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PROTOKÓŁ

z narady pokontrolnej odbytej w dniu 18 maja 2017 roku
w Urzędzie Gminy w Imielnie

Przedmiotem narady było omówienie wyników kontroli kompleksowej gospodarki finansowej
Gminy Imielno za 2016 rok i inne wybrane okresy przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Imielnie
w okresie od dnia 20 marca do dnia 28 kwietnia 2017 roku, oraz przekazanie protokołu kontroli
kierownikowi kontrolowanej jednostki.
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WK-60/7/2017

PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Imielno za 2016 rok i inne wybrane okresy,
przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie, 28 - 313 Imielno, ul. Cmentarna 7,
w okresie od 20 marca do 28 kwietnia 2017 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Kielcach w osobach:
_ Rafał Maszczak, Młodszy Inspektor Kontroli - na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli Nr WK _ 60/7/B/2017 Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
17.03.2017 roku (od 20,03 do 28.04 z przerwami w dniach: 27.03, 06.04, 14.04,

18-19.04,21.04),
_ Barbara Krzyściak, Inspektor Kontroli - na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
Nr WK - 60/7/C/2017 Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia

• 17.03.2017 roku (od 20.03 do 28,04 z przerwami w dniach: 27.03, 06.04,14.04,18 -19.04,21.04),
_ Renata Jaros, Starszy Inspektor Kontroli - na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
Nr WK _ 60/7/0/2017 Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
17.03.2017 roku (od 27.03 do 28.04 z przerwami w dniach: 27.03, 06.04,13 - 14.04, 18 -19.04,21.04,

24.04),
przy udziale Koordynatora kontroli w osobie Wojciecha Kusińskiego, Głównego Inspektora Kontroli
obecnego w dniach: 24.03, 03-04.04, 20, 24, 27.04 - na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli Nr WK _ 60/7/A/2017 Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia

17.03.2017 roku.
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Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona została metodą wyrywkową
za 2016 rok i inne wybrane okresy do dnia kontroli, według następującej tematyki:

1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne
2. Księgowość i sprawozdawczość
3. Dochody budżetowe
4. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych
5. Rozliczenia otrzymanych i udzielonych dotacji
6. Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu
7. Gospodarka mieniem
8, Rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi.

Ilekroć w niniejszym protokole kontroli użyto sformułowania:
_Wójt - oznacza to Wójta Gminy w Imielnie,
_Skarbnik - oznacza to Skarbnika Gminy w Imielnie,
_Rada Gminy - oznacza to Radę Gminy w Imielnie,

r
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I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE
(kontrolowała Barbara Krzyściak)

Wykaz akt kontroli stanowi załącznik nr 1/1do protokołu kontroli.
1. Kierownictwo gminy
Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jan Grzelec, wybrany do pełnienia tej funkcji Uchwałą
Nr 1.1.2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku.
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy jest Pani Gabriela Deka, wybrany Uchwałą Nr 1.2.2014 z dnia
1 grudnia 2014 roku.
Wójtem jest Pan Zbigniew Huk, wybrany w wyborach bezpośrednich dnia 30 listopada
2014 roku, co wynika z zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie z dnia 9 grudnia
2014 roku. W poprzedniej kadencji funkcję Wójta pełnił Pan Zygmunt Brzeziński.
Skarbnikiem jest Pani Halina Faryna, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 111/2190Rady Gminy
z dnia 27 czerwca 1990 roku. Wójt pismem OSK:1142/37/2008 z dnia 14 lipca 2008 roku powierzył
Skarbnikowi obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie prowadzenia
rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej
kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej
kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1870 ze zm.), dalej ustawa o finansach publicznych.
Kserokopia ww. pisma stanowi akta kontroli nr AKJI/2 do protokołu kontroli.
Sekretarzem Gminy od dnia 1 sierpnia 2011 roku jest Pani Ewa Seweryn, zgodnie z pismem
Znak: ELA.2122.1.2011 z dnia 21 lipca 2011 roku.
Zastępcą Skarbnika od dnia 22 stycznia 2013 roku jest Pani Barbara Latkawska, zgodnie z pismem
z dnia 22 stycznia 2013 roku.
Rada Gminy składa się z 15 radnych. Uchwałami Rady Gminy Nr 11.4.2014,Nr 11.5.2014,Nr 11.6.2014,
Nr 11.7.2014i Nr 11.8.2014 z dn. 09.12.2014 L powołano i ustalono składy osobowe stałych Komisji

Rady, tj. nw. komisji:
- Rewizyjnej,
_Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
_Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
_Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Srodowiska.

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno. prawne
• Statut Gminy Imielno uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29.05.2015 r. - uchwała
Nr V1.29.2015 Uednolity tekst Statutu został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokrzyskiego z 2015 r. poz. 1791).
• Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Imielnie wprowadzony Zarządzeniem Wójta
Nr 63/12 z dn. 01.02.2012 L, ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Nr 79/12
z dn. 30.05.2012 L, Nr 123/12 z dn. 31.12.2012 L, Nr 240.2014 z dn. 28.10.2014 r. i Nr 4.2016

z dn. 29.022016 r.
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• Zarządzenie Wójta Nr 8/11 z dn. 17.01.2011 L W sprawie przepisów wewnętrznych regulujących
gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Imielno ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta
Gminy Nr 65/12 z dn. 29.02.2012 L, Nr 174.2013 z dn. 08.11.2013 r., Nr 42.2016 z dn. 30.08.2016 L

• Zarządzenie Wójta Nr 142/06 z dn. 31.03.2006 L W sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki
kasowej.
Wysokość kwot dochodów i wydatków budżetu w 2016 roku nie zobowiązywała Gminy
do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o którym mowa wart. 274 ust. 3 ustawy o finansach

publicznych.

3. Dane ogólne o gminie
Gmina Imielno to gmina wiejska położona w Województwie Świętokrzyskim, w Powiecie Jędrzejowskim,
obejmująca obszar o powierzchni 10.097 ha, co wynika z S 1 ust. 3 Statutu Gminy. W Gminie
funkcjonuje 21 jednostek pomocniczych (sołectw).
Według danych stanowiska ds. ewidencji ludności na dzień 31.12.2016 L liczba ludności Gminy
wynosiła 4.463 osób .
Gmina posiada numer identyfikacyjny REGON 291010116, zgodnie z zaświadczeniem Urzędu
Statystycznego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku i numer identyfikacji podatkowej
NIP 656-22-90-408, nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie w dniu 23 marca
2009 roku. Urząd Gminy posiada numer REGON 000531890, zgodnie z zaświadczeniem Urzędu
Statystycznego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku i numer identyfikacji podatkowej
NIP 656-18-12-520, co wynika z wniosku o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
podpisanego 4 lipca 2001 roku przez Zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie.

Z wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Imielno, stanowiącego akta kontroli nr AKJI/1, wynika
że w 2016 roku funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie,
2) Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie,
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie,
4) Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Imielnie,
5) Zespół Szkół w Motkowicach,
6) Zespół Szkół w Mierzwinie,
7) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie.
Na mocy Uchwały Nr XV111.109.2016Rady Gminy z dnia 18 listopada 2016 roku z dniem 31.12.2016 L

zlikwidowany został Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w lmielnie i z dniem
01.01.2017 L utworzone zostało Centrum Usług Wspólnych w celu prowadzenia wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej na rzecz jednostek oświatowych i instytucji kultury
funkcjonujących w Gminie Imielno.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 L o samorządzie gminnym Wójt udzielił
pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej Uednostkom budżetowym) do dokonywania czynności w zakresie zwykłego zarządu.
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Dla Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzony jest Rejestr Instytucji Kultury w wersji elektronicznej, który
zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w zakładce "Rejestr Instytucji
Kultury", zgodnie z S 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia
2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 189).

W 2016 roku Gmina przynależała do następujących związków i stowarzyszeń:
_ Międzygminny Związek "Mniszek" - Uchwała Nr V1/59/95 Rady Gminy z dn. 25.02.1995 L

_ Związek Międzygminny "Ekologia" Jędrzejów - Uchwała Nr VIII/66/99 Rady Gminy
zdn. 28.10.1999 L

_ Międzygminny Związek "Planowanie Przestrzenne" • Uchwała Nr X1/97/2000 Rady Gminy
z dn. 30.06.2000 r.
_ Stowarzyszenie "Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego" - Uchwała Nr XIII/109/2000
Rady Gminy z dn. 27.09.2000 r.,
_ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" - Uchwała Nr YJ50107Rady
Gminy z dn. 16.10.2007 L

_ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Jędrzejowska Ryba" - Uchwała Nr XXVI/130/09 Rady
Gminy z dn. 26.08.2009 L

_ Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Jędrzejowskiej Uchwała
Nr XXXV.219.2014 Rady Gminy z dn. 10.11.2014 L

_ Stowarzyszenie Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania - Uchwała Nr V.25.2015 Rady
Gminy z dn. 30.03.2015 r.

4. Obsługa bankowa budżetu gminy
Obsługę bankową budżetu Gminy Imielno prowadzi Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie na podstawie
umowy (bez numeru) zawartej w dniu 26.11.2014 roku na okres 3 lat do dnia 25.11.2017 roku.
Wyboru banku do obsługi bankowej budżetu dokonano w trybie art. 4 pkt B ustawy z dnia 29 stycznia
2004 L Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ponieważ - jak wynika
ze sporządzonej w dniu 24.11.2014 r. kalkulacji kosztów usług bankowych na okres 3 lat, wartość
szacunkowa powyższego zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości
30.000 euro. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia ujęto wartość opłat, prowizji i odsetek
zarówno dla rachunku budżetu jak i rachunków podległych jednostek budżetowych.
Obsługę bankową w poprzednim okresie prowadził ww. bank na podstawie umowy zawartej
w dniu 26 listopada 2011 roku.

5. Kontrole w zakresie gospodarki finansowej Gminy
Ostatnią kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Imielno Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach przeprowadziła w dniach od 22 pażdziemika 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku.
Na podstawie ustaleń kontrolnych Regionalna Izba Obrachunkowa skierowała wystąpienie pokontrolne
znak: WK-60.45.2013.1205.2014 z dn. 31.03.2014 L, w którym zaleciła realizację 45 wniosków
pokontrolnych. Pismem z dnia 05.05.2014 r. znak Fn.3251.2.2014 Wójt poinformował Regionalną Izbę
Obrachunkową w Kielcach o realizacji wniosków pokontrolnych. Z odpowiedzi wynika, że wszystkie
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wnioski pokontrolne zostały wykonane. W trakcie trwania niniejszej kontroli przy sprawdzaniu
poszczególnych zagadnień, kontroli poddano również realizację w bieżącej działalności jednostki
wniosków pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu znak: WK - 60.45.2013.1205.2014
z dn. 31.03.2014 r.
Od czasu przeprowadzenia ww. kontroli kompleksowej zostały przeprowadzone w Urzędzie Gminy
następujące kontrole w zakresie gospodarki finansowej:
_ Zakład Ubezpieczeń Spolecznych w Kielcach w dniu 19.10.2015 r. przeprowadził kontrolę
w zakresie naliczania składek na ZUS;
_ Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w dniach 15-16.06.2015 r. przeprowadził kontrolę
w zakresie stosowania procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających
wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2014-2015;
_ Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w dniach 24-25.11.2015 r. przeprowadził kontrolę
problemową w zakresie wykorzystania środków publicznych przyznanych na 2014 roku na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych .

II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
(kontrolowała Renata Jaros)
Kontrolę przeprowadzono w oparciu przepisy: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) - dalej ustawa o rachunkowości; rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) - dalej
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.; rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
25 pażdziernika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375); rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.);
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773), a także
na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w kontrolowanej jednostce zawartych
w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

1. Prawidłowość i kompletność ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz innych regulacji
wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej
W kontrolowanej jednostce obowiązuje na dzień kontroli, tj. 28 marca 2017 roku polityka rachunkowości
ustalona Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie przepisów wewnętrznych
regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Imielno, ze zmianami wprowadzonymi
Zarządzeniem Nr 65/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, Zarządzeniem Nr 174.2013 z dnia 8 listopada 2013
roku, Zarządzeniem Nr 42.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku.
Kontrolą objęto kompletność oraz poprawność opracowania ww. dokumentacji opisującej przyjęte
zasady rachunkowości w zakresie zawarcia w niej wszystkich elementów określonych przepisami
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art, 10 ustawy o rachunkowości oraz dostosowania postanowień dokumentacji do potrzeb i zasad
funkcjonowania jednostki.
W obowiązującej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości nie zawarto opisu
sytemu informatycznego zawierającego wykaz (w tym wersje) wszystkich stosowanych
w jednostce programów komputerowych w 2016 roku oraz wykazu wszystkich faktycznie prowadzonych
ksiąg rachunkowych - dzienników częściowych, pomimo że w ewidencji Urzędu Gminy w 2016 roku
stosowano 7 dzienników częściowych, Zgodnie z postanowieniami art, 10 ust. 1 pkt 3 lit b) i c) ustawy
o rachunkowości, jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez
nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące m,in,: sposobu prowadzenia ksiąg
rachunkowych, w tym co najmniej: wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe
na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich
funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych oraz opisu
systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu
systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności
od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad
ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu
ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.
W wyjaśnieniu stanowiącym załącznik nr 11/1 do protokołu kontroli Wójt wskazał, że: "w związku
ze zmianą systemu informatycznego i wprowadzaniu etapami nowych programów komputerowych
na poszczególnych stanowiskach nie zmieniono w polityce rachunkowości wykazu stosowanych
programów komputerowych, jak również nie zawarlo wykazu stosowanych w jednostce dzienników
częściowych. Polityka rachunkowości zostanie uaktualniona w najbliższym czasie",
Odpowiedzialność za ustalenie polityki (zasad) rachunkowości ponosi Wójt.
Kserokopię wyciągu z zarządzenia Nr 174,2013 Wójta z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie przepisów
wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Imielno zawierają akta kontroli
nr AK/II/t

2. Gospodarka pieniężna i kontrola kasy
Zasady funkcjonowania kasy w Urzędzie Gminy zostały ustalone w "Instrukcji w sprawie zasad
gospodarki kasowej oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania" stanowiącej załącznik
Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/11 Wójta z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie przepisów wewnętrznych
regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Imielno,
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W Urzędzie obsługę kasową wykonuje w wydzielonej części pokoju biurowego zlokalizowanego
na pierwszym piętrze budynku osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy na stanowisku Inspektora
ds, obsługi kasy, wymiaru podatków i opłat, posiadająca wykształcenie średnie. W aktach osobowych
ww. Inspektora znajdują się m.in.: umowa o pracę z dnia 1 października 1990 roku na czas
nieokreślony, zapytanie o udzielenie informacji o osobie z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego
(informacja z dnia 15 stycznia 2007 roku), oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej
z dnia 28 lutego 1995 roku, zakres czynności z dnia 9 listopada 2012 roku. Kasjerka posiada wykaz
osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych oraz wzory
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w trakcie trwania niniejszej kontroli, tj. w dniu 28 marca 2017 roku przeprowadzono inwentaryzację
Kasy Urzędu Gminy. Protokół sporządzony na powyższą okoliczność oraz oświadczenie kasjerki,
złożone przed spisem stanowią załącznik Nr 11/2 do niniejszego protokołu. W wyniku inwentaryzacji nie
stwierdzono różnic pomiędzy faktycznym stanem gotówki w kasie, a stanem ewidencyjnym
wynikającym z raportów kasowych.

3. Księgi rachunkowe budżetu i Urzędu
3.1. Stan i kompletność urządzeń księgowych
W 2016 roku ewidencja księgowa budżetu i jednostki budżetowej prowadzona była przy pomocy
programu informatycznego Puma firmy Zeto. Płace prowadzono przy pomocy systemu kadrowo-
placowego kadry i płace firmy Korelacja Systemy Informatyczne sp z 0.0. Ewidencję podatków
prowadzono za pomocą programu komputerowego podatki gminne firmy Korelacja Systemy
Informatyczne sp. z o. o. Ewidencja środków trwałych prowadzono przy pomocy programu
informatycznego Środki trwałe firmy Korelacja Systemy Informatyczne sp. z o. o. Dla celów rozliczeń
z ZUS kontrolowana jednostka korzysta z programu komputerowego PlATNIK, dla celów
sprawozdawczości budżetowej - programu 8esti@, a dla bankowości elektronicznej z programu HOME
NET. Ewidencję pozostałych środków trwałych prowadzono techniką ręczną w księgach
inwentarzowych.
Księgi rachunkowe kontrolowanej jednostki prowadzone w 2016 roku przy użyciu komputera obejmują
zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald - które tworzą dziennik, w tym dzienniki częściowe, księgę
główną (ewidencję syntetyczną), księgi pomocnicze (ewidencję analityczną), zestawienia obrotów i sald
kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów.
Program umożliwia prowadzenie ksiąg, o których mowa wart. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Na podstawie przedłożonych do kontroli ksiąg rachunkowych budżetu oraz jednostki Urząd Gminy
za miesiąc pażdziernik 2016 r. prowadzonych przy użyciu komputera (wydruków dzienników, zestawień
obrotów i sald kont księgi głównej) stwierdzono, iż księgi zostały oznaczone nazwą jednostki, nazwą
danego rodzaju księgi oraz nazwą programu przetwarzania, składają się z kolejno ponumerowanych
stron z oznaczeniem pierwszej i ostatniej strony, zawierają oznaczenie roku obrotowego, okresu
sprawozdawczego oraz datę sporządzenia. Program dostosowany jest zatem do wymogów określonych
wart. 13 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
Stosowane oprogramowanie umożliwia wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie
ich na komputerowy nośnik danych oraz dostęp do zbiorów danych pozwalających na uzyskanie
w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy informacji o treści zapisów
dokonanych w księgach rachunkowych stosownie do przepisów art. 24 ust. 4 pkt 4 ustawy
o rachunkowości. Do ewidencji zdarzeń dotyczących budżetu oraz Urzędu - jako jednostki prowadzono
odrębne księgi rachunkowe.

Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych
W wyniku kontroli ksiąg rachunkowych Urzędu oraz budżetu (zestawienia obrotów i sald) za miesiąc
grudzień 2015 roku oraz za miesiąc styczeń 2016 roku stwierdzono, że kontrolowana jednostka
dokonała zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy 2015 i otwarcia ksiąg
rachunkowych na początek roku obrotowego 2016, tj. zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
o rachunkowości. W wyniku porównania sald kont syntetycznych jednostki budżetowej i organu
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za ww. okresy nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy saldami wykazanymi w bilansie zamknięcia
na dzień 31.12.2015 r. i bilansie otwarcia na dzień 01.01.2016 r. Sporządzone wydruki komputerowe
składają się z automatycznie numerowanych stron, zapewniona jest automatyczna kontrola ciągłości
zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald, stosownie do przepisów art. 13 ust. 5 ustawy
o rachunkowości.
Do ksiąg rachunkowych 2016 roku wprowadzono konta księgi głównej ujęte w wykazie kont
stanowiącym element zakładowego planu kont. Nie stwierdzono przypadków ujmowania zdarzeń
na kontach księgi głównej nie ujętych w zakładowym planie kont.

Dziennik
Do ewidencji zdarzeń w księgach rachunkowych budżetu w 2016 roku stosowano jeden dziennik.
Do ewidencji zdarzeń w księgach rachunkowych Urzędu stosowano następujące dzienniki: "wydatki",
"przebudowa drogi gminnej 326007T", "kszta/cenie m/odocianych", "dochody", "Fundusz Świadczeń
Socjalnych", "dochody podatkowe" oraz "sumy depozytowe".
Kontrolą objęto dziennik budżetu "organ" oraz dziennik "wydatki" Urzędu za miesiąc pażdziernik 2016 r.
(wybrane zapisy księgowe).
Sprawdzono czy objęte kontrolą dzienniki prowadzono zgodnie z art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy
o rachunkowości.
Objęte kontrolą dzienniki zawierają chronologiczne ujęcie zdarzeń jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, są oznaczone nazwą danego rodzaju księgi oraz nazwą programu przetwarzania,
zawierają oznaczenie roku obrotowego, okresu sprawozdawczego, którego dotyczy oraz
są prowadzone w sposób umożliwiający jednoznaczne powiązanie zapisów w dziennikach
ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Zapisy w dziennikach numerowano w skali
roku. Dzienniki zawierają dane umożliwiające ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść poszczególnych
zapisów. Dowody księgowe ujęte w objętych kontrolą dziennikach zostały sprawdzone pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz posiadają podpisy osoby odpowiedzialnej za wskazanie
sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy
o rachunkowości. Na dowodach księgowych umieszczane były informacje o dacie wp/ywu dokumentu
do Urzędu. Sprawdzone dowody księgowe były zatwierdzane do wypłaty przez osoby upoważnione .
Zapisy w księgach zawierają: opis operacji, określenie rodzaju dowodu, kwoty wynikające z dowodów
żródłowych, oznaczenie kont. których dotyczy zapis.

Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
W wyniku kontroli ustalono, że w 2016 roku sporządzano zestawienia obrotów i sald dla kont księgi
głównej Urzędu oraz budżetu za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące), zgodnie z art. 18
ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Kontrolą objęto również zgodność obrotów dziennika budżetu i dziennika Urzędu "wydatki"
z obrotami zestawień obrotów i sald kont księgi głównej za miesiące pażdziernik, listopad i grudzień
2016 roku.
Stwierdzono, że suma obrotów dzienników budżetu i jednostki za miesiące objęte kontrolą roku jest
zgodna z sumą obrotów kont księgi głównej (budżetu i jednostki) za ten sam okres sprawozdawczy.



jednostki z narastającymi od początku roku obrotowego obrotami zestawienia obrotów

i sald.
Na dzień 31.12.2016 r. sporządzono zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych (budżetu
i jednostki), zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Konta ksiag pomocniczych
Kontrolą w zakresie prowadzenia kont ksiąg pomocniczych objęto konta: 222 "Rozliczenie dochodów
budżetowych", 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych", 224 "Rozrachunki budżetu", 901 "Dochody
budżetu", 260 "Zobowiązania finansowe" i 902 "Wydatki budżetu" do kont księgi głównej budżetu oraz
konta zespołu ,,2", zespołu ,,4" (konta 401-409), 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych",
750 "Przychody finansowe", 751 "Koszty finansowe", 800 "Fundusz jednostki" i 851 "Zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych" do kont księgi glównej Urzędu.
Do kont objętych kontrolą prowadzono ewidencję analityczną zgodnie z zasadami funkcjonowania tych
kont określonymi w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

• oraz postanowieniami ZPK.

3.2. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej
3,2.1 Ewidencja środków na rachunkach bankowych
Wykaz rachunków bankowych Urzędu i budżetu funkcjonujących w 2016 roku z wyszczególnieniem
sald wg stanu na dzień 01.01.2016 r. i 31.12.2016 r. zawierają akta kontroli Nr AKlII/2. Stany środków
na rachunkach bankowych są zgodne ze stanami poszczególnych kont księgowych wykazanych
w zestawieniu obrotów i sald prowadzonych oddzielnie dla jednostki budżetowej i dla organu.

Nr wyciągu bankowego Dala wyciągu Saldo z wyciągu bankowego Saldo wynikające z ewidencji księgowej

205 31.10.2016 r. 373.631.73 373.631,73

225 30.11.2016r. 576883,38 576.883,38

247 31.12.2016 r. 475.356,74 475.356,74

Kontrolą w zakresie prawidłowości ewidencji środków na rachunkach bankowych objęto zapisy
w ewidencji księgowej na podstawie losowo wybranych wyciągów bankowych:
a) 133 "Rachunek bieżący budżetu" na podstawie losowo wybranych 3 wyciągów bankowych, tj.:

•
Nr wyciągu bankowego Dala wyciągu Saldo z wyciągu bankowego Saldo wynikające z ewidencji księgowej

170 31.10.2016 r. 143.586,65 143.586,65

186 30.11.2016 r. 45.083,70 45.083,70

205 31.12.2016 r. 0,00 0,00

b) 130-01 "Rachunek bieżący jednostki - wydatki" na podstawie 3 losowo wybranych wyciągów

bankowych, tj.:

Nr wyciągu bankowego Dala wyciągu Saldo z wyciągu bankowego Saldo wynikające z ewidencji księgowej

211 31.102016 r. 0,00 0,00

231 30.11.2016 r. 0,00 0,00

253 31.12.2016 r. 0,00 0,00
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c) 130.02 "Rachunek bieżący jednostki - dochody pozostałe UG" na podstawie 3 losowo wybranych

wyciągów bankowych, tj,:



Nr wyciągu bankowego Data wyciągu Saldo z wyciągu bankowego Saldo wynikające z ewidencji księgowej

207 31.10.2016 r. 0,00 0,00

227 3011.2016 r. 0,00 0,00

247 31.12.2016 r. 0,00 0,00

d) 130.03 "Rachunek bieżący jednostki - dochody podatkowe" na podstawie 3 losowo wybranych
wyciągów bankowych, tj.

Nr wyciągu bankowego Data wyciągu Saldo z wyciągu bankowego Saldo wynikające z ewidencji księgowej

25 27.10.2016 r. 35.128,14 35.128,14

27 29.11.2016 r. 39.293,14 39.293,14

31 31.12.2016 r 17.521,97 17.521,97

e) 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia - ZFSS" na nw. wyciągów bankowych:

•
D 139.01 "Inne rachunki bankowe - sumy depozytowe" dokonane na podstawie nw. wyciągów
bankowych:

Nr wyciągu bankowego Data wyciągu Saldo z wyciągu bankowego Saldo wynikające z ewidencji księgowej

17 14.10.2016 r. 223.759,52 223.759,52

21 29.11.2016 r. 223.759,52 223.759,52

23 31.122016 r. 313.341,34 313.341,34

g) 139.02 "Inne rachunki bankowe - dokształcanie młodocianych" na podstawie nw. wyciągów
bankowych:

Nr wyciągu bankowego Data wyciągu Saldo z wyciągu bankowego Saldo wynikające z ewidencji księgowej

13 31.10.2016 r. 30.991,69 30.991,69

19 30.11.2016 r. 24.796,69 24.796,69

25 31.12.2016 r. 4.317,33 4.317,33

•
Na wszystkich objętych kontrolą kontach zapisów dokonywano na podstawie wyciągów bankowych
z zachowaniem pełnej zgodności obrotów pomiędzy księgowością banku a księgowością organu
lub Urzędu. Do objętych kontrolą wyciągów bankowych załączano dowody źródłowe potwierdzające
dokonane operacje wyszczególnione w ww. wyciągach bankowych. Operacjom ujętym w wyciągach
bankowych nadawano numer identyfikacyjny, stanowiący podstawę zapisu oraz wskazywano sposób
ujęcia w księgach rachunkowych. Kontrola zgodności sald wykazanych na objętych kontrolą kontach
z saldami końcowymi wykazanymi w powyższych wyciągach bankowych do tych kont wykazała,
że zachodzi zgodność pomiędzy saldami końcowymi wykazanymi w wyciągach bankowych
i wykazanymi w ewidencji księgowej.

3.2.2. Ewidencja rozrachunków i rozliczeń
Kontrolą objęto konta rozrachunkowe budżetu oraz konta rozrachunkowe prowadzone dla Urzędu.
Kontrolę przeprowadzono w zakresie: prawidłowości i realności sald należności i zobowiązań na dzień
31.12.2016 L, przestrzegania zasad funkcjonowania poszczególnych kont rozrachunkowych,
określonych w załącznikach nr 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 L,

terminowości regulowania zobowiązań, występowania na dzień oraz 31.12.2016 L zobowiązań
wymagalnych oraz przestrzegania obowiązku ujęcia w księgach rachunkowych danego roku wszystkich
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Wymienione zagadnienia skontrolowano w oparciu o ewidencję syntetyczną i analityczną prowadzoną
dla poszczególnych kont zespołu drugiego objętych próbą kontrolną.

Ewidencja rozrachunków i rozliczeń budżetu
W 2016 roku ewidencję rozrachunków i rozliczeń w księgach rachunkowych budżetu prowadzono
na kontach: 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych", 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych",
224 "Rozrachunki budżetu", 240 "Pozostałe rozrachunki" i 260 "Zobowiązania finansowe".

W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie ww. konta zostały określone przez kierownika jednostki
w zakładowym planie kont dla budżetu obowiązującym w 2016 roku.
W zakresie przestrzegania zasad funkcjonowania kont kontrolą objęto wybrane zapisy dotyczące
ewidencji w księgach budżetu dotyczące:
• wpływu w grudniu 2015 roku części oświatowej subwencji ogólnej za styczeń 2016 roku,
. wpływu dotacji celowych ze SUW,
. wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów .
W księgach rachunkowych budżetu prawidłowo ujmowano ww. operacje gospodarcze, zgodnie
z zasadami funkcjonowania kont określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 lipca 2010 r. oraz postanowieniami ZPK.

Ewidencja rozrachunków i rozliczeń Urzedu
W 2016 roku ewidencję rozrachunków w księgach rachunkowych kontrolowanej jednostki prowadzono
na kontach rozrachunkowych: 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami", 221 "Należności z tytułu
dochodów budżetowych", 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków
europejskich", 225 "Rozrachunki z budżetami", 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami", 240 "Pozostałe
rozrachunki", 245 "Wpływy do wyjaśnienia", 290 "Odpisy aktualizujące należności".

Kontrolą objęto ewidencję nw. operacji gospodarczych dotyczących:
. rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, w tym naliczenia ,,13". tki za 2016 L,

. zobowiązań z tytułu należnych
• składek członkowskich za przynależność Gminy Imielno do Stowarzyszeń/Związku Międzygminnego,
. naliczenia i wypłaty diet radnych,
. rozrachunków z tytułu wpłat na PFRON.
W księgach rachunkowych Urzędu prawidłowo ujmowano ww. operacje gospodarcze, zgodnie
z zasadami funkcjonowania kont określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 lipca 2010 r. oraz postanowieniami ZPK.

W zakresie kontroli prawidłowości i realności sald należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.
ujętych na kontach 201, 229, 231, 234 i 240 w ewidencji księgowej Urzędu nie stwierdzono
nieprawidłowości.
W wyniku kontroli terminowości regulowania zobowiązań wobec kontrahentów ujętych na koncie
201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" w miesiącu grudniu 2016 roku (zobowiązania na dzień31h~f"" ;, w 2016rok" o"~:tę",,,,,,yP"""'" 0",,,m';9' "'"";



•

•

zobowiązań wobec kontrahentów. Na dzień 31.12.2016 r. w kontrolowanej jednostce nie występowały
zobowiązania wymagalne.

Memoriał
Na podstawie dokumentów księgowych ujętych w dzienniku w miesiącu grudniu 2016 roku oraz
w styczniu 2017 roku ustalono, że zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 2016 roku poprzedzono
weryfikacją ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich obciążających jednostkę kosztów, stosownie
do art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

3.2.3 Ewidencja wybranych operacji w ewidencji księgowej
Ewidencja wybranych operacji Urzedu
Środki trwałe
Środki trwałe ewidencjonowane były w Urzędzie na koncie 011 "Środki trwałe". Wartość
zaewidencjonowanych na tym koncie środków trwałych na dzień 31.12.2016 L wynosiła
20.423.318,46 zł. W trakcie roku 2016 wartość początkowa środków trwałych, uległa zwiększeniom oraz
zmniejszeniom w niżej podanych wysokościach:
B.O. na dzień 01.01.2016 L (strona Wn) -19.751.069,76 zł,
- obroty strony Wn (zwiększenia) - 714.153,89 zł,
- obroty strony Ma (zmniejszenia) - 41.905, 19 zł,
B.Z. na dzień 31.12.2016 r. (strona Wn) - 20.423.318,46 zł.
Stan środków trwałych ujętych w ewidencji syntetycznej na koncie 011 "Środki trwałe" na dzień
31.12.2016 L był zgodny ze stanem wynikającym z ewidencji analitycznej prowadzonej do tego konta.
Sprawdzono terminowość i prawidłowość ujęcia w ewidencji księgowej Urzędu zdarzeń gospodarczych
w zakresie zmian w stanie środków trwałych w II półroczu 2016 roku w zakresie zgodności z przepisami
art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Sprawdzeniem objęto operacje dotyczące zwiększenia stanu środków trwałych dokonane na podstawie
dowodów: OT/ST/54/2016 z dnia 31.082016 L, OT/ST/55/2016 z dnia 31.08.2016 L, OT/ST/56/2016
z dnia 30.09.2016 r., OT/ST/57/2016 z dnia 31.10.2016 r, OT/ST/58/2016 z dnia 31.10.2016 r.,
OT/ST/59/2016 z dnia 31.10.2016 r. i OT/ST/60/2016 z dnia 31.10.2016 L

W zakresie terminowości ujmowania zdarzeń na koncie 011 "Środki trwale" w 2016 roku w próbie
objętej kontrolą stwierdzono jeden przypadek nie ujęcia we właściwym okresie sprawozdawczym
zdarzenia dotyczącego zakupu środka trwałego, a mianowicie kosiarkę o wartości 14.000,00 zł
zakupioną w dniu 24 maja 2016 roku na podstawie faktury VAT nr 657/2016 przyjęto na stan środków
trwałych w dniu 30.09.2016 L na podstawie dowodu OT/ST/56/2016 z dnia 30.09.2016 roku,
tj. po upływie 4 miesięcy od daty zakupu. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które
nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
W wyjaśnieniu stanowiącym załącznik nr 11/3do protokołu kontroli Inspektor ds. dochodów budżetowych
i środków trwałych wskazała, że: "kosiarkę o wartości 14.000,00 zł zakupioną w dniu 24.05.2016 r.
przyjęto na stan środków trwałych w dniu 30.09.2016 r. w wyniku przeoczenia. Nadmieniam,
iż pozostałe operacje gospodarcze są zaewidencjonowane prawidłowo".
Odpowiedzialność merytoryczną za realizację zadania ponosi Inspektor ds. dochodów budżetowych
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W związku z tym, że niebieżące ujęcie zakupu środka trwałego miało charakter incydentalny
Inspektorowi ds. dochodów budżetowych i środków trwałych udzielono instruktażu, z którego protokół
stanowi załącznik nr 11/4do protokołu kontroli.
Kserokopie dowodu OT/ST/56/2016 z dnia 30.09.2016 r., faktury VAT nr 657/2016 z dnia 24.052016 L,

oraz wydruk z ewidencji księgowej do konta 011-05 za miesiąc wrzesień 2016 r. zawierają akta kontroli
nr AK/II/3.

Pozostałe środki trwałe
Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane były w Urzędzie na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe".
Wartość zaewidencjonowanych na tym koncie środków trwałych na dzień 31.12.2016 L wynosiła
376.775,31 zł. W trakcie roku 2016 wartość początkowa środków trwałych, uległa zwiększeniom oraz
zmniejszeniom w niżej podanych wysokościach:
B.O. na dzień 01.01.2016 L (strona Wn) - 368.204,99 zł,
- obroty strony Wn (zwiększenia) - 11.877,07 zł,
- obroty strony Ma (zmniejszenia) - 3.306,75 zł,
B.Z. na dzień 31.12.2016 L (strona Wn) - 376.775,31 zł.
Sprawdzeniem objęto zapisy dokonane w 2016 L na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" dotyczące
zakupu pozostałych środków trwałych dokonanych w II półroczu 2016 L na podstawie losowo
wybranych faktur nr:
_ FVRSAW/16/06/SAW110/0085 z dnia 24.06.2016 L - zakup telefonu komórkowego o wartości
708,48 zł,
o FVRSAW/16/06/SAW110/0086 z dnia 24.06.2016 r. - zakup telefonu komórkowego o wartości
708,48 zł,
o FVRSAW/16/08/SAW110/0085 z dnia 22.07.2016 r. - zakup telefonu komórkowego o wartości
678,96 zł,
- 7995/16 z dnia 25.08.2016 r. - zakup szlifierki o wartości 550,00 zł,
_ 119/2016 z dnia 14.11.2016 r. - zakup szafy biurowej o wartości 1.060,00 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że wartość pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie
013 "Pozostałe środki trwałe" zwiększały takie składniki majątku, których wartość pojedynczego
składnika nie przekraczała kwoty 3.500,00 zł. Na fakturach dotyczących zakupu pozostałych środków
trwałych znajdowały się adnotacje dotyczące wpisu do ksiąg inwentarzowych. Objęte kontrolą pozostałe
środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł (ewidencjonowane na koncie 013) zostały
umorzone jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania, zgodnie
z S 6 ust. 3, pkt 4 i pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 L Umorzenie
pozostałych środków trwałych księ90wano na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych". Na koncie tym ujęto wartość pozostałych środków trwałych
ewidencjonowanych na koncie 013 oraz część wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych
na koncie 020, a która nie była umarzana na koncie 071.

Długoterminowe aktywa finansowe
Na dzień 1 stycznia 2016 r. konto 030 "Długoterminowe aktywa finansowe" wykazywało saldo
Wn 23.000,00 zł. Takie samo saldo widniało na koncie 030 na dzień 31 grudnia 2016 L Saldo konta
dotyczyło udziałó w Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej "Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z 0.0.
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4. Sprawozdania finansowe
Sprawdzeniu poddano, czy bilans z wykonania budżetu Gminy oraz bilans jednostki budżetowej .
Urzędu, zestawienie zmian w funduszu, rachunek zysków i strat - sporządzone zostały na podstawie
danych ksiąg rachunkowych, prowadzonych dla budżetu gminy i Urzędu. W tym celu analizie poddano
dane wykazane w ww. sprawozdaniach oraz przedłożone do kontroli zestawienia obrotów i sald kont
księgi głównej budżetu oraz jednostki.

•

Bilans z wykonania budżetu
Na dzień 31.12.2015 L sporządzono bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
sporządzono z zachowaniem ustawowego terminu, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku
Nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku. Bilans został podpisany przez
Wójta oraz Skarbnika. Dane wykazane w ww. bilansie są zgodne z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej budżetu.

Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy
Na dzień 31 grudnia 2016 roku sporządzono sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy obejmujące
bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu.
Ww. sprawozdania sporządzono z zachowaniem terminu określonego w przepisach S 26 ust. 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. wg wzorów stanowiących załącznik Nr 5, 7 i 8
do powyższego rozporządzenia. Sprawozdanie zostało podpisane przez Wójta oraz Skarbnika.
Dane wykazane w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki
są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Urzędu Gminy.

14

5. Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
Kontrolą objęto nw. jednostkowe sprawozdania Urzędu:
_ Rb-27S "Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego" sporządzone za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30.09.2016 L,

31.10.2016 r., oraz 30.11.2016 L

_ Rb.28S "Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego" sporządzone za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30.09.2016 L,

31.10.2016 r., oraz 30.11.2016 L

_Rb-50 "Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami"
za III i IV kwartał 2016 L

_Rb.NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
• Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy na koniec 2016 L

Kontrolę przeprowadzono w zakresie terminowości sporządzenia wszystkich ww. sprawozdań oraz
zgodności danych wykazywanych w:
_ Rb-27S rocznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2016 L (korekta nr 2)
w zakresie danych wykazanych w kolumnie 7 - we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej, oraz

h'r
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w kolumnach 9-11 dla następujących podzialek klasyfikacji budżetowej dz. 400 rozdz. 40002,
dz. 700, rozdz. 70005, dz. 756, rozdz. 75615 i 75616 i dz. 900 rozdz. 90002.
- Rb-28S rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych za okres
od początku roku do dnia 31.12.2016 r.(korekta nr 1) - w zakresie danych wykazanych we wszystkich
kolumnach i we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 31 grudnia 2016 r. - w zakresie danych wykazanych we wszystkich wierszach
sprawozdania,
- Rb.ST sprawozdaniu o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy na koniec
2016 r. - w zakresie danych wykazanych we wszystkich wierszach sprawozdania.
W wyniku sprawdzenia danych wykazanych w Rb-27S rocznym sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku
do dnia 31,12.2016 r. (korekta nr 2) ustalono, że dane w zakresie objętym kontrolą są zgodne z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej.
W wyniku sprawdzenia danych wykazanych w Rb-28S rocznym sprawozdaniu z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku
do dnia 31.12.2016 r. (korekta nr 1) ustalono, że dane w zakresie objętym kontrolą są zgodne z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej.
W Rb-ST sprawozdaniu o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy na koniec 2016 r.
oraz Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31.12.2016 r. wykazano dane zgodne z ewidencją księgową.
Objęte kontrolą sprawozdania zostaly sporządzone z zachowaniem ustawowych terminów, w sposób
czytelny i trwaly, zawierają podpisy na każdym formularzu, w miejscu oznaczonym, z pieczątką
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Ww, sprawozdania sporządzono na wzorach tych
sprawozdań określonych w załącznikach nr 9, 20, 22, 29 i 33 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
Sprawdzeniu poddano terminowość sporządzania sprawozdań Rb-N kwartalne sprawozdanie
jednostkowe o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wedlug stanu na koniec
III i IV kwartalu 2016 r., Rb-Z kwartalne sprawozdanie jednostkowe o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec III i IV kwartału 2016 r., oraz prawidłowość
wykazania danych w sprawozdaniach sporządzonych wg stanu na koniec IV kwartalu 2016 roku:
- Rb-N (korekta nr 2) - w zakresie danych wykazanych w wierszu N.3. "gotówka i depozyty" tego
sprawozdania,
- Rb-Z (korekta nr 1) - w zakresie danych wykazanych we wszystkich wierszach tego sprawozdania.
Objęte kontrolą sprawozdania zostały sporządzone z zachowaniem ustawowych terminów, w sposób
czytelny i trwały, zawierają podpisy na każdym formularzu, w miejscu oznaczonym, z pieczątką
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Ww. sprawozdania sporządzono na wzorach tych
sprawozdań określonych w zalącznikach nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 marca 2010 r.
W kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu
na koniec IV kwartał 2016 roku (korekta nr 2), w części A w wierszu N.3.2. "depozyty na żądanie"
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wykazano kwotę 207.868,20 zł, zamiast 208.420,81 zł. Różnica w kwocie 552,61 zł wynika z salda
konta 224 "Rozrachunki budżetu" i dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
za miesiąc grudzień 2016 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu w styczniu
2017 r. Stosownie do postanowień S 4 ust. 1 pkt 1 i S 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
4 marca 2010 r. w ramach sprawozdań Rb-N wprowadza się sprawozdanie jednostkowe - sporządzane
przez kierownika jednostki sporządzającej takie sprawozdanie na podstawie ksiąg rachunkowych lub
ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki. Sprawozdania
należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
Z S 13 ust. 1 pkt 4 załącznika Nr 9 pn "Instrukcja sporządzania sprawozdań" do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. wynika m.in., że w układzie przedmiotowym prezentowane
są należności wynikające z następujących tytułów:
v' depozyty - rozumiane jako wartość należności wynikających ze złożonych depozytów.
Do depozytów zalicza się przede wszystkim depozyty złożone w banku. W przypadku takich depozytów
wykazuje się stan środków zdeponowanych w banku, w kolumnie 10 (banki). W kategorii depozyty
jednostka nie wykazuje środków znajdujących się na rachunku bankowym na koniec IV kwartału,
otrzymanych od innej jednostki lub na rzecz innej jednostki, które będzie zobowiązana zwrócić w wyniku
rozliczenia w następnym kwartale, z uwzględnieniem okresu przejściowego, np. dotacji. Takie środki
wykazuje jednostka, której zostały one zwrócone w kwartale następnego roku budżetowego i zaliczone
przez nią do środków poprzedniego okresu sprawozdawczego, czyli IV kwartału. Jednostka
nie wykazuje również środków, które otrzymała na rachunek, a które dotyczą wykonania zobowiązań
przyszłego okresu sprawozdawczego - kwartału następnego roku budżetowego. Takie środki jako
depozyt wykazuje jednostka, która przekazała te środki np. na wynagrodzenia dla pracowników innej
jednostki ponoszone w następnym okresie sprawozdawczym, tj. w I kwartale roku budżetowego,
W wyjaśnieniu stanowiącym załącznik nr 11/5 do protokołu kontroli Skarbnik wskazała, że:
"w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku wykazano kwotę 207.868,20 zł,
zamiast kwotę 208.420,81 zł ponieważ w pozycji tej nie ujęto udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych za miesiąc grudzień 2016r. przekazanych przez Urząd Skarbowy na rachunek bankowy
budżetu w styczniu 2017 roku w kwocie 552,61 zł. W trakcie trwania kontroli sporządzono korektę
sprawozdania Rb-N Urzędy Gminy oraz łącznego sprawozdania Rb-N. W załączeniu przedkładam
kserokopię wyciągów z tych sprawozdań".
Odpowiedzialność ponosi Skarbnik - jako osoba sporządzająca ww. sprawozdawanie oraz Wójt jako
kierownik jednostki.
W zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdania Rb-N Skarbnikowi udzielono instruktażu,
z którego protokół stanowi załącznik nr 11/6do protokołu kontroli.
Kserokopię wyciągu ze sprawozdania Rb-N kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych Urzędu wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku (korekta nr 2 z dnia
30.03.2016 r.) str. 1, wydruki z ewidencji księgowej budżetu "Zestawienie obrotów i sald za grudzień
2016 r. - konta syntetyczne z zakresu od 133 do 909, wydruk z ewidencji księgowej budżetu
"zestawienie obrotów i sald za grudzień 2016 r. - konta analityczne z zakresu od 224 do 224" oraz
wydruk księgi głównej - organ - kartoteka za okres 12.2016, konta analityczne z zakresu od 224-0215

do 224-021~i~~ontroli nr AKlII/4.
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6. Sprawozdania zbiorcze
Kontrolą objęto:
- Zgodność danych wykazanych w zbiorczych sprawozdaniach: Rb-28S sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy
od początku roku do dnia 31.12.2016 r. (korekta nr 1) oraz Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku
do dnia 31.12.2016 r. (korekta nr 1) na podstawie sprawozdań: Urzędu oraz podległych jednostek
organizacyjnych za ten sam okres sprawozdawczy.
- Zgodność danych wykazanych w łącznych sprawozdaniach: Rb.N "Kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych"(korekta nr 3) i Rb-Z "Kwartalne sprawozdanie
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji" sporządzonych według stanu
na koniec IV kwartału 2016 roku (korekta nr 1) na podstawie sprawozdań: Urzędu oraz podległych
jednostek organizacyjnych za ten sam okres sprawozdawczy.
Dane wykazane w objętych kontrolą sprawozdaniach zbiorczych/łącznych (wszystkie kolumny)
są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu oraz podległych jednostek
budżetowych.

7. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia na dzień 31.12.2016 r. inwentaryzacji środków
zgromadzonych w kasie Urzędu oraz na rachunkach bankowych, należności i zobowiązań
występujących na kontach rozrachunkowych, gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji
środków trwałych w budowie oraz terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury
środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
Zarządzeniem Nr 54.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Wójt zarządził przeprowadzić czynności
inwentaryzacyjne w Urzędzie Gminy oraz powołał Komisję inwentaryzacyjną.

Inwentaryzacja środków pienieżnych zgromadzonych w kasie Urzedu Gminy wg stanu na dzień
30.12.2016 r.
Na dzień 30.12.2016 r. przeprowadzono inwentaryzację kasy. Zgodnie z protokołem z inwentaryzacji

• stan gotówki w kasie wynosił 0,00 zł i był zgodny z ewidencją księgową.

Inwentaryzacja aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych wg stanu na dzień
31.12.2016 r.
Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie oddział w Imielnie - prowadzący rachunki bankowe jednostki, przesłał
potwierdzenie stanów środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r.
Salda kont prowadzonych dla rachunków bankowych dla budżetu (konto 133) i Urzędu (konta 130, 139
i 135) na dzień 31.12.2016 r. są zgodne z saldami wskazanymi w potwierdzeniach przesłanych przez
bank.
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Inwentaryzacja należności i zobowiązań wystepujących na kontach rozrachunkowych budżetu i Urzędu
wg stanu na dzień 31,12,2016 r.
Na dzień 31,12.2016 r, zinwentaryzowano wszystkie należności i zobowiązania budżetu i Urzędu,
występujące na kontach rozrachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości
tych składników, Inwentaryzację udokumentowano odpowiednimi protokołami. Z protokołów
podpisanych przez Wójta wynika, że salda kont rozrachunkowych są realne i prawidłowo ustalone,
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono,
Na dzień 31,12.2016 r, w kontrolowanej jednostce należności cywilnoprawne od kontrahentów
prowadzących księgi rachunkowe zostały zinwentaryzowane w drodze potwierdzenia salda,

Inwentaryzacja gruntów wg stanu na dzień 31,12,2016 r.
Metodą porównania danych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników
zinwentaryzowano wszystkie grunty wg stanu na dzień 31,12,2016 r. których wartość wg stanu na dzień
wynosiła 1,029,257,00 zł, stosownie do przepisówart, 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości.
Z protokołu weryfikacji gruntów wynika, że przeprowadzona przez jednostkę inwentaryzacja gruntów nie
wykazała różnic,

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31,12,2016 r.
Na dzień 31,12,2016 r. stan wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 227,613,69 zł
- saldo Wn konta 020 "Wartości niematerialne i prawne" został zinwentaryzowany w drodze weryfikacji,
stosownie do przepisówart, 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Z protokołu weryfikacji wynika,
że przeprowadzona przez jednostkę inwentaryzacja ww, aktywów nie wykazała różnic,

Inwentaryzacja środków trwałych w budowie (inwestycji) wg stanu na dzień 31,12,2016 r.
Na dzień 31,12,2016 roku stan środków trwałych w budowie (inwestycji) w kwocie 176,006,12 zł
saldo Wn konta 080 "Srodki trwałe w budowie (inwestycje)" został zinwentaryzowany w drodze
weryfikacji, stosownie do przepisówart, 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Z protokołu weryfikacji
wynika, że przeprowadzona przez jednostkę inwentaryzacja ww, aktywów nie wykazała różnic,

• Inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie
strzeżonym i podlegających inwentaryzacji w drodze spisu z natury raz w ciągu 4 lat.
Ostatnią inwentaryzację w formie spisu z natury środków trwałych przeprowadzono w dniach od 4 do
5 stycznia 2017 r, wg stanu na dzień 31,12,2016 roku, Inwentaryzacja została rozliczona i powiązana
z zapisami ksiąg rachunkowych, Poprzednia inwentaryzacja środków trwałych (ujmowanych na kontach
011 i 013) w drodze spisu z natury była przeprowadzona wg stanu na dzień 31,12,2012 roku,
zachowano zatem częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych
środków trwałych, określoną wart, 26 ust. 1 pkt 1 oraz art, 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości,

~'~
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III. DOCHODY BUDŻETOWE
(kontrolowała Barbara Krzysciak)

3.1 Subwencje i dotacje
Subwencja
Na podstawie ewidencji księgowej oraz danych rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych Gminy Imielno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. ustalono,
że w okresie objętym kontrolą dochody wykonane z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6.960.976,00 zł,
w tym:
- część oświatowa (dział 758 rozdział 7580192920) - 3.476.712,00 zł,
- część wyrównawcza (dział 758 rozdział 75807 9 2920) - 3388.227,00 zł,
- część równoważąca (dział 758 rozdział 75831 92920) - 96.037,00 zł.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowego wprowadzenia wszystkich części subwencji ogólnej
do budżetu Gminy oraz ujęcia w ewidencji księgowej budżetu .

Ustalenia kontroli:
Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Imielno na 2016 rok została prawidłowo
wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr X11.73.2016 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma
Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 pażdziernika 2015 roku, w kwocie ogólnej
7.085.042,00 zł, w podziale na: część wyrównawczą - 3.388.227,00 zł, część równoważącą -
96.037,00 zł oraz część oświatową - 3.600.778,00 zł.
W związku z informacją o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej (wynikającej z ustawy budżetowej na
rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku Dz. U. z 2016 r. poz. 278), przekazaną przez Ministerstwo
Finansów drogą elektroniczną, dokonano w budżecie Gminy zmniejszenia planowanej kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 3.421.607,00 zł, tj. o 179.171,00 zł na podstawie Uchwały
Nr XV.89.2016 Rady Gminy z dnia 18 maja 2016 roku.
Pismem znak: ST5.4750.429.201634g z dnia 29 listopada 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów
poinformował Wójta o przyznaniu Gminie na 2016 rok kwoty 55.105,00 zł ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej. Powyższą zmianę wprowadzono do budżetu Uchwałą
Nr XIX.119.2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r.
Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywane były w 2016 roku przez Ministerstwo
Finansów na rachunek budżetu w terminach określonych art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze
zm.), tj.: w 12 ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc
wypłaty wynagrodzeń dla części oświatowej oraz dla części równoważącej, a dla części wyrównawczej
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Dochody z tytułu subwencji zostały wykazane w ewidencji księgowej budżetu na koncie 901 ,Dochody
budżetu" (strona Ma) w korespondencji z kontem 133 "Rachunek budżetu" w prawidłowej wysokości
i we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej wskazanej w opisie przelewu przez Ministerstwo
Finansów.
Wpływ środków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w grudniu 2016 roku na styczeń 2017 roku
zaksięgowano na stronie Wn konta 133 "Rachunek budżetu' i Ma konta 909 "Rozliczenia
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między okresowe". Przeksięgowania subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2016 roku, a zaliczonej
do dochodów stycznia 2017 roku dokonano na podstawie dokumentu PK nr 1 z dnia 02 stycznia
2017 roku i ujęto zapisem Wn 909 "Rozliczenia międzyokresowe" i Ma 901 "Dochody budżetu".
W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dotacje
W 2016 roku dochody wykonane Gminy z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji wyniosły
łącznie kwotę 6.676.943,01 zł, w tym:
- 3.112.384,61 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (S 2010),
- 769.123,86 zł- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gminy (S 2030),
- 2.795.434,54 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
(S 2060).

Kontrolą w zakresie prawidłowości wprowadzenia otrzymanych kwot dotacji do budżetu Gminy
oraz ich zmian objęto dotacje zaklasyfikowane do rozdziału 85216, 85219, 85415 S 2030.

Ustalenia kontroli:
Planowana roczna kwota dotacji celowych (rozdział 85216, 85219 S 2030) dla Gminy Imielno
na 2016 rok została prawidłowo wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr X11.73.2016Rady Gminy z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2016 rok, zgodnie z Decyzją
Wojewody FN.l.3110.13.2015 z dnia 22.10.2015 roku w kwotach:
- 52.506,00 zł (85216),
- 39.231,00 zł (85219).
W 2016 roku w budżecie dokonywano następujących zmian w zakresie zwiększenia i zmniejszenia kwot
dotacji celowej (rozdział 85216,85219,8541592030) na podstawie nw. pism od Wojewody:
- FN.l.3111.1.2016 z dnia 17.03.2016 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 o kwotę
11.241,00 zł (Zarządzenie Nr 14.2016 Wójta z dnia 11 kwietnia 2016 roku),
- FN.l.3111.5.2016 z dnia 24.03.2016 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85415 o kwotę
37.379,00 zł (Zarządzenie Nr 14.2016 Wójta z dnia 11 kwietnia 2016 roku),
- FN.l.3111.66.2016 z dnia 13.04.2016 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę
485,00 zł (Zarządzenie Nr 25.2016 Wójta z dnia 27 kwietnia 2016 roku),
- FN.l.3111.79.2016 z dnia 28.04.2016 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę
28.200,00 zł (Zarządzenie Nr 26.2016 Wójta z dnia 29 kwietnia 2016 roku),
- FN.l.3111.244.2016 z dnia 19.07.2016 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę
42.300,00 zł (Zarządzenie Nr 38.2016 Wójta z dnia 29 lipca 2016 roku),
- FN.1.3111.471.2016 z dnia 06.10.2016 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę
34.906,00 zł (Zarządzenie Nr 49.2016 Wójta z dnia 27 października 2016 roku),
- FN.l.3111.530.2016 z dnia 21.10.2016 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85415 o kwotę
35.332,00 zł (Zarządz nie Nr 49.2016 Wójta z dnia 27 października 2016 roku),
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