zgodnie z nakazami, 549,92 zt koszty egzt.:kucyjne 
Jak wynikalo z wniosku ZGK w sprawie umorzenia zalegloici, zgodnie z nakazem zaplaty w 
postepowaniu upominawczym z dnia 10.09.20 1 Or. ,jtuznicy winni byli zaplacid 1821,88 zl wraz 
z odsetkami oraz 607,50 zt tytulem zwrotu ko:;ztow procesu. Postqpowanie egzekucyjne 
komornik zakonczyt w dniu 04.1 1.20 131.. nie doprowadzajqc do wyegzekwowania zasqdzonej 
kwoty. 
Zgodnie z nakazem zaplaty w postqpowaniu upominawczym z dnia 17.04.20 13r. dluznicy 
winni byli zaplacid 3 149,26 zl wraz z odsetkami oraz kwotq 642,OO zl tytulem zwrotu kosztow 
procesu. Poniewai dluiniczka zmarla, komornik umorzyl postqpowanie. 
Wobec Jerzego P, postqpowanie zostalo umorzone postanowieniem komornika z dnia 
13.12.201 3r. z powodu bezskutecznoici egzekucji 
Jerzy P. zmarl08.02.2014r., pozostawil corkq, od ktorej moina bylo dochodziC zalegloici. 

Jednak- jak zapisano we wniosku- postqpou\nie spadkowe w tej sprawie musialby 
przeprowadzid ZGK, gdyi corka nie bedzie tym za interesowana. Istnieje prawdopodobienstwo, 
i e  koszty dochodzenia przekroczq wysokosd nale;.noici i nie uda siq Sciqgnqd naleznosci. 
Umorzenia naleinoici dokonal z urzqdu Burmi:trz w drodze zarzqdzenia nr 82/15 z dnia 
30.04.2015r. na pdst. 5 2 ust. 1 pkt 2 uchwaly nr LXIVl487110 Rady Miejskiej z dnia 
25.10.20 15r. 
- Grazyna P., Dariusz P., Ilona P. zalegloid 17.241,71 zl 
W aktach sprawy znajdowal siq wniosek o umorzenie zloiony przez diuznika i dokumenty 
potwierdzajqce jego sytuacje zyciowq. 
Umorzenia naleznoici dokonal Burmistrz w drod ce zarzqdzenia nr 8811 5 z dnia 07.05.201 5r. 
na pdst. 5 2 ust. 1 pkt 5 uchwaly nr LXIVl487110 !lady Miejskiej z dnia 25.10.201 5r. 
- Feliks P. zalegloSd 23.529,57 zl z tytulu wynajrnu lokalu uiytkowego, w tym 10.069,63 zl 
czynszu i 13.459,94 zl odsetek 
W aktach sprawy znajdowal siq: 
- nakaz zapiaty w postqpowaniu upominawczj m z dnia 18.1 1.2008r. z nadanq klauzulq 
wykonalnoici, nakazujqcy zaplacid 1 1.12 1,9 1 zl wraz odsetkami oraz 2475,OO zl tytulem 
zwrotu kosztow postepowania 
- postanowienie komornika sqdowego z dnia 04.06.2013r. o umorzeniu postepowania 
egzekucyjnego z mocy prawa na pdst. art. 823 kpl . 



Gmina w ciqgu roku nie dokonala czynnoici potrzel lnej do dalszego prowadzenia postepowania 
egzekucyjnego. Wierzyciel nie zaiqdal pod-jqcia egzekucji z udzialem spadkobiercow. 
Burmistrz umorzyt z urzedu zalegloid w kwocie :'3.529,57 zl w drodze zarzqdzenia nr 9111 5 
z dnia 11.05.2015r. na pdst. 5 2 ust. 1 pkt 2 uchu ~ l y  nr LXIVl487110 Rady Miejskiej z dnia 
25.10.20 15r. 
- Sylwester L. zalegloid. 3527,08 zl naleinoid ptowna, 204,50 zl tytulem zwrotu kosztow 
procesu, 170,13 zl tytulem zwrotu koszt6w poste~iowania egzekucyjnego, 204.50 z1 tytuleni 
zwrotu kosztow procesu, 134,73 zl tytulem zwrotu kosztow post egzekucyjnego, 320,OO zl 
tytulem zwrotu kosztow procesu sygn. C 82411 3 
Jak wynikalo z wniosku ZGK, zgodnie z nakazem zaplaty w postepowaniu upominawczym z 
15.12.201 1r. dluznik winien by1 zaplaciC 863,65 ;.I , odsetki oraz 204,50 zl tytutem zwrotu 
kosztow procesu. 
Postepowanie umorzyi komornik wobec bezskutec r.noSci egzekucji. 
Zgodnie z nakazem zaplaty w postepowaniu upominawczym z dnia 09.07.2013r. dluznik 
winien zaplaciC 82 1,85 zt, odsetki, 204,50 z1 tytulei~ zwrotu kosztow procesu. 
Postepowanie umorzyl komornik wobec bezskutec {noici egzekucji. 
Dluinik zmarl 07.03.2014r., posiadal rodzenstwo. Jednak - jak wynika z wniosku ZGK- 
postepowanie spadkowe w tej sprawie musialby przeprowadzid ZGK, gdyi ewentualni 
spadkobiercy nie bqdq tym zainteresowani. Jstnie-je prawdopodobienstwo, i e  koszty 
dochodzenia przekroczq wysokosd naleznosci i nic uda siq ich sciqgnqd. 
Umorzenia naleinoici z urzedu dokonal Burmist~z w drodze zarzqdzenia nr 17611 5 z dnia 
23.11.2015r. na pdst. $ 2 ust. 1 pkt 4 uchwal) nr LXIV/487/10 Rady Miejskiej z dnia 
25.10.20 15r. 
- Anti S.A. 
zaleglosci za wykonane roboty przez Zakiad Wodociqgow i Kanalizacji wynikaly z faktur: 
F 053211 111 0 z dnia 30.1 1.20 1 Or. na kwotq 707,60 z1 
F 056811 2 10 z dnia 21.12.201 Or. na kwotq 572,18 zl 
F 0008101111 z dnia 31.01.201 1r. na kwote 794,58 z1 
F 0009101 I1 1 z dnia 3 1.0 1.20 1 1 r. na kwotq 526,44 z1 
F 001 010311 1 z dnia 17.02.20 1 1 r. na kwotq 526,44 z1 
F 0023104111 z dnia 18.04.20 1 1r. na kwote 573,18 z1 
W aktach sprawy znajdowalo siq tylko wezwanie ostateczne z dnia 10.12.2014r. na kwote 
lqcznq 3 809,6 1 zl. 
We wniosku z dnia 29.10.201 5r. Zakladu Wodoc iqgow i Kanalizacji w sprawie umorzenia 
nalcinoici wymieniono kwotq naleinoici gfownej 3.809,61 zl i 2.187,56 z1 odsetek. 

- Desing Tiling Genaral Contractor 2 1 
zaleglosci z tytulu robot wykonanych przez Zak'ad Wodociqgow i Kanalizacji wynikaly z 
faktury 
F 0200105120 z dnia 07.05.20 1 Or. na kwotq 1035,: 2 zl 
We wniosku z dnia 29.10.201 5r. Zakladu Wodoc.iqgow i Kanalizacji w sprawie u~norzenia 
naleinosci wymieniono kwotq naieinoici glownej 1.035,32 zl i 691,90 z1 odsetek. 

- AQUA-HEAT Piotr Kwestorowski 
Zalegtosci z tytulu robot wykonanych przez Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji wynikaiy z 
faktur: 
F 033310711 0 z dnia 20.07.201 Or. na kwotq 244,OO z1 
F 0383108110 z dnia 18.08.201 Or. na kwote 1800.4 9 zl 



We wniosku z dnia 29.10.2015r. Zaktadu Wodo iqgow i Kanalizacji w sprawie umorzenia 
naleinoici wymieniono kwotq naleinosci gtownej 2.044,49 zl i 1.190,67 zl odsetek. 
W aktach sprawy znajdowalo siq wezwanie do zajdaty ostateczne z dnia 10.12.20 14r. 5 2 ust. 
1 pkt 4 uchwaty nr LXIV/487/10 Rady Miejskiej 2 dnia 25.10.20 15r. 
Burmistrz dokonal umorzenia z urzqdu naleinoicl wraz z odsetkami tirmom: AQUA HEAT 
kwote 3.235,16 zt , Anti S.A., kwotq 5.997,26 zl, Desing, Tiling& General Conctractor 21 w 
kwocie 1.727,22 zt w drodze zarzqdzenia nr 17911 5 z dnia 24.1 1.20 15r. na pdst. Ij 2 ust. 1 pkt 
4 uchwaly nr LXIV/487/10 Rady Miejskiej z dnia 25.10.2015r. 
Do kontroli nie okazano iadnej dokumentacji uza: adniajqce-j dokonanie umorzenia naleinoici 
ww. podmiotom. 
Stwierdzono zarzqdzenie Burmistrza Gnliny i Mia.;ta nr 94/15 z dnia 14.05.20 15r., zgodnie z 
ktbrym umorzono trzem dluinikom naleinoSC glownq z tytulu czynszow najmu w kwocie 
lqcznej 91,12 zl oraz 176 najemcom odsetki w kwc lcie lqcznej 91 1,47 zl. Umorzenia dokonano 
z urzedu na pdst. 5 2 ust. 1 pkt 6 uchwaly nr LXIV '487/10 Rady Miejskie-j z dnia 25.10.201 5r., 
tj, naleinoic pieniqina z odsetkami oraz innymi naleznoiciami ubocznymi jest mniejsza lub 
rowna dziesieciokrotnej wartoici kosztow M ysylki listu poleconego za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, pobieranej przez p:lnstwowe przedsiqbiorstwo uiytecznoSci 
publicznej Poczta Polska. 

~ r o d k i  trwale 
Dokumenty do kontroli w/w zagadnieni: przedloiyla p. Ilona Kieszek inspektor 

Urzqdu Miasta i Gminy. 
Zdarzenia i operacje gospodarcze pouodujqce zmiany w wartoici rzeczowych 

aktywow trwaiych dokumentowane sq dowodami: 
- dowodem OT ,,Przyjqcie Srodka trwatego"; 
- dowodem PT ,,Protokol przekazania Srodka trwalego"; 
- dowodem LT ,,Likwidacja Srodkow trwalych" 
Ewidencja analityczna Srodkow trwalych prowadzona jest wg grup Srodkow trwalych 
okreSlonych, rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie 
klasyfikacji Srodkow trwalych (KST) - (Dz. IJ. Nr 242, poz. 1622 z poin. zm.) z 
wykorzystaniem programu komputerowego Xpertis firmy Macrologic S.A. Warszawa Oddzial 
w Lodzi modul Srodki Trwale 
Wartoic ewidencyjna Srodkow trwalych Urzqdui Miasta i Gminy wykazana na koncie 
syntetycznym 01 1 planu kont w badanym okresie 

~ r o d k i  trwale wg KST 

Grupa 0 Grunty 
Grupa 1 Budynki i lokale 
Grupa 2 Obiekty iniynierii 1qdowe.j i wodnej 
Grupa 3 Kotly i maszyny energetyczne 
Grupa4 Maszyny, urzqdzenia i aparaty ogolnego 
Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urzqdzenia i a 
Grupa 6 Urzqdzenia techniczne 
Grupa 7 Srodki transportu 
Grupa 8 Narzqdzia, przyrzqdy, ruchomoici 

1 wyposaienie 2 
Grupa 9 Inwentarz iywy 

OGOLEM 



Poddano kontroli zaistniale zmiany w rartosci Srodkow trwalych na przestrzeni 
20 15r. konta 0 1 1 ,, Srodki trwale w uiytkowaniu I 'rzqdu Miasta i Gminy" planu kont. 

WartoSc ewidencyjna Srodkow trwalych zpcwidencjonowanych na koncie 01 1 p. k, na 
poczqtku roku stanowila kwotq 15 1.535.389,53 [I., zaS na koniec roku stanowila kwote 
21 8.667.91 3,4924. 
W badanym okresie (2015r.) odnotowano 3x-zychod Srodkow trwaiych na kwote 
71.760.1 18,58zl, oraz rozchdd Srodkow trwalych na kwotq 4.627.594,62~1. 
Wzrost wartoici Srodkow tnvalych nastqpil wskut ;k: 
- zakonczonej inwestycji rozliczanej we wlasnym {akresie - kwota 13.280.572,49~1 
- zakup gotowych Srodkow trwalych - kwota 1.771.688,13~1 
- nieodplatnego otrzymania - kwota 56.707.857,90~1., z tego: 

Komunalizacja kwota 44.084,OOzI. 
Darowizna kwota 1.353,98zl. 
Zasiedzenie kwota 1.803.600,00~1. 
Od innych jednostek organizacy-jnych Gminy (ZWIK) kwota 53.38 1.8 19,98z1. 
Przejqcie z mocy prawa (art.98 ustawy o gosp. nieruch.) kwota 1.477.000,00zi. 

W badanym okresie zanotowano rowniei rozchod Srodkow trwalych na kwote lqcznq 
4.627.594,62zl., w tym: 
- sprzedaz Srodkow trwalych o wartosci 404.770,73~1. 
- przekazanie w trwaly zarzqd na kwotq 2.061.680,90zt. 
- nieodptatne przekazanie na kwotq 2.090.682,697 t .  
- likwidacja Srodkdw trwalych na kwotq.70.460,3Ozl., w tyrn sprzqt komputerowy o wartoSci 
62.702,30~1. 

~ r o d k i  trwale postawione w stan likwidacji w dniu 12.01.2015r. (sprzet komputerowy o 
wartoici 62.702,3021.) do dnia przeprowadzeni 1 niniejszej kontroli nie zostaly fizycznie 
zlikwidowane jak te i  do czasu ostatecznego ich zlikwidowania nie sq ewidencjonowane w 
jednostce na koncie pozabilansowym. 
Ustalono, ze w kontrolowanej jednostce nie opracowano procedury w sprawie sposobu i trybu 
gospodarowania skladnikami majqtku ruchomego w kt6ry wyposaiony jest Urzqd Miasta i 
Gminy Grojec 

WartoSd ewidencyjna Srodkow trwalych k ~ntrolowanej jednostki, wykazana na koncie 
01 1 planu kont wg stanu na dzien 3 1 gnldnia 201 5r. byla zgodna z ewidencjq analitycznq tego 
konta. 

W Urzedzie Miasta i Gminy Grojec Sroclki trwale amortyzowane sq metodq liniowq 
przez okres ich ekonomicznego uiytkowania yrzy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych 
okreilonych w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 rok u o podatku dochodowym od osob prawnych 
(Dz. U z 2014, poz. 85 1 z p6zn. zm.). 
WartoSd ewidencyjna uniorzen Srodkow Lrwalych or'v wartoici niematerialnych i prawnych na 
poczqtek roku 201 5 stanowila kwote 20.9 15.192 23zl., zaS na koniec 20 15r. stanowila kwotq 
47.173.937,911. i byta zgodna z ewidenc.jq analit) cznq konta p. k. 071. 
W 201 5r.: 
- naliczono umorzenia Srodkdw trwatych w kwocie 26.498.341,55~1. (+) 
- wyksiqgowano dotychczasowe umorzenia Srodkow trwalych wycofanych z eksploatacji w 
kwocie 239,595,8721, (-) 
Ewidencja szczegolowa umorzen, prowad7 m a  jest z wykorzystaniem programu 
komputerowego Xpertis firmy Macrologic S.A. Warszawa Oddzial w Lodzi modul Srodki 
Tr,wale. 
, 1 



Ewidencja zmniejszeri wartoSci poczqtkowej : tytulu umorzenia Srodkow trwalych i 
podstawowych wartoici niematerialnych i prawnyr.h, ktore podlegajq stopniowemu urnorzeniu 
wg stawek amortyzacyjnych okreilonych w ustawi : o podatku dochodowym od osob prawnych 
prowadzi siq za poirednictwem konta 071 p. k. 

Poddano kontroli zastosowane stawki ~~morzeniowe nabytych w okresie lipiec - 
sierpien 201 5r. Srodkow trwalych i nieprawidlowo4ci nie stwierdzono. 

W toku dalszej kontroli ustalono, iz w 20151. ewidencje kosztow amortyzacji Srodkow 
trwalych ewidencjonowanych na koncie 01 1 ora cvartosci niematerialnych i prawnych, od 
kt6rych odpisy ilmorzeniowe i amortyzacyj~.e sq naliczane stopniowo wg stawek 
amortyzacyjnych prowadzono za poirednictwem I.ont: 400 ,,Amortyzacja" i 071 " Umorzenie 
Srodkow trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych" p. k. 

Pozostale Srodki trwale. 
Dokumenty do kontroli w/w zagadnieni:i przedlozyla p. Ilona Kieszek inspektor 

Urzqdu Miasta i Gminy. 
W polityce rachunkowoici, Urzedu Miasta i Gmily Kierownik Jednostki - Burmistrz ustalil, 
ze pozostale Srodki tnvale niskocenne: 
- o charakterze wyposaienia (kosze, lustra, zaslor~y, wykladziny itp.) o wartoSci do 500,OOzl. 
podlegajq zaliczeniu do kosztow w momencie ich zakupu; 
- o charakterze wyposaienia stanowiqce drobny sprzqt, nie podlegajq ewidencji iloSciowo - 
wartoiciowej. Sq to w szczeg6lnoici: 

Rqkawice robocze wydawane pracowniko~n przy pracach fizycznych 
Sprzqt gospodarczy do utrzymania czysto:ci pomieszczen i utrzymania higieny 
Sprzqt typu kuchennego: szklanki, kieliszki, filizanki, sztuCce, obrusy, serwetki, 
termosy 
Sprzqt biurowy: dziurkacze, zszywacze, noie do papieru nozyczki, zaslony, tablice, 
maPY 
Sprzqt przeciwpozarowy, np. gainice 
Chodniki, lampy wiszqce, karnisze, lustra 

Ewidencja analityczna pozostalych Srodkow tr\valych prowadzona jest z wykorzystaniem 
programu komputerowego Xpertis firniy Macrologic S.A. Warszawa Oddzial w Lodzi modul 
~ r o d k i  Trwale. 
Wart046 ewidencyjna pozostalych srodkow trwalych, wykazana na koncie syntetycznym 01 3 
planu kont wg stanu na dzieli 0 1 stycznia 201 5r. stanowila kwotq 1.5 10.688,99~1., zaS na dzien 
3 1 grudnia 2015r. stanowila kwote 1.568.1 14,1771, 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r. odnotowano przych6d pozostalych Srodkow 
trwalych na kwotq 155.665,22~1. i rozchod na kv otq 98.240,04zl. 
Ewidencjq analitycznq pozostalych Srodkow trw llych stanowi ich ewidencja wartoiciowa, w 
kt6rej ujmuje siq obroty i stany kazdego sktadnikn w jednostkach naturalnych i pieniqznych. 

W ewidencji analitycznej pozostalych Srodk6w t~ walych stanowiq podstawowe Srodki tnvale: 
- Urzqdu Gminy i Miasta kwota 1.020.1 16,s 121. 
- OSP Grojec kwota 207.054,50zl. 
- OSP Pabierowice kwota 58.104,81)~1. 
- OSP Mirowice kwota 8 1.436.2')zi. 
- OSP KoSmin kwota 68.572,9 Zzl. 
- OSP Goicienczyce kwota 57.482,8'iz1. 
- OSP Zalesie kwota 75.345,97zt. 
WartoiC ewidencyjna umorzen pozostalych Srodl ow trwalych na poczqtek roku 20 15 stanowila 
kwote 529.01 0,9521. 



(Saldo Ma 072 p.k. w kwocie 1.575.542,71zl. minus umorzenie wartoSci 
niematerialnych i prawnych saldo Ma kont.1 072-5-01-2 p.k. w kwocie 64.853,7221.) 

zaS na koniec 20 15r. stanowila kwotq 1.568.1 14,l 7 ~ l .  
(Saldo Ma 072 p.k. w kwocie 1.6 11.620,06zl. minus umorzenie wartoici 
niematerialnych i prawnych saldo Ma kont 1072-5-01 -2 p.k. w kwocie 63.505,89zl.) 

WartoSc umorzenia rowna siq wartoici poczqtkon ej ujqtej w ewidencji ksiqgowej pozostalych 
srodkbw trwalych w uzywaniu. 

Wartosci niematerialne i prawne. 
Dokumenty do kontroli wlw zagadnieni,l przediozyla p. Ilona Kieszek inspektor 

Urzqdu Miasta i Gminy. 
W polityce rachunkowosci, Urzqdu Miasta i Gminy Grojec, Kierownik Jednostki - Rurmistrz 

ustalit, ze warlosci niematerialne i prawne: 
- o wartosci poczqtkowej wyzszej od ustalonej w nrzepisach o podatku docl~odowym od osob 
prawnych tj, o wartoici jednostkowej powyiej 3.530,OOzl. i okresie uiywania dluzszym niz rok 
(z wyjqtkiem zwigzanych z pomocami dydaktyc~nymi) podlegajq finansowaniu ze srodk6w 
majqtkowych sq umarzane wg stawki amortyzacji rocznej w wysokoici 50% 

- zakupione ze srodkow na wydatki bieiqce, o w:lrto5ci jednostkowej nizszej od wymienionej 
w ustawie podatku dochodowym od osob pra~~vnych, tj. do 3.500,OOzl. traktuje siq jako 
pozostale wartosci niematerialne i prawne. kt6re sg umarzane w 100% w miesiqcu przyjqcia do 
uzytkowania. 

Na koncie syntetycznym 020 ,,WartoSci niematc~rialne i prawne" planu kont kontrolowanej 
jednostki na dzien 01 stycznia 201 5r. wykazano saldo 294.030,05~1. 

Na przestrzeni 201 5r. odnotowano: 
- przychod wartosci ewidencyjnej wartoici niem:~terialnych i prawnych na kwote 8.013,16zl. 
- rozch6d wartoici ewidencyjnej wartoici niematerialnych i prawnych na kwotq 16.688,47zt. 
WartoSci ewidencyjnej wartoici niematerialnych i prawnych na koniec 20 1 5r, stanowila kwotq 
285.354,7421., w tym: 
- wartoici niematerialne i prawne umarzane stopriiowo na kwotq 22 1.848,85zl. 
- wartosci niematerialne i prawne umarzane jedn ~razowo na kwotq 63.505,89zl 
Umorzenie wartoici niematerialnych i prawnych: 280.354,74~1., w tym: 

umarzane stopniowo saldo Ma konta 07 1-5-2 p.k. w kwocie 2 16.848,85zt. 
(+) i~marzane jednorazowo saldo Ma konta 072-5-01 -2 p.k. w kwocie 63.505,89zL 

Poddano kontroli zastosowane stawki umorzeniowe nabytych w 2015r. wartosci 
niematerialnych i prawnych i nieprawidlowosci 11ie stwierdzono. 

Finansowy ma-iqtek trwaly. 
Dokumenty do kontroli przedtoiyla p. Tt.resa Pruszkowska - Gtowny specjalista. 

Na koncie syntetycznym 030 ,,Dtugoterminowe aktywa finansowe" planu kont kontrolowanej 
jednostki na dzien 01 stycznia 20 15r. wyka~ano saldo 1.108.000,00zt., ktore dotyczylo 
udzialow wniesionych do gminnej spotki prawa :landlowego GTBS Sp. z 0.0. Grojec, w ktorej 
gmina jest 100% udzialowcem. Udziaty zostaty wniesione: 
- gotowkq w kwocie 748.250,OOzl. 
- aportem w formie rzeczowej w postaci nierucbornoSci gruntowych o wartoSci 359.750,OOzt. 

Na przestrzeni 2015r. odnotowano v zrost wartoSci dtugoterminowych aktywow 
finansowych MI kwocie 23.194.000,00~1.. ktory dotyczyl kapitalu zaktadowego 
przeksztalconego samorzqdowego zakladu bud7 :towego Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji w 



Grojcu w spbtkg z ograniczona odpowiedzi: InoSciq (Akt Notarialny nr Repertorium 
A92001201 5 z dnia 10.1 1.20 15r.). 
Gmina Gr6jec objq1a 46.388 udzial6w o wartdsci 500,OOzI. kazdy o tqcznej wartoSci 
nominalnej 23.194.000,00zl., co stanowi 100% ka~itaiu zakiadowego now0 utworzonej spotki. 
Udzialy zostaty wniesione: 
- gotowkq w kwocie 329.500,00~1. 
- aportem w formie rzeczowej w postaci srodkow tswalych o wartoSci 18.529.500,OOzt. 
- aportem w formie rzeczowej w postaci prawa wieczystego uiytkowania nieruchomoici o 
wartoSci 4.335.000.00~1. 

Wartosci dlugoterminowych aktywow finansowych na koniec 2015r. stanowila kwotq 
24.302.000,00~1., w tym: 
- udzialy (100%) w GTBS SP. z 0.0. Grojec 1.101~.000,00zl. 
- udziaty (100%) w ZWiK Sp. z 0.0. Grojec 23.1~~4.000,OOzi. 

Materialy. 
Dokumenty do kontroli przediozyia p. Te-esa Pruszkowska glowny spccjalista 

W polityce rachunkowoSci, Urzedu Miasta i G ~ n ~ n y  Grojec, Kierownik Jednostki - Burmistrz 
ustalil, ze rzeczowe skladniki majqtku obrotowego (materialy) w trakcie roku obrotowego 
odpisywane sq bezpoSrednio w koszty wedtug M. ~rtoici zakupu. Na dzieri bilansowy ustala siq 
stan iloSciouy i wartoSciowy wg. Cen zakupu i ewidencjonuje na koncie 310. Jednoczeinie 
korygujc siq koszty o wartoid ustaloncgo stanu 
Stan zapasu material6w na dzien 3 1.12.20 15r. itanowil kwotq 4.466,96zl. i byl zgodny ze 
stanem zapasu paliwa do samochod6w pozasniczych i samochodow sluzbowych Urzedu 
wycenionym na koniec roku 201 5. 

Inwentarvzac-ja 
Na podstawie przedstawionej kontrol~tjqcym doL umentacji ustalono, co nastqpuje: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gro-jec w drodze Zar~qdzenia Nr 171115 z dnia 09 listopada 201 5r. 
zarzqdzil przeprowadzenie inwentaryzac-ji WE, st;~nu na dzien 3 1.12.20 15r.: 
- nieruchomoSci metodq weryfikacji poprzez p3)rbwnanie danych wynikajqcych z ewidencji 
ksiqgowej z ewidcncjq gminnego zasobu nier~~chomoSci (weryfikacjq w zakresie gruntow 
objqto nastqpujqce elementy: nr dzialki, powierychnia, lokalizacja oraz wartoSC) 
- udziatow w spolkach prawa handlowego p0przc.z weryfikacjq dokurnentacji aktualnej na dzien 
inwentaryzacj i; 
- sprzqtu informatycznego metodq spisu z natur!.; 
- mienia ruchomego oraz Srodkow trwatych z nylqczeniem nieruchomosci metodq spisu z 
natury 
powolujqc w tym celu trzy Komisje Inwentary7acyjne 

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: 16.1 1.201 5r. - 12.01.201 5r. 
Zarzqdzeniem ww. Burmistrz powolal trzy k~misjq inwentaryzacyjne, kt6rym wyznaczyl 
odrqbne pola spisowe. 

Zagadnienie inwentaryzacji w Urzqdzie Miasts i Gminy w Grojcu zostaio uregulowane w 
Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiqce.j zalqc,<ni k nr 2 do Zarzqdzenia Burrnistrza Gminy i 
Miasta Gr6jec Nr 15911 2 z dnia 3 1.12.20 1 3 .  w sprawie instrukcji gospodarki Scislego 
zarachowania, gospodarki kasowej oraz instruk1:ji przeprowadzania inwentaryzacji. 

~ r o d k i  tnvale 
Inwentaryzacjq Srodkow trwalych przeprowad? )no: 



a) W drodze porbwnania z odpowiednimi lokumentami i weryfikacji sald (stanow) 
wynikaj qcych z ewidencj i ksiqgowej 

grunty 
Wartosc zinwentaryzowanych gruntow s t an~wi l~ i  kwote 83.445.682,04~1, i byia zgodna z 
wartoiciq wynikajqcq z prowadzone$ ewidencji k: iqgowej; 
b) dram spisu z natury 
WartoSc skiadnikow majqtkowych ustalona wedl1 ~g stanu na dzien 3 1.12.20 15r. na podstawie 
przeprowadzonej inwentaryzacji drogq spisu z nalury stanowila kwotq 135.284.933,75ZL. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacj i ujawniono nieprzydatne do uzytkowania pozostaie 
srodki trwale na kwotq 62.702,30zt., ktore zlikwiclowano. 
Stan ewidencyjny Srodkow trwafych (z uw.<glqdnieniem zlikwidowanych skladnikow 
majqtkowych) na dzien 3 1.12.201 6r. wynosil 2 1 !.1.667.913,49~1. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji roznic nie stwierdzono. 

Pozostale Srodki trwale 
Wartosc skladnikow majqtkowych ustalona wedlug stanu na dzien 3 1.12.2015r. na podstawie 
przeprowadzonej inwentaryzacji drogq spisu z nafury stanowila kwotq ogbiem 1.649.477,2 lzl., 
w tym: 
UGi M kwota 1.063.706,97~1. 
OSP Grojec kwota 228,356,2921. 
OSP Pabierowice kwota 66.702,IOzl. 
OSP Mirowice kwota 82.37621. 
OSP KoSmin kwota 70.722,48~1. 
OSP Goicienczyce kwota 62.266,61 zi. 
OSP Zalesie kwota 75.345,972!. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ujanmiono nieprzydatne do uzytkowania pozostate 
srodki trwaje na kwote 8 1.363,04zt., ktore zlikwidowano. 
Stan ewidencyjny pozostatych srodkow trn3tych (Z uwzglqdnieniem zlikwidowanych 
skladnikow majqtkowych) na dzie6 3 1.12.201 61.. wynosii 1.568.1 14,1721. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji rozr ic nie stwierdzono. 

WartoSci niematerialne i prawne 
Inwentaryzacja wartoici niematerialnych i pravenych przeprowadzono metodq spisu z natury 
pomocniczo przed sporzqdzonq inwentaryzacjq w drodze weryfikacji tych wartoici. 
W wyniku przcprowadzonej weryfikacji uj;lwniono nieprzydatne oprogramowanie do 
uiytkowania wartosci niematerialnych i prawnj 211 na kwote 16.688,47zf., kt6re zlikwidowano. 
Stan ewidencyjny wartoici niematerialnych prawnych na dzien 3 1.12.201 6r. wynosii 
285,354,7421. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ronlic nie stwierdzono 

Finansowy maiatek trwaty. 
lnwentaryzacje finansowego majqtku trwaiego obejmujqcq: 
- udziaiy ( 1  00%) w GTBS SP. z 0.0. Grbjec na kwotq 1.108.000,00z1. 
- udziaiy (I 00%) w ZWiK Sp. z 0.0. Gro-jec na kwotq 23.194.000,00~1. 
dokonano w drodze potwierdzenia udzialow pr:ez gminne spo1ki oraz w drodze porownania z 
odpowiednimi dokumentami i weryfikacji sald stanow) wynikajqcych z ewidencji ksiqgowej. 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzac-ji ro i -~ ic  nie stwierdzono. 

Ustalono, ze: 



- powolane Zarzqdzeniem Rurmistrza trzy odrqbn 2 Komisje Tnwentaryzacyjne mialy charakter 
zespot6w spisowych. 
- nie powolano zespolow spisowych, wszystki~. czynnoici zwiqzane z przeprowadzeniem 
spisow wykonywaly trzy odrebne Komisje inwen aryzacyjne 
- nie okreilono zakresu uprawnien i obowiqzl 6w czlonkow komisji inwentaryzacyjnej i 
zespotow spisowych 
- na arkuszach spisu dokonano podzialu inwenta,yzowanych skladnikow na pola spisowe wg 
miejsc znajdowania siq sktadnikow. 
- z przedstawionej dokumentacji nie wynika, czy rx-zeprowadzono instruktaz czlonkow komisji 
inwentaryzacyjnej oraz zespolow spisowych w zakresie metod i sposobu przeprowadzenia 
spisu z natury skladnikow majqtkowych 
- Komisja Inwentaryzacyjna nie pobrala od osob anaterialnie odpowiedzialnych za powierzone 
skladniki majqtkowe stosownych oiwiadczen ws1;pnych i koncowych za powierzone rzeczowe 
skladniki majqtku. 
- w celu udokumentowania spisu z natury pobr: no 161 arkuszy spisowych (od nr 1 18 do nr 
278) ktore wykorzystano w caloici. 
- formularze arkuszy spisowych byly objqete ewid{:nc.jq drukow Scislego zarachowania oraz byly 
ostemplowane pieczeciq jednostki i ponumerow;ine. 
- arkusze spisu nie byiy zaparafowane przc,< osobe odpowiedzialnq za druki Scislego 
zarachowania, w celu uniemoiliwienia zmiany. 
- na arkuszach spisu z natury brak bylo: 

a) okreSlenia rodzaju inwentaryzacji 
b) okreilenia sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji 
c) wskazania osoby sprawdzajqcej na ark i~szach spisu 

- formularze arkuszy spisowych wydawano przewodniczqcym komisji z pokwitowaniem w 
ksiedze druk6w Scislego zarachowania; 
- spisu dokonano z udzialem osob wchod~i.;lcych w sklad Komisji Inwentaryzacyjnej 
powotanych przez kierownika jednostki. 

2. Gospodarka mieniem Skarhu Panshva 
Zagadnienie nie wystqpilo. 

V. Rozliczenia jednostki samorzqdu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi 

1 .  Rozliczenia z jednostkami hudi;etowymi 
Dokumentacje finansowq przedlozyla p. Mariola Komorowska - Skarbnik Gminy i Miasta 
Grojec. 
W 201 5r. w Gminie funkcjonowaly na zasadacl, okreSlonych dla jednostek budzetowych: 
- Urzqd Gminy i Miasta w Grojcu 
- Zespot Administracyjny Placowek OSwiatow! ch Gminy Grojec 
- Miejsko Gminny OSrodek Pomocy Spo1eczne.i w Grojcu 
- Straz Miejska w Grojcu 
- Publiczne Gimnazjum w Grojcu 
- Publiczna Szkota Podstawowa Nr 1 w Grojcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 2 w Grojcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 3 w Grojcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Bikowku 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Czqstoniewle 
- Publiczna Szkota Podstawowa w Lesznowoli 
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grfijc~i 



- Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grojcu 
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grojcu 
Ustalono, i i  po uchwaleniu budietu Gminy na rok 2015 Burmistrz przekazal jednostkom 
budietowym informacjq o ostatecznych kwotach dl )chodow i wydatkow tych jednostek oraz 
wysokoici dotacji i wplat do budietu. 
Ponadto ustalono, i e  jednostki organizacyjne Gminy, dzialajqce na zasadach przewidzianych 
dla jednostek budzetowych posiadaly aktualne plariy finansowe uwzglqdniajqce dokonane w 
nich zmiany na poczqtek roku budietowego (po uchwaleniu budietu). 

Ewidencja rozliczen z jednostkami budiel awymi z tytuiu zrealizowanych przez te 
jednostki: 
- dochodow budietowych prowadzona jest w bud2ecie za poirednictwem konta 222 p. k. 
organu; 
- wydatkow budietowych prowadzona jest w buclkecie za posrednictwem konta 223 p. k. 
organu. 

Poddano kontroli rozliczenia finansowe: 
a) placowek oiwiatowych funkcjonujqcych ria zasadach przewidzianych dla jednostek 

budietowych z Gminq Grojec. 
Ustalono, iz w 201 5r. obslugq finansowo-ksiqgow;~ placowek oiwiatowych funkcjonujqcych 
na zasadach przewidzianych dla jednostek budietowych prowadzil Zespol Administracyjny 
Placowek OSwiatowych Gminy Grojec zwany dalej ZAPO. 
ZAPO prowadzi ksiqgi rachunkowe (dziennik, hsiege gl6wnq i ksiqgi pomocnicze oraz 
zestawienia obrotow i sald) dla oSwiatowych jec nostek budietowych w oparciu o jeden 
rachunek bankowy wspolny dla wszystkich jedn0sk.k. 
Ewidencja ksiqgowa poszczegolnych placowek oSwiatowych prowadzona jest w odrqbnych 
rejestrach zaprowadzonych dla kaidej placowki. 'Y zwiqzku z powyzszym sporzqdzane sq 
odrqbne sprawozdania finansowe (obejm~!iqce bilan-;, rachunek zyskow i strat oraz zestawienie 
zmian w funduszu) oraz odrqbne sprawozdania b~~d ie towe  dla kaidej oiwiatowej jednostki 
budietowej. 
Rachunkiem bankowym, o kt6rym mowa dysponowal Dyrektor, Gl6wny Ksiqgowy oraz 
pracownicy ksiqgowoici ZAPO. 

W toku dalszej kontroli sprawdzono rozliczenia finansowe dwoch placowek 
oswiatowych prowadzone przez ZAPO z Gminq Grljjec. 

Publiczna Szkola Podstawowa w Czestoniewie 
Na podstawie dokumentacji finansowo ksiqgowej, ~rzedloionej kontrolujqcym ustalono, i i  w 
2015 roku uzyskano dochody budietowe w kwocie Iqcznej 6.033,45zl., w tym: 
- dz. 801 rozdz.80103tj 0920 kwota 24,0021. 
- dz. 801 rozdz.80103tj 0970 kwota 6.009,4521. 
Uzyskane w 2015 r. dochody przez PSP Czqstoniew w caloici odprowadzono na rachunek 
bieiqcy gminy. 
Ustalono, i i  PSP Czqstoniew sporzqdzila sprawozdsnia Rb-27s z mykonania planu dochodow 
budietowych za 20 1 5r. w szczego!noici: dzial, rozl lzial, paragraf. 
Dochody budietowe uzyskane przez ww. jednostkq zostaly wlqczone do sprawozdania 
zbiorczego Rb-27s j.s.t, za 20 15r. 
Poddano kontroli realizacjq planu wydatkow budietowych PSP Czqstoniew wg stanu na dzien 
3 1 grudnia 20 15r. 
Plan finansowy wydatkow budietowych PSP Czi:stoniew stanowil kwotq 1.303.371 3,0021. 
Ustalono, i i  w badanym okresie PSP Czqstoniew ot+zymala z budietu Glniny Srodki finansowe 



na realizacje zadan objqtych planem finansowym v kwocie og6lem 1 . I  36.039,5721., ktore 
wykorzystal w 100% 
Ustalono, i i  PSP Czestoniew sporzqdzil sprawozd lnia z realizacji wydatkow budietowych 
sprawozdanie Rb-28s za 201 5r. Wydatki PSP zost; ly wlqczone do sprawozdania zbiorczego 
Rb-28s j.s.t. za 2015r. 
Ponadto wlw jednostka sporzqdzila sprawozdania z:l 201 5r.: 
- Rb- Z o stanie zobowiqzan wg tytulow dluznych oraz gwarancji i porqczen (zerowe): 
- Rb- N o stanie naleinoici, w ktorym wykazano naleinoici wymagalne w kwocie 1 -71 5,1924. 

Publiczna Szkota Podstawowa w Bikowku 
Na podstawie dokunientacji finansowo ksiegowej, ~w-zedloionej kontrolujqcym ustalono, iz w 
201 5 roku uzyskano dochody bud2etowe w kwocie lgcznej 6.497,00zl., w tym: 
- dz. 801 rozdz.80103f 0920 kwota 6,0021. 
- dz. 80 1 rozdz.80 103 5 0970 kwota 6.49 1,OOzl. 
Uzyskane w 2015 r. dochody przez PSP w Bikou ku w ca1oSci odprowadzono na rachunek 
bieiqcy gminy. 
Ustalono, i i  PSP w Bikowku sporzqdzil sprawozdania Rb-27s z wykonania planu dochodow 
budietowych za 20 15r. w szczegolnoSci: dzial, rozdzial, paragraf. 
Dochody budzetowe uzyskane przez ww. jednostke zostaly wlqczone do sprawozdania 
zbiorczego Rb-27s j.s.t. za 201 5r. 
Poddano kontroli realizacje planu wydatkow budietowych PSP w Bikowku wg stanu na dzien 
3 1 grudnia 20 15r. 
Plan finansowy wydatkow budietowych PSP stanowil kwote 1.376.902,OOzl. Ustalono, i i  w 
badanym okresie PSP otrzymala z budketu Gmi~iy Srodki finansowe na realizacjq zadan 
objetych planem finansowym w kwocie ogolem 1.348.984,13zl., ktore wykorzystal w 100% 
Ustalono, i i  PSP w Bikowku sporzqdzil sprawozc:ania z realizacji wydatkow budietowych 
sprawozdanie Rb-28s za 201 5r. Wydatki PSP zost;ily wlqczone do sprawozdania zbiorczego 
Rb-28s j.s.t. za 201 5r. 
Ponadto wlw jednostka sporzqdzila sprawozdania z:i 20 15r.: 
- Rb- Z o stanie zobowiqzan wg tytulbw dluznych oraz gwarancji i porqczen (zerowe): 
- Rb- N o stanie naleinoici, w kt6rym wykazano naleinoici wymagalne w kwocie 1036,35zI. 

Ustalono, i e  realizowane dochody przez PSP Czqstoniew i PSP w Bikowku w styczniu i lutym 
20 15r. przekazano do budietu Gminy Grojec dopier0 1 0 marca 20 15r., 

Organ stanowiqcy, jednostki samorzgdu terytorialnego (Rada Miejska w Grojcu) w dniu 
25 paidziernika 201 Or. Uchwalq Nr LXTV/496/10 ul worzyl rachunki dochodow w Publicznych 
Przedszkolach, Publicznych Szkolach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum w Grojcu. 
Organ stanowiqcy jednostki samorzgdu tcrytorialnc 40 (Gminy Grhjec) okreSli1 ww. 
Ucllwale: 
1) jednostki budixtowe, ktbre gromadza dochody. t ' . ;  

- Publiczne Gimnazjum w Grbjcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 1 w Gr6lcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 2 w Grolcu 
- Publiczna Szkola Podstawowa Nr 3 w Gro~cu 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Bikowku 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Czqstonit:wie 
- Publiczna Szkola Podstawowa w Lesznou 3li 

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grh-jcu 
- Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grojcu 



- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Gro.jcu 
2) 7:rodl-a, z kt6rycli dochody sq groniadzone na rach:~nku; 
3) przeznaczenie docliod6w,; 
4) sposob i tryb sporzqdzania planu tinansowego dos,hodow i cvydatkbw ni~ni  finansowanych. 
dokonywania zmian w tyni planie oraz ich zatwierd; ania. 

Placowki oiwiatowe Gminy Grojec w ktdrych zosta1l.r utworzone rachunki dochodow wlasnych 
na koniec 2015r. sporzqdzily sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodow i wydatkow na 
rachunku o ktorym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o 1 inansach publicznych 

W sprawozdaniach tych wykazano zerowe stany Srodkow obrotowych oraz 
niewykorzystane Srodki w kwocie lqcznej 6.406,26zJ. (5 2400 ,,Wplata do budzetu pozostaloSci 
Srodkow finansowych gromadzonych na wydzielon! m rachunku jednostki budietowej" k.b.) 

Na podstawie zbiorczego rocznego spra\x.ozdania placowek oiwiatowych Gminy 
Grojec w ktorych zostaly utworzone rachunki docl~odow wlasnych, tj. sprawozdania Rb- 34 
rocznego z wykonania dochodbw i wydatkow na rachunku o ktorym mowa w art.223 ust.1 
ustawy o finansach publicznych ustalono, i e  rja wydzielonych rachunkach dochodow 
samorzqdowej placowek oiwiatowych gminy Grojcc pozostaly na dzien 3 1 grudnia 20 15r. 
niewykorzystane Srodki w kwocie lqcznej 6.406,26i.t,w tym: 
- dz. 80 1 rozdz.8010 1 $ 2400 kwota 1 . 1  18,05zI. 
- dz. 801 rozdz.80104§ 2400 kwota 3.163,lOzl. 
- dz. 801 rozdz.80148$ 2400 kwota 2.125,l lzl. 
~ r o d k i  te w dniu 31 grudnia 2015 r, przekazano r a  rachunek budietu jednostki samorzqdu 
terytorialnego. 

Dochody z tytulu odprowadzonych Srodkow o ktorych nlowa wyiej zostaly ujqte w 5 2400 
,,Wplata do budzetu pozostaloSci Srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku jednostki budzetowej" k.b. i wykazane w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu 
dochodow budietowych jst. 

b) Strai Mieiska w Groicu 
Na podstawie dokumentacji finansowo ksiqgowej, r)rzedloionej kontrolujqcym ustalono, iz w 
201 5 roku uzyskano dochody budietowe w kwocie iqcznej 55.807,37zl., w tym: 
- dz. 754 rozdz.75416§ 0570 kwota 54.786,83zl. 
- dz. 754 rozdz.754161j 0690 kwota 1.020,46~1. 
- dz. 754 rozdz.754 165 0920 kwota 0,08,zl. 
Uzyskane w 2015r. dochody przez Straz Miejsk 1 w Grojcu w caloSci odprowadzono na 
rachunek biezqcy gminy. 
Ustalono, iz Straz Miejska w Grojcu sporzqdzila sprawozdania Rb-27s z wykonania planu 
dochodow budzetowych za 201 5r. w szczegolnoSci dzial, rozdzial, paragraf. 
Dochody budietowe uzyskane przez Strai Micjskq zostaly wlqczone do sprawozdania 
zbiorczego Rb-27s j.s.t. za 2015r. 

Poddano kontroli realizacjq planu wydatkow budietowych Straiy Miejskiej w Grojcu 
wg stanu na dzien 3 1 grudnia 20 15r. 
Plan finansowy wydatkbw budietowych Straiy Viejskiej stanowil kwotq 1.065.000,OOzl. 
Ustalono, iz w badanym okresie Straz Miejska otr<yniala z budzetu Gminy Srodki finansowe 
na realizacjq zadan objqtych planem finansowym w kwocie og6lem 1.059.200,00~1., ktbre 
wykorzystalo w kwocie 1.055.856,63zt. Niew2 korzystane Srodki finansowe w kwocie 
3.343,37zl zwrocono w dniu 08.01.201 6r. 



Ustalono, i i  Strai Miejska w Grojcu sporzqdzi a sprawozdania z realizacji wydatkow 
budietowych sprawozdanie Rb-28s za 2015r. Wydatki Straiy zostaly wlqczone do 
sprawozdania zbiorczego Rb-28s j.s.t. za 201 5r. 
Ponadto w/w jednostka sporzqdzila sprawozdania za 20 15r.: 
- Rb- Z o stanie zobowiqzan wg tytulow dluznych oraz gwarancji i poreczen (zerowe): 
- Rb- N o stanie naleinoici, w ktorym wykazano: 

Depozyty na iqdanie w kwocie 3.343,3771. 
NaleinoSci wymagalne w kwocie 56.5 18,5971. 
Naleinoici pozostale w kwocie 2.400.0071. 

Burmistrz Gminy i Miasta Grojec nie okreilil zawd i terminow przekazywania do budietu 
Gminy uzyskanych przez jednostki bud2etowe gminy dochody budzetowe. 

2.Rozliczenia z samomqdowyrni zakladami budic.towymi. 

W kontrolowanej jednostce w badanym okresie funk.c.jonowaly trzy zaklady budietowe, t.j.: 
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Gr6jcq utworzony na podstawie uchwaly nr 
XXXIXl3 12/09 Rady Miejskiej w Gro-jcu z tlnia 09 marca 2009r. 

Statut Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Gri?jc~ stanowi zalqcznik Nr 1 do ww. Uchwaly 
Do zadari Zakladu naleiy w szczegolnoSci: 
1 .administrowanie i utrzymanie komunalnych zasol~ow mieszkaniowych i lokali uiytkowych 
oraz budynkow przyjetych w administracje zleconq. 
2.prowadzenie wysypisk komunalnych i utylizacji odpad6w komunalnych, 
3,utrzymanie czystosci, organizowanie i zlecanie zaclan zwiqzanych z utrzymaniem w czystosci 
ulic, chodnikow, placow, zieleni miejskiej i obiektow uiytecznoSci publicznej, 
4.caloroczne utrzymanie drog, chodnikow, placou., parkow, wiat przystankowych, znakow 
drogowych oraz remonty czqstkowe drog i chodniktiw. 
Bieiqcq dzialalnoSd Zaklad utrzymuje z przychodow wlasnych, w szczeg6lnoSci zaS z 
czynszow za lokale mieszkalne i lokale uiytkow~:, utylizacje odpadow komunalnych oraz 
dotacji przedmiotowej i prowadzonej dziatalnoici gospodarczej okreilonej przepisami prawa. 

Grojecki OSrodek Sportu ,,MazowszeV w Grojcu utworzony na podstawie uchwaly nr 
XVIII/132191 Rady Miejskiej w Gro.jcu z dnia 09 grudnia 1991r. 

Aktualny Statut Grojeckiego Oirodka Sportu ,,M:lzowsze" w Grojcu przyjeto Uchwalq Nr 
XXXVII1/289/09 Rady Miejskiej w Grojcu z dnia 09 lutego 2009r. 
Podstawowym celem GOS ,,Mazowszem w Gr6j:u jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
spoleczenstwa w zakresie kultury fizyczne-j, sportu i rekreacji oraz zapewnienie korzystania z 
ogolnie dostepnych urzqdzen sportowych i terenom rekreacyjnych. 
Rada Miejska w Grojcu nie okreilila irodta przychodow wlasnych Zakladu. 

Zaklad Wodociqgow i Kanalizac.ji w Grcijcu utworzony na podstawie uchwafy nr 
IV/44/94 Rady Miejskiej w Grojcu z dnia 10 pazdziernika 1994r. 

Uchwalq Nr IX/92/1 5 Rady Miejskiej w Grojcu z drlia 2 1 wrzeinia 201 5r. zlikwidowano zaklad 
budietowy Zakfad Wodociqgow i Kanalizacji w Grojcu w celu przeksztatcenia w 
jednoosobowq spolke z ograniczonq odpowiedzii lnoiciq. Rada Miejska ww. Uchwale nie 
wskazala konkretnego dnia likwidacji zakladu. D lte likwidacji zakfadu okreilono na dzien 
wpisania spolki do KRS, z zastrzeieniem i e  dopicro z dniem przeksztalcenia zakladu nastqpi 
jego likwidacja. 



Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Grojcu Syolka z ograniczona odpowiedzialnoiciq 
zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sqdowym w dniu 04 grudnia 2015r. Numer KRS 
0000589658. 

Poddano kontroli rozliczenia finansowe: 
Groiecki Oirodek Sportu ,,Mazowsze" w Groicu 

Kontrolq objeto prawidlowoSd udzielenia i rozliczen'a dotacji dla Grojeckiego Osrodka Sportu 
,,MazowszeV w Grojcu w kwocie 1.729.000,OOzl. 
W wyniku kontroli ustalono, ze Rada Miasta uchwal:~ Nr 11111 711 4 z dnia 29 grudnia 20 14 roku 
ustalila stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Grojeckiego Oirodka Sportu 
,,Mazowsze" w Grojcu na 201 5 roku jako: 
- 1 metra kwadratowego obiektu Stadion Sportowy przy ul. Laskowej 17 w Grbjcu w wysokoici 
1 1,10 zl, w skali rocznej, 
- 1 metra kwadratowego hali sportowej z kompleksen~ boisk przy ul. Sportowej w Grojcu w 
wysokoici 16,9721. w skali rocznej, 
- kaidej osoby korzystajqcej z plywalni w wysokoic i 6,0921. w skali rocznej, 
- kaidej osoby biorqcej udzial w sportowych imprezach wlasnych oraz w sekcjach sportowych, 
dzialajqcych przy GOS w wysokoici 17,3221. w skali rocznej, 
- 1 metra kwadratowego sezonowego sztucznego lodowiska w wysokoici 175,OOzI. w skali 
rocznej 
Kwota dotacji, o ktorej mowa obejmowala doplate do: 
- 40.103 m2 obiektu sportowego przy ul .Laskowej, 
- 17.096 m2 hali przy ill. Sportowej, 
- 80.000 osob korzystajqcych z plywalni, 
- 15.500 os6b biorqcych udzial w imprezach wlasnych i sekcjach sportowych, dzialajqcych przy 
Gro-jeckim OSrodku Sportu, 
- 600 m2 sezonowego sztucznego Iodowiska. 
W 8 2 ww. uchwaly Rada Miejska w Grojcu ure(:ulowala rowniez sposob przekazywania 
dotacji przedmiotowych w ciqgu roku oraz sposol~ rozliczania sie zakladu budzetowego z 
otrzymanej dotacji z budietu Gminy, cyt.,, 

1. Dotacja, o ktorej mowa w 5 1 bedzie przc:kazywana zakladowi budietowemu w 12 
ratach miesiecznych w terminie do 15-go kaidego n~iesiqca. 

2.Rozliczenie dotacji nastqpi w terminie do ? 1.0 1.20 1 6 roku." 

Kwota przyznanej dotacji dla GOS ,,Mazo\vszev Gro-jec na 201 5 rok zostala zaplanowana w 
uchwale budietowej na 2015 rok w kwocie 1.72(-1.000,00~!. w dziale 926 rozdzial 92605 
paragraf 2650 k.b. (Uchwala Nr 11111 0120 14 Rady Miejskiej w Grojcu z dnia 29 grudnia 20 14r.) 
W dniu 28.01.2016r. Dyrektor GOS ,,Mazowsze" Gro-jec przedloiyl w Urzedzie Gminy i 

Miasta Grojec rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2015r., czyli z zachowaniem terminu 
okreilonego przez Rade Miejskq w Grojcu uchwalq Nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku 

Z rozliczenia wynika, i e  udzielona dotacja w dzialc 926 rozdziale 92605 w kwocie 1.729.000 
zl wykorzystana zostala w caloSci wg zestawienia: 
Obiekt Stadion 
- 40.103 m2 x 1 1,lOzl. = 445.143,3021. 
Hala Sportowa ,,SpartakusW z kompleksen~ boisk 
- 17.096 m2 x 16,9724. = 445.143,3021. 
,Sport 

I 



15.300 osob uczestniczqcych w imprezach spor,owych i sekcjach GOS x 17,3221. = 

264.996,OOzt. 
Lodowisko 
- 600 m2 x 175,OOzl. = 105.000,00zl. 
Kryta Plywalnia ,,Wodnik7' 
- 102.500 osobo-wejSd x 6,0921. = 624.225.00~1. 
Razem 1.729.483.42~1. 
Razem wejscia na Plywalniq Wodnik 124.268 osobj., w tym: 

Szkoly gminne 48.805 osob 
Pozostale szkoly 3.703,osob 
WejScia indywidualne 7 1.760 osob 

R6inicq w kosztach w kwocie 483,4221, GOS pokryi z wlasnych przychodow. 
Dotacjc; ww. rozliczyla w dniu 09.02.201 6s. p. Katarzyna Suwarska - Audytor UMiG 
W dniu 10.02.201 6r. Burmistrz zatwierdzil rozliczcnie dotacji przedmiotowej udzielonej dla 
GOS ,,Mazowsze" Grojec w kwocie 1.729.000,OOzt. 

GOS ,,MazowszeV Grojec sporzqdzil sprawozdanie Rb-30 z wykonania planow finansowych 
samorzqdowych zakladow budzetowych za okres sprawozdawczy od 01.01 do dnia 
3 1.12.201 5r. 
Ustalono, i e  na przestrzeni 2015r. GOS zreali,!owal przychody budietowe w kwocie 
3.944.738,17zI, z czego: 

5 0830 i.wota 2.169.982,09zl 
5 0920 I~wota 632,7921 
§ 0970 Iiwota 45.123,29zl 
(j 2650 I;wota 1.729.000,OOzl 

RownowartoSC odpisow amortyzacyjnych kwota 629.96 1 , l l  zt. 
Stan Srodkow obrotowych na poczqtek okresu + 156,41zl. 

Planowane koszty GOS ,,Mazowszen Grojec wg stanu na 3 1 grudnia 201 5r. stanowily kwotq 
3.946.000,0021. 
Plan finansowy GOS ,,Mazowsze" Grojec nie przewidywat wplaty do budietu nadwyiki 
Srodkow 

Koszty GOS ,,Mazowsze7' Grojec w 20 1 5r. zrea1i;:owano w kwocie 4.574.856,47zl (wraz z 
pokryciem amortyzacji w kwocie 629.96 1,l 121.). 
Stan Srodkow obrotowych na koniec 201 5r. wynosil minus 0,78zl. 
Struktura Srodkow obrotowych ksztaltowala siq nastqpujqco: 

(+) Srodki pieniqine w kwocie 269.044,87~1. 
(+) naleznoici netto w kwocie 48.568,06~1. 
(-) zobowiqzania w kwocie 322.81 3,7121. 
(+) pozostale Srodki obrotowe w kwocie 5.200,OOzl. 

Zaklad nie wykazywal zobowiqzan wymagalnych. 
Na koniec 2015r. Zaklad nie osiqgnql nadwyiki Srodkow obrotowych. 

Ponadto wlw zaklad budzetowy sporzqdzil sprawo;.dania za 201 5r.: 
- Rb- Z o stanie zobowiqzan wg tytulow dluinych ( raz gwarancji i poreczen (zerowe) 
- Rb- N o stanie naleinoici wykazano : 

Depozyty na iqdanie w kwocie 269,044,8771 
naleinoSci wymagalne w kwocie tqcznej 21 575,23,64zl. 

i 



Wykaz zalqcznikbw: 
1. Ramowa tematyka kontroli kompleksowej je'lnostki samorzqdu terytorialnego 
2. Protok64 z kontroli kasy 

Przed podpisaniem niniejszego protokolu poinformc.wano Burmistrza Gminy i Miasta Gro-jec, 
i e  zgodnie z trybem przeprowadzania kontroli pkt 9 .:alqcznika Nr 2 do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2004 roku w 1;prawie siedzib i zasiqgu terytorialnego 
regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegolowej organizacji izb, liczby cztonkow 
kolegium i trybu postqpowania ( Dz. U.  Nr 167, poz. 1747 ) ma prawo odmowy podpisania 
protokoh i zioienia w ciqgu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaSnie6 co do 
przyczyny tej odmowy. 
Protokol niniejszy sporzqdzony zostal w dw6ch jed~~obrzmiqcych egzemplarzach i podpisany 
w siedzibie Urzqdu Gminy i Miasta w dniu 16.12.2016r. po uprzednim odczytaniu i 
omowieniu. 
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksiqdze ewidencji kontroli jednostki 
kontrolowanej pod poz. 1. 

Jeden egzemplarz protokolu przekazano Burmistrzi)wi Gminy i Miasta Grojec 
Do ustalen zawartych w niniejszym protokole zastr;reken nie wniesiono. 

Podpisy kontrolujqcych: Podpisy kontrolowanych: 

Urzqd Grniny i PJiasta w Grojcu 
~11.Jc~efa Pi!sudskiego 4-7 

05-600 Gi-6jec 
NIP 797-1 2-?3-751:,Regon f!00524795 
te1.48i864-30-91, fax 461664-21 -03 



kontroli kasy Urzqdu Gminy i Miasta Gr6jec przeprowadzonej w dniu 24.10.20 16r. od godz.: 
09:OO do 10:OO przez: 
Stawomir Janik - starszy inspektor kontroli RIO w R arszawie Zespot w Radomiu 

Kontrolq przeprowadzono w obecnoici: 
- Pani Urszula Woiniak - lcasjera 
- Pani Mariola Ko~norowska - Skarbnika Glniny i Mi;.sta Gr6jec 

I. Rzeczywisty stan gotowki w kasie wynosit 3.36 1,40zt. 
Stan gotowki wedlug raport6w kasowych wynosil 3.361,40~1., w tym: 

Raport Kasowy Dochodow budzetowych NI. 206 z okresu od 24.10.2016r. do nadal - 
saldo 614,4021. (ostatnia poz.7 K P  Nr 624'4 przyjqcie do kasy op4at podatku od 0s. 
fizycznych w kwocie 357,6024.) 
Raport Kasowy Wydatkow (pogotowie kaso~l:c) Nr 57 z okresu od 24.10.2016r. do nadal 
- saldo 2.747,OOzl. (ostatnia poz.2 wyplata rat.hunl<u na kwote 126,50zt.) 
Raport Kasowy ZFSS Nr I z dnia 30.08.20 16-. - saldo zero 
Raport Kasowy Depozyt6w Nr 2 z dnia 07.09.201 5r. - saldo zero. 

Nie stwierdzono r6znic pomiqdzy rzeczywistym stane~n got6wki w kasie, a stanem wynikajqcym 
z prowadzonych raportow kasowych z i~wzgl~:dnieniern dokument6w rozcl~odowych i 
przychodowych bqdqcym w posiadaniu kasjera w cz:isic kontroli. 

2. Stan innych walor6w (depozythw) I<ontrolowan(:j jednostki przechowywanych w kasie, ich 
zgodnoSC bqdi niezgodnoSC z ewidencjq 
Na dzien przeprowadzenia kontroli w Icasie nie przc:howywano depozyt6w 

3. Stan drukbw Scislego zarachowania przechowyw;~nych w kasie oraz icli zgodnoSC bqdi 
niezgodnoid z ewidencjq. 
W kasie przechowywano: 

Czeki got6wltowe Banku Pekao S.A. czyste w iloSci 23 sztuk, w tym: 
od fir 00 1 156675 1 do nr 00 1 1566765 w i loSci 15 szt. 
nr 00 10473 155 iloSci 1 szt. 
od nr 00098 108 14 do nr 00098 108 15 w iloSci 2 szt 
od nr 00 10473 156 do nr 001 0473 160 w iloSci 5 szt. 

Kwitariusze przychodowe K-53 w iloSci 3F sztuk bloczltbw czystych (zawierajqcych po 
I00 szt blankiet6w optat kakdy - od nr 656'201 do nr 660000) 
Karty drogowe SM-101 w iloSci 12 szti~k I~loczkbw czystych (zawierajqcych po 100 szt 
blankiet6w optat kaidy - od nr 0 1 1 1 13 do nf. 0 123 14) 

W wyniku kontroli drukow Scis+cgo zarachcwania nie stwierdzono r6inic pomiqdzy 
rzeczywistym stanem tych drul<6w, a stanem wynlkajqcym z prowadzonej ewidencji w ksiedze 
druk6w Scisjego zarachowania. 



4. Pogotowie kasowe dla I<ontrolowanej jednostki us! done Zarzqdzeniem Nr 15911 2 Burmistrza 
Gminy i Miasta Gr6jec z dnia 3 1 gri~dnia 2012 w sprawie instrultcji gospodarki drukami Scistego 
zarachowania, gospodarki Icasowej oraz instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji wynosi 
3.000.00zi. 

5. Kasjerka jest zaznajolniona z obowiqzujqcymi przepisami kasowymi. 

6 .  Kasjerka zloiyla deklaracjq o odpowiedzialnoici n.aterialnej za powierzonq jej got6wkq i inne 
walory znajdujqce siq w kasie Urzqdu Gminy i Miaskt Grojec. 

7. Ostatniq kontrolq kasy przeprowadzono w dniu 3 1 8:rudnia 2015r. 

8. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy 
Pomieszczenie, w ktorym zlokalizowano kase odpon,iada wymogom zawartym w wewnetrznych 
regulacjach prawnych. 

Protok61 niniejszy zostat sporzqdzony ~v trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach i podpisany 
po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protol<otu pozosta\viono w jednostce kontrolowanej. 
W zwiqzku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole nie wniesiono zastrzeien 


