
Inspektor Kontro li Skarbowej Ty lko do uzytku sluzbowego 
Lcszek Fabisiak 
w Urzedzie Kontrol: Skarbowej 
w Bydgoszczy 
Osrodck l amiej scowy 
w Toruni u, ul. Falata 39 / ' 

'/ 

WZ-III-43 1-46/2004 

PROTOKOL
 
Z PRZ EBIEG U KONTROLI
 

sporzadzo ny na podstawie art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacj a podatkowa 
(j .t. Oz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) W zwiazku z art. 3 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. 
o kontroli skarbowej (Oz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 65 ze zm .) przez.: 
- lnspektora Ko ntro li Ska rbowej - Leszka Fabisi aka, 
- kern isarza skarbo wego - Elzb iete Drogos 
dzialajacych na podstawic upowaznienia Nr WZ-1II-43 1-46/200 4 do przeprowacl zen ia 
kontroli podatkowej z dnia 4 listopada 2004 r. wydanego w zwiazku z wszczeciem 
postepowania kon trolnego na podstawie postanowienia 0 wszczeciu postepowania 
kontrolnego Nr 040408 43 z 28 paidziernika 2004 r. wydan ych przez Dyrektora Urzedu 
Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w: 

Urzedzie Grniny Lubicz
 
ul. Torun ska 2]
 
87 - 162 Lubicz
 

reprezentow anym przez: 

Pana M arka O lszew skiego _. W6j ta Gminy, kto ry stosownie do postanowi en a11. 284 ~ I 
w w . ustawy Ordynacj a podatkowa, w zwiazku z a11. 31 ust. I wW. ustawy 0 kon trol i 
skarbowej wyznaczyl Pania Regine Makowska, Skarbnika Gminy do reprczcntowania 
Kontrolowanego w trakci e kontr oli , w szcze golnosci w czasie jego nieobec nosc i. 

Czynnosci kontro lnc prowadzono w okresie od 9 listopada 2004 r. do 26 stycznia 2005 r. 
w siedz ibie jednostki. 

Zbadano dokumenty i ewidencje w zakresie: 

1. kontroli ce lowosc i i zgodnosc i z prawern gospodarowania przez Gmi ne Lubicz 
srodkami publicznyrni w 2003 r., .
 
prawidlowo sci rozliczen z budzetem panstwa z tytulu podatku od towarow i uslug
 
za miesiace: StYCZCl'1i grudz ien 2003 r.
 

-. 
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r.	 INFORMACJE WSTE;PNE 

1.	 Zgodni e z decyzja Nacze1nik a Drugiego Urzedu Skarbowego w Toruniu z dnia
 
3 stycznia 1997 roku Drugi Urzad Skarbowy w Toruniu przyznal Urzedowi Gminy
 
w Lubiczu nurner identyfikacji podatkowej NIP 879 - 17 - 55 - 755.
 

2.	 Zgodnie z zaswiadczeniern z dnia 14 wrzesnia 1995 r. z Wojew6dzkiego Urzedu
 
Statystycznego w Toruniu Urzad Gminy otrzymal num er identyfikacyj ny REG ON
 
000537088,
 
- szczeg61na form a prawna: 03 - sarnorzad terytoria1ny,
 
- forma organizacyjna: (i90 1 - gmina,
 
- rodzaj dzia lalnosc i pod stawowej wg EKD: 7S 11 kiero wanie podstawowymi
 

rodzajarni dzialalnosci publicznej , 
3.	 Rachunki bankowe: 

rachunek podstawowy nr: 07 9491003 0010 0000 0114 000 8, prowadzony 
przez Bank Sp61dzie1czy w Grebocinie na pod stawie umowy rachunku 
bankowego zawartej w dniu 03 lipca 1995 r. na czas nieokreslony wraz .. 
7. anekse m z dnia 31 lipca 19971'., 
rachunek pomocn iczy nr : 70 1240 4009 1111 0000 4490 7646, prowa dzony 
przcz Bank Polska Kasa Opieki S. A. 1 Oddzial w To runiu na podstawie 
umowy 0 prowadzenie rachunk6w banko wych nr 207412 zawartej w dniu 
13 paidziernik a 2000 I'. na czas oznaczo ny od 13 pazdziernika 2000 r. do dni a 
12 pazdziern ika 2003 r. wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu 2S marca 
2003 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 13 pazdziernika 2003 r., kto ry zmienil 
koncowy okres obowiazywania umowy z 12 pazdziernik a 2003 r. na dzien 
3 1 grudnia 2005 r. 

4.	 Stat ut Gminy Lubicz zos tal uchwalony uchwala nr VI/75/03 Rady Gminy l .ubicz
 
z dnia 28 marca 2003 r. oraz oglos zony w Dzicnniku Urzedowym Wojewodztwa
 
Kujawsko-Pomors kiego Nr 64, poz. 1038 z dnia 30 czerw ca 2003 r.
 

5.	 Ce lem gmi ny j est zaspakajanie zbiorowych potrzeb wsp6 lnoty, tworzenie war unkow
 
dla racjonalnego rozwoju gminy oraz warunkow dla pelnego uczestnictwa obywateli
 
w zyciu publi cznym grniny. Dla rea lizacj i wv«. ce16w gmina wy konuje :
 

zadania wlasne;
 
zadania zlecone z zakrcsu adrninistracj i rzadowej, wyk onywane na podstawie
 
ustaw;
 
zadania z zakr esu adrninistracj i rzadowej i samorzadowej , wykonywane
 
na podstawie zawartych porozum ien.
 

6.	 W6jtem Gminy Lubicz j est Pan Marek Olszewski, ktory zostal wybrany
 
w bezposrednich wyborach przeprowadzonych w dniu 27 pai dziernika 2002 r.
 
na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2002 r. 0 bezposredni rn wyborze wojta.
 
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i N r 127, poz. 1089),
 
co stwierdzila Gminna Komi sja Wyborcza w wydanym zaswiadczeniu z dn ia
 
28 pazdz iernika 2002 r.
 

7.	 Stanowisko Zas tepcy W6jta pelni Pan i Ann a Reca powol ana przez W6jLa Grniny
 
Lub icz zarzadzeniem nr 1/0RG/A/02 z dnia 14 listopada 2002 r.
 

8.	 Stanowis ko Skarbnika Gmi ny Lubicz, kt6ry jest Glownym Ksiegow ym bud zetu pelni
 
Pani Regina Bunkowska powolana uchwala nr XXXT)23I )93 Rady Gm iny Lubic z
 
z dni a 14 maja 1993 I'.
 

9.	 Dokumentacja przyjetych zasa d rachun kowosci w Urzedzie Gm iny Lubicz jest
 
prowadzona na podstawie zarzadzenia W6jta Gminy Lubi cz z dnia 8 lutego 2002 I".
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Iedn ostk a prowad zi ksiegi rachunkowe przy zas tosowaniu tec hnik rccznych oraz 
komputero wych, przy uzyc iu progra mow kompute rowych: 

a) sys tem ew idencj i finanso-k siegowej "F-K" 
b) " PLACE" kartoteka kadrowa i placow a , 

kt6rych autorem j est Firma TORSOFT z siedzi ba w Toruniu, ul . Szos a Lub icka 
152/68. Firm a TORSOFT jest adrninistratorem sieci oraz prowadzi op ieke nad 
ekspJoa tow anym oprog ramo waniem na pods tawie um owy z dni a 31.12 .2002 r. 

[1.	 SZCZEGOLO\VE USTALENIA KONTROLI 

I . \Vykon anie budzetll 

1.1. Doc hody budzetow e 

Dochod y bud zetowe zos taly zrealizowane w kwo cie 24.534. 135 zl, co sta nowi 102,3 % planu 
~ zalo zonego w budzecie Gminy w wys okosci 23. 987.466 zl . 

Wykonanie planu dochod6w wg pod stawowych grup dochod6w przedstawi a poni zsze zestawicnie: 

Lp. Wyszc zeg61n ienie 

Plan 

w zt 

Wykonanie 

w zl w % 

1. Dochody wlasne 10 913 323 11 467 125 105,1 

2. Dotacje celowe 

z tego : 

* z budtetu pa ns twa na zadania 

zlec one gminie ust awami 

* z budtetu pan stwa na zadania 

rea lizowane na potist. porozumien 

z organami administr. rzadowej 

* z budtetu pen stwe na ree iir ecie 

wlasnyc h zadan gminy 

* z powiatu na zadania realizowa

ne na podst Porozumienia 

2 207965 

1 689072 

5308 

491 485 

22 100 

2200832 

1 687 882 

-

490850 

22 100 

99,7 

99,9 

-

99,9 

100,0 

3. Subwencja og61na z budietu 

Panstwa 108661 78 10 8661 78 100,0 

o G o; EM: 23 987 466 24 534 135 102,3 
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Badani em objeto wykorzystanie otrzyman ych dotacji od Wojewody Kujaw sko - Pomorskiego 
w kwocie lacznej 6.811,00 zl w ramach Rzadowego programu wyrownania warunkow startu 
szkolne go uczniow w 2003 r. (Dzi al 801) zgodnie z rozpor zadzeniem Rady Ministrow z dnia 
18 marca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniorn 
pod ejmujacym nauke w klasach pierwszych szkol podstawowych w roku szkolnym 
2003/2004 (Dz. U. Nr 56, poz. 499) . 

Na w /w kwote skladaj a sie poszczegoln e dotacje w kwocie : 
4.938 ,00 zl - decyzj a Wojewody Kuj awsko - Pomorski ego 0 zwiekszcniu 
dotacji celow ej na 2003 r. z dnia 12 maja 2003 L Nr WFBJ-3011 /27/2003, 
1.012,00 z1 -- decy zja Wojewody Kujawsko - Pornorskiego 0 zwiekszeniu 
dotacji celowej na 2003 r. z dnia 21 lipca 2003 r. Nr WFB.I-3011 /42/2003, 
861,00 zl - decyzja Wojewody Kujawsko - Pornorskicgo 0 zwiek szeniu 
dotacji celow ej na 2003 r. z dnia 19 sierpnia 2003 r. Nr WFB.J-3011 /48/2003. 

Ze srodkow dotacji sfinansowano czesc wyprawki w postaci kompl etu podrccznikow 
szkolnych dla 102 uprawnionych uczniow klas pierws zych szkol podstawowych. Pozostala " 
czesc \V kwoc ie 1.226,86 zl zostala sfinan sowana ze srodkow wlasn ych gminy ujetych 
w planie wydatkow budzetu gminy na 2003 r. 

Jednoczesnie poddano kontroli zapisy konta 130-0W-80101-3110 "W ydatki - oswiata 
i wychow anie - szkol y podstawowe - swiadczenia. spoteczne" w powiazaniu z dowodami 
zrodlowymi (100 %). 

W badanyrn zakres ie nieprawidlowosci nie stwierdzono, 

1.2 Wydatki blldZctowe 

Zgodnie z uchwala Rady Gminy Nr III /32/02 z dnia 30 grudnia 2002 L W sprawie uchwalenia 
budzetu gminy Lubicz oraz przyjetych w trakcie roku zrn ianach bud zetu wydatki 
zaplanowano w kwocie 24.245.659,00 zl. 
Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonani a planu wydatkow budzetowych jednostki 
samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. ustalono, 
ze wydatki wykonano 'vV kwocie 23.625. 836,00 z! co stanowi 97,4 % planu. Wydatki 
o charakterze biezacym zaplanowane w wysokosci 21.960 .385,00 zl wykonano w kwocie 
21.378.285,00 zl tj. w 97,3 %, zas wydatki majatkowe (wy datki inwestycyjne i zakupy 
inwestycyjne) okreslone planern w wysokosci 2.285. 274,00 zl wykonano w kwocie 
2.247.551, 00 zl, tj. w 98,3 %. 

1.2.1 . Badaniem objs:to zapisy konta 201-079 llRozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
AGRO-BUS ROGOW O" za okres 01.01.2003 -- 31.12.2003 w pOWlqZal1lll z dowodami 
zrodlowymi: 

faktura VAT nr: 01/03 z 31.0 1.2003 r. na kwote netto 11.380,37 zl + 7 %
 
podatek VAT 796,63 z! razem kwota bruno : ]2 .1 77,00 zl - dowo z dzieci do
 
szkol w m-cu styczniu 2003 L,
 

faktu ra VAT nr: 02/03 z 28.02.2003 r. na kwot e netto 6.024,30 zl + 7 %]
 
podatek VAT 421,70 zl razern kwota brutto: 6.446 ,00 zt - dowo z dzieci do
 
szkol w 1l1-CU luty 2003 r. ,
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faktura VAT nr: 04/03 z 3] .03.2003 r. na kwote netto 11.1] 3,08 zl + 7 %
 
podatek VAT 777,92 zl razem kwota brutto: ] 1.89] ,00 zl - dow6 z dziec i do
 
szk61w m-cu marzec 2003 L ,
 

faktura VAT nr: 09/03 z 30.04.2003 L na kwot e netto 9.749,91 zl + 7 %
 
podatek VAT 682 ,49 z1 razem kwota brutto: ]0.432,40 zl - dowoz dzieci do
 
szkol w m-cu kwieciel1 2003 1'.,
 

faktura VAT nr: 2]/03 z 31.05 .2003 L na kwote netto 11.043,18 zl + 7 %
 
podatek VAT 773,02 zl razem kwota brutto : ] 1.816 ,20 z1 - dow6 z dzieci do
 
szk61 w m-cu maj 2003 L,
 

faktura VAT nr: 29/03 z 20.06.2003 L na kwote netto 6.879 ,63 zl + 7 %
 
podatek VAT 481,57 zl razem kwota brutto : 7.361 ,20 zl - dowo z dzicci do
 
szkol w m-cu czerwiec 2003 1-.
 

faktura VAT nr 67/03 z 30.09.2003 I'. na kwot e netto 12.034 ,21 zl + 7 %
 
podatek VAT 842,39 zl razem kwota brutto : 12.876,60 z l - dowoz dzieci do
 
szkol w m-cu wrzesien 2003 1'.,
 

faktura VAT nr 74/03 z 31.10.2003 L na kwote netto 13.234,95 zl + 7 %
 
podatek VAT 926 ,45 zl razem kwota brutto: 14.161,40 zl dowoz dzieci do
 > 

szkol w m-cu pazdziernik 2003 1'., 

faktura VAT nr 79/03 z 29.11.2003 L na kwote netto 10.592,90 zl + 7 % 
podatek VAT 74 1,50 zl razem kwota brutto : ] 1.334,40 zl - dowoz dzieci do 
szkol w m-cu listopad 2003 1'., 

faktura VAT nr 86/03 z 22.] 2.2003 I'. na kwo te netto 8.551 ,2] zl + 7 (Yo 

podatek VAT 598,59 zl razem kwota brutto : 9.14 9,80 zl - dowoz dzieci do 
szk61 w m-cu grud zien 2003 L 

Ustalono, iz Firma Przewozowo-Uslugowa s. c. Andrzej Tarnowski, Mieczyslaw Marcini ak 
z siedziba w Lubiczu, Rogowo 24 wystawila w 2003 I'. faktury VAT na kwote netto 
w wysokosc i 100.603,74 zl za dow6z dzieci do szkol. 
W iw firma przewo zila dzieci clo szk61 w 2003 L na podstawi e zawartej umowy w clniu 
16 grudnia 2002 I'. Z Gmina Lubicz, ktorej przedmiotem byl przewoz niercgularn y (szkolny), 
polegajacy na dowo zie i odwozie dzieci na trasach: Gronowo - Grebocin - Rogowo, Brzezno 
- Rogowko - Grebocin, Mlyniec Pierwszy - M1yniec Drugi - Grebo cin. Umowa zostala 
zawarta na okres ocl 01.01.2003 L do 31.12.2003 L Z przerwa na fcrie letnie . Za wykonan q 
usluge zamawiajacy zapl acil przewoznikowi wynagrod zenie wedlug stawki 2,20 zl brutto 
za jeden kilometr (z 7% stawka VAT) . 

Na pcdstuwie przed lozoncj do kontroli dokumentacji przetargowej ustalono, iz w dniu 
13.08.2002 I'. \ \1 ZC7.~ t o postepowanie na wykonanie w/w uslugi w trybic zapytania 0 ccnc, 
kicrujac oferty clo 5 dostawcow wraz 'I. drukiem oferty, kl6r<1 oferenci mieli przcslac faxcrn 
lub przekazac osobiscie do dnia J9.08.2002 I'. 0 godz. 12.00. \\ dokumentacji przciargowcj 
brak jest ofert od ofercruow do ktorych skicrowano piscmnie zapyt anic 0 ccnc. Natomiust 
znajduje sic sporzadvony przcz Wojta Grniny w dniu 13.] 2.2002 I'. protokol na okolicznosc 
zapyiania 0 ccnc , w ktorym stwicrdza, iz w dniu 12.10.2002 r. dokonano tclcfonicznic 
zapytania 0 ccnc przewozu za I km nastepujacc finny: 

1) Heliotur Torun - 2,60 zllkm + 7% VAT, wykonuj e tylko przewozy wycieczkowe,
 
2) Tran s Tom Tom asz Szczepanski ~ 2,20 zl/krn z VAT,
 
3) Henryk Zuba - 2,20/km zl z VAT,
 
4) Agro- Bus Rogowo Andrzej Tarnowski, Miec zyslaw Marciniak - 2,20 zl/krn z VAT.
 

Na tej podstaw ie wybrano ofert e [irmy Agro - Bus, dla ktorej zastosowano krytcrium 
wyboru: jako znanej i posiadajacej siedzibe na terenie Gminy, z ktora nastepnie 7.awarto 

.. 
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piscmna umowc. Dokonujac zapytania tclefonicznego 0 cene oraz przekazania o fcrty 
w spos ob lclcfoniczny naruszono art. 2 1 ust aw y 0 zamowicniach publicznych 7. dn iu 
10 czerwca 1994 r. tckst jednolit y z 2002 r. (Dz. i. Nr 72, poz. 664 z pozn . 1 111 . ) tzu.. 
naru szono zas adc formy pisemnej . Jcdnoczcsnie w postepowaniu nic zadano piscrnn ych 
oswiadCl.Cl1,0 ktorych mowa wart. 19 i 22 w/w ustawy . Ponadto zgodnie z art. 61 ust. -"I Itv/w 
ustuwy, w przypad ku, j czeli nie mozn a dokonac wyboru najkor zystn iejs zejoferty zc wzglcdu 
na lo, iz zosta ly zlozone ofcrty 0 taki ej samej cenic, zam awi ajacy j est zobowi azany wczwac 
ofcrcntow , kt6rzy zlo zy!i te oferty, do zloz enia ofert dod atkowych, czego w po w yzszym 
przypadku nic uczynil. Siw ierdz onc wyzej niepra widlowosci na ogolna kwote 100 .603 ,74 zl 
stanowia naruszeni e dyscypliny finansow public znych okreslone wart. 138 ust. I pkt 12 
ustaw y z dnia 26 listopada 1998 L 0 finan saeh publieznyeh (j . t. Dz. U . z 20 03 L Nr 15, POl',. 

148 z pozn . zm.). 

1.2.2. ReQulowanie zobowiqzar'l z tytulu skladck na ubczp ieezenic s o leezne zdrowotne i na 
FP i FGSP ltV 2003 r. 

Kontrolq objyto: 

I. Deklaraeje rozli ezeniowe ZUS P DRA: 
a) za m- e styczen 2003 r. (data wypelnienia 3 lutego 2003 r.) w powi azaniu z dowo da m i 
wplaty na rachun ek ZUS z tytulu skladek na ubezpicczcnie spoleczne, zdrowo tne i na FP 
i FGSP z dnia 4 lutego 2003 L, 

b) za m-e luty 20 03 1". (dat a wype lnienia 4 marca 2003 1'.) w po wi qzaniu z dowodami wplaty 
na rachune k ZUS z tytulu s kladek na ubezpieczenie spolec zne, zd rowo tne i na FP i FGSP 
z dnia 4 marea 2003 1". , 

c) za m-e mar zec 200 3 1". (data wyp elni enia 3 kwietnia 2003 L) w powiazan iu I' dowcdami 
wplaty na rachun ek ZUS z tytulu skladek na ubezpi ec zenie spolcczne, zd rowo tne i na FP 
i FGSP z dnia 4 kwietni a 2003 1'., 

d) za m-e kw iecien 2003 L (dat a wypelni eni a 2 maj a 2003 r.) w powi azaniu z dowodami 
wplaty na raehunek ZUS z tytulu skladek na ubczpieczenie spoleczne, zdrowotne i na FP 
i FGSP z dnia 5 maia 2003 r., 
e) za m-e maj 2003 I'. (data wypelnienia 3 czerwca 2003 r.) w powiazaniu z dowoclami wplaty 
na rachune k ZUS z tytulu skladek na ubezpieczenie spo leczne, zdrowotne i na FP i r:GSP ... 
z dnia 4 ezerwea 2003 r., ~ 

1) za m-e ezerwiec 2003 r. (dat a wypelnienia 3 lipea 2003 L) w powi azaniu z dowodami 
wplaty na rachunek ZUS z tytulu skladek na ubezpiec zenie spoiecz ne, zdrowotne i na FP 
i FGSP z dni a 4 lipca 2003 1'., 

g) za m-e lipiee 200 3 r. (data wyp elni enia 4 sierpnia 200 3 r.) w powi azaniu z dow ocl ami 
wpiaty na raehunek ZUS z tytulu skladek na ubezpi eezenie spoleczne, zdrowotn e i na FP 
i FGSP z clnia 5 sierpnia 200 3 1'., 

g) za Il1 -C sierpien 2003 r. (data wyp eln ienia 2 wrzesnia 200 3 1".) W pow iazaniu z dowod ami 
wplaty na rachunek ZUS z tytulu skladek na ubezp ieezen ie spoleczne, zdrowo tne i na FP 
i FGSP z dnia 5 wrzesnia 20 03 r., 
h) za m-e wrzes ieri 20 03 1". (data wypelnienia 3 pazdziernika 2003 r.) w powiazani u 
z dowodarni wpl aty na raehunek ZUS z tytulu skladek na ubezpi eczenie spoleczne, zdrowotne 
i na FP i FGSP z dnia 3 pazdzi ernika 200 3 r., 
i) za m-e pazdziemik 2003 r. (data wypelnienia 3 listop ada 200 3 r.) w powiazaniu 
z dowodarni wplaty na rachunek ZUS z tytulu skladek na ubezp ieezenie spoleczn e, zdrowotne 
i na FP i FGSP z dnia 4 listop ada 2003 L, 
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.... 

j ) za I11-C listopad 200 3 r. (data wypelnienia 3 listop ada 2003 r.) w powiazaniu z dowocl ami 
wplaty na rachun ek Z S z tytulu skladek na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne i na FP 
i rGSP z dnia 3 grudnia 2003 r., 
k) za I11-C grudzien 2003 r. (data wyp elnien ia 2 stycz nia 2004 r.) w powiazaniu z dowodami 
wplaty na rachunek ZUS z tytulu skladek na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne i na FP 
i FOSP z dnia 30 grudnia 2003 r. oraz 5 stycznia 2003 r. . 

Ustalenia kont roli: 

Kontrol owany w badan ym okresie dokonywal wplat z tytulu sklade k na ubezpieczenie 
spoleczne, zd rowotne, FP i FGS na rachunek bankowy ZOS za rniesia ce od I do XII 2003 r. 
w terminie do dnia 5 nastepnego miesiaca, Kwoty dokon anych wplat na rachunek bankowy 
sa zgodnc z deklaracjam i ZUS P ORA za micsiace: I, 11, IV, V, VI, VII, V1ll, IX, X, XI, X I I 
2003 r. Kwota skladek na ubezpieczenie emeryt alne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne 
za miesiac marzec 2003 r. wynikajaca z deklaracj i ZUS P DRA. zostala pornniejszona 
o kwote : 

] .844,46 z1 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , 
74,36 zl na ubezpieczenie zdrowotne 

na podstawie pisrna z ZUS OIGrudziqdz Jnspektorat w Toruniu sygn. akt 
TZU/4400/MZ/2407/2003 z dnia 17 marca 2003 r. w zwiazku z przckroczeniern gornej 
rocznej podstaw y wymiaru sk ladek na ubezpieczenia w listopadzi e 2002 r. przcz pracownika 
Urzedu Gminy Lubicz, Pana Jerzego Swiderskiego. 

Nieprawidl owosci w badany m zakre sie nie stwierd zono. 

2. Stosowanic Q17:Cpis6w ustaw y 0 zamowieniach publi cznych 

Kont role przeprowadzon o na podstawie ustawy 0 zamow ieniach publ icznych z 10 czerwc a
 
1994 r. tekst jednolity z 2002 r. (Oz. U. Nr 72, poz. 664 z pozn. zm.) oral. aktow
 
wykonawczych wydanych na jej podstawi e.
 

W jednostce obowiazywala uchwala Nr IV /5/02 Zarzadu Gmi ny z dn ia 30 stycznia 2002 r. w
 
sprawi e Gminn ej Komisj i Przetargowej . Uchwala stwierdzala powolanie pieci cosobow ej
 
kornisj i do przeprowadzcnia postepowania 0 udzielanie zam ow ien publ icznych bcz
 
jednoczesncgo okrcslenia wartosc i tub trybow, w ktorych bedzie dzialala.
 

Badaniu poddano postepowan ia do 30 tys. f URO i powyzej 30 tys. EURO z uwzglednieniern
 
wymogu art. 15 ustawy tj. stosowania procedury upro szczonej i peln ej .
 
Przyjeto nastepujace standardy kontrolne kwalifikujace prawidlowosc przeprowadzonych
 
postepowan, tj. szczego lowo zbadano:
 

a) przedrn io t zamowienia, ali . 17 - ] 7a ustawy, 
b) wartosc zamowienia, w swietle zakazu dzielenia zarnowienia, art . 3 ust. 2 

ustawy , 
c) wybor trybu postepowania I jego przesJanka, art. 14, 52b, 54, 64, 68, 71 

ustawy, 
d) wszczec ie postepowania, publikacja og loszen i zaproszenia do udzialu, art. 29, 

30,52 d-e, 56, 65, 70 ustawy,
 
e) specy fi kacje istotnych warunkow zamowienia, art . 35,
 
f) dokurnentowanie zamow ieii, art. 25 - 26 ustawy,
 
g) forrny ofert, wadia, art. 21 ust. 4, 4 I - 42 ustawy,
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11)	 przest rzegani e term inow :
 
- sk ladania ofert, art. 38, 39 ustawy,
 
- zwiuzania Z ofe rta, art. 40 ustaw y,
 
- zawarcia Ul11 Owy, art. 51 ustaw y,
 

i)	 ocena formalna i przedmiotowa ofert, ali. 44,49,
 
- wykluczenia oferentow , mi. 19, 22 ustawy,
 
- od rzu ceni a ofert, art. 27a ustawy,
 
- uni cw azn ienia postepow an, art. 27b ustaw y,
 
- wybor najkorzystnicjszej oferty, art. 49 ustawy,
 

j)	 protesty cdwolania, art. 79 - 89 ustawy, 
k)	 zawarcic um owy, art. 72 - ·77 ustawy tj. 

- postan owienia umowy w swietle przyjetych kryteriow oceny wyboru ofert , 
- realizacja 11111 0Wy, terrnin zakonczcnia zamowienia, zmiany postanowien 
umow y. 

Badan iu poddano prawi dl o wosc przeprowadzenia postepowan w zakresic dokonanyeh 
zamowien na: \ 

budowa przyzagrodowych oezyszezalni sciekow w rniejscowosci Brzezno
 
i Mierzynek (przetarg nieograniczony),
 
zakup mebli biurowych i krzesel (zumowi enie z woln cj rcki),
 
adap tacj a budynku gospodarczego na mieszkalny znajdujqccgo sic w Lubiczu Gornym
 
przy ul. Bocznej 4B,
 
adaptacja strychu na mieszkania komunalne w Gronowie 66 Gmina Lubicz.
 

2.1.Blldowa przyzagrodowych oczyszczalni sciekow w miejscowosci Brzez no i Mierzynek 

Przedmiotem zamowienia jest budowa 53 przyzagrod owych oczyszczalni sciekow 
w rniejscowosci Brzezno i Mierzynek gm. Lubicz. W roku 2003 - 20 oczyszcz alni, pozostale 
w 2004 r. 

Wartosc za rnowienia ustalona na podstawie koszto rysu inwes torskicgo wynosila 
975.000,00 zl. Postepowanie przeprowadzono w trybie przeta rgu niec graniczonego . 

Postepowanie wszczeto popr zcz publikacje ogloszenia w Biuletynie Zamowien 
Publ icznych 7. dnia 18 czerwca 2003 r. nr 84, poz. 35079 , zamieszczone \v siedzibie «: 

zamawiajacego na tab licy cgloszen w Urzedzie Gminy Lubic z w dniach 18.06 - 30.07.2003 r. 
oraz zamieszczone na stronie internetowej: www .lubicz.pl w dniach 18.06 - 30.07.2003 r. 

Zamaw iajacy sporzadzil specyfikacjc istotnych warunkow zarn owienia, kt6 1"<1 
zatwierdz il w dniu 18.06.2003 r. Woj t Gminy. 
Specyfik acja okreslala waru nki podmiotowe oraz kryteria wyboru najkorzys tniejs zcj oferty. 
Jako warunki przystapi enia do przetargu przyjeto: 

a) oferenci w ciagu 3 lat zrea lizowali co najmniej 3 zadania 0 podobnej zlozon osci,
 
b) kierownik budowy posiada uprawn ienia budow lane sani tarne i realizowal budowe
 

przyvagrodowyc h oczyszczalni sc iekow,
 
Za kryterium wybor u najkorzystn iejszej oferty ustalono surne % oee ny na ktora sk lada sie : 

a) cena - 80 %, 
b) gwara ncj a : 

za termin gwar anej i 6 lat - 10 (Yo, 
za termin gwarancj i 10 lat - 20%. 

Specy fikacj a zawiera la instrukcje dla oferentow, inforrnacje 0 dokurn entach, jakie maja 
dostarc zyc ofere nci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych wa runkow oraz wszelkie 
przyszle zobowiazania. Specyfikacje pobrato 22 oferentow. 
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W wyznaczonym terrrnrue do skladania ofert wplynely 4 oferty. Komisja przetargowa 
powolana decyzja Nr IV/5/02 Zarzadu Gminy dokonala otwarcia ofert w dniu 30.07.2003 r. 
Komisja dokonala wyboru oferty firmy "SOLO"- Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Tomasz 
Koczynski, ul. Swiecka 52/9 , 89-500 Tuchola za cene netto 293.063,00 zl. W/w oferta 
uzyskala najwyzsza ilosc punkow z uwagi na zaoferowana najnizsza eerie oraz udzielony 
termin gwarancji 10 lat. 
Pozostali uczestnicy zostali poinformowani 0 wyniku przetargu. Protestow i odwolan nie 
wniesiono. Opublikowano ogloszenie 0 wyniku postepowania w Biuletynie UZP numer 120 
z dnia 20.08.2003 r. pod pozycja 51816. 
Z wybranym wykonawca zawarto umowe w dniu 28.08.2003 r., ktora potwierdzala warunki 
oferty, w tym cene oraz termin realizacji. 
Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej (polisa Nr 715-A 100828). 
Strony ustalily kary umowne za nieterminowe spelnienie swiadczenia. Zamawiajacy 
sporzadzil protokol z postepowania na druku ZP-l. 

Nieprawidlowosci nie stwierdzono. 

2.2. Zakup mebli biurowych i krzesel w 2003 r. na ogolna kwote netto 45.459,75 zl. 

W 2003 r. Urzad Gminy w Lubiczu dokonal zakupow: 

a) mebli biurowych i krzesel w trybie ali. 71 ust.l pkt. 1 i 3 ustawy 0 zarnowieniach 
publicznych, tzn. dokonal zarnowienia publicznego w trybie zamowienia z wolnej reki 
z przyczyn technicznych oraz ze wzgledu na wyjatkowa sytuacje niewynikajaca z przyczyn 
lezacych po stronie zamawiajacego, z uwagi na brak mozliwosci jej przewidzenia 
a wykonanie zamowienia bylo natychmiastowe w Przedsiebiorstwie Produkcyjno-Handlowe 
"WUTEH" S.A. ul. Gen. Chlopickiego 6/10 , Torun: 

faktura VAT ill 169/KR z dnia 14.01.2003 r. na kwote netto 3.496,00 zl, 
faktura VAT ill 484/KR z dnia 30.01.2003 r. na kwote netto 362,90 zl, 
faktura VAT ill 1006/KR z dnia 28.02.2003 r. na kwote netto 13.077,70 zl, 
faktura VATill 1008/KR z dnia 28.02.2003 r. na kwote netto 3.465,60 zl , , faktura VAT ill 1305/KR z dnia 19.03.2003 r. na kwote netto 5.238,30 zl, 
faktura VAT ill 1799/KR z dnia 22.04.2003 r. na kwote netto 2.197,35 zl, 
faktura VAT ill 2434/KR z dnia 2.06.2003 r. na kwote netto 1.827,80 zl, 
faktura VAT ill 2697/KR z dnia 24.06.2003 r. na kwote netto 4.848,80 zl, 
faktura VAT ill 3319/KR z dnia 5.08.2003 r. na kwote netto 509,20 zl, 
faktura VAT ill 4669/KR z dnia 30.10.2003 r. na kwote netto 3.292,70 zl, 
faktura VAT ill 4961/KR z dnia 19.11.2003 r. na kwote neto 976,60 zl, 
faktura VAT ill 5125/KR z dnia 27.11.2003 r. na kwote netto 626,00 zl. 

b) krzesel w Sklepie Wielobranzowyrn Luksus-Meble Elzbieta Nierychlewska, 87-162 
Lubicz, ul. Lipnowska 68 zgodnie z faktura VAT ill 242/03 z dnia 6.10.2003 r. na kwote netto 
5.540,80 zl bez stosowania ustawy 0 zamowieniach publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7. 

Przepis art . 71 ust.l ustawy odnoszacy sie do zamowienia z wolnej reki szczegolowo normuje 
zasady stosowania tego trybu. Zamawiajacy moze zatem udzielic zamowienia z wolnej reki 
tylko i wylacznie, gdy zachodzi jedna z przeslanek wymienionych wart. 71 ust.l pkt 1-6. 
Zgodnie z art. 71 ust.l. pkt 1 (na ktory jednoczesnie powoluje sie zamawiajacy), zarnawiajacy 
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moze udzielic zarnowienia z wolnej reki, gdy z przyczyn technicznych lub w przypadku 
udzielenia zamowienia publicznego na prace z zakresu dzialalnosci tworczej i artystycznej 
w dziedzinie kultury i sztuki, a takze z przyczyn zwiazanych z ochrona praw wynikajacych 
z odrebnych przepisow dostawy, uslugi lub roboty budowlane moga bye wykonywane tylko 
przez jednego dostawce lub wykonawce. Do udzielenia zamowienia w trybie art. 71. ust.l 
pkt. I ustawy konieczne jest spelnienie dwoch przeslanek tzn. istnienie praw wylacznych oraz 
jednego podmiotu zdolnego do realizacji zamowienia, co w przypadku dostawy mebli 
biurowych i krzesel z uwagi na dostepnosc tych towarow na rynku jest nieuzasadnione 

nieprawidlowe. Jednoczesnie zastosowanie przez zamawiajacego zamiennie trybu 
okreslonego wart. 71 . ust.1 pkt 3 w/w ustawy tzn. rowniez zarnowienia z wolnej reki, gdzie 
konieczne jest laczne zaistnienie nastepujacych okolicznosci: 

wyjatkowa sytuacja,
 
zaistnienie tej sytuacji nie wynikalo z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego,
 
sytuacji tej zamawiajacy nie mogt przewidziec,
 
wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamowienia publicznego,
 
nie mozna zachowac terrninow okreslonych dla innych trybow udzielania zamowien,
 

jest nieprawidlowe , poniewaz w/w dostawy byly planowane i ujete w budzecie gminy na rok 
2003 w rozdziale 75023 w paragrafie 4210 .Zakup materialow i wyposazenia" dla Urzedu • 
gminy, a wiec nie zachodzily przeslanki wskazujace na zaistnienie sytuacji naglych, 
nieprzewidywalnych i niezaleznych od zamawiajacego zagrozen, obligujacych go do podjecia 
natychrniastowych dzialan, Jednoczesnie kontrolowany dokonal zakupu krzesel okreslonych 
w poz. 2.2. lit. b) nie stosujac przy zamowieniu ustawy 0 zamowieniach publicznych 
podnoszac art. 6 pkt 7 w/w ustawy, ktory stanowi, iz nie rna obowiazku stosowania ustawy 
w przypadku zamowien, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 3.000,00 
EURO. Jednakze zarnawiajacy nie moze w celu unikniecia stosowania ustawy lub unikniecia 
procedur udzielania zamowien publicznych okreslonych ustawa, dzielic zamowienia na czesc 
oraz zanizac wartosci zamowienia (art. 3 ust. 2) a w przypadku wskazanym powyzej taka 
sytuacja miala miejsce. 

2.3. Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny znajdujacego silt w Lubiczu Gornym 
przy ul. Bocznej 4B. 

Wartosc zamowienia ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosila 64.299,31 z1. 
Kontrolowany dokonal zamowienia na wykonanie robot w celu adaptacji budynku 
gospodarczego z wolnej reki w trybie art. 71. ust . 1 pkt 3 ze wzgledu na wyjatkowa sytuacje 
niewynikajaca z przyczyn lezacych po jego stronie, ktorej nie mogl przewidziec a wykonanie 
zamowienia publicznego rnusialo bye natychmiastowe oraz nie mozna bylo zachowac 
terminow okreslonych dla innych trybow udzielania zamowienia. W ramach realizacji w/w 
przedsiewziecia zawarto dwie umowy: 

umowa z dnia 25.07.2003 r. zawarta z Firma TYRBUT Stanislaw Tyra, Zlotorja,
 
ul. Sosnowa 15 na wartosc 16.250,00 zl + 7 % podatek VAT,
 
umowa z dnia 3.11.2003 r. zawarta z Firma TYRBUT Stanislaw Tyra, Zlotorja,
 
ul. Sosnowa 15 na wartosc 8.709,80 zl + 7 % podatek VAT.
 

Z wyjasnien kierownika referatu techniczno-inwestycyjnego Pana Miroslawa Gorskiego 
wynikalo, iz przeprowadzona adaptacja budynku musiala zostac wykonana w sposob 
natychrniastowy z uwagi na jego przeznaczenie dla matki samotnie wychowujacej dziecko 
niepelnosprawne, 
Po za ww. okolicznoscia Gmina nie przedstawila zadnych dodatkowych dowodow mogacych 
potwierdzic, ze zachodzily okolicznosci okreslone wart. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o zarnowieniach publicznych. 
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2.4. Adaptacja strycbu na mieszkania kornun alne w Gronowie 66 Gmina Lubicz. 

Wartosc zamowienia ustalono na podstawie kosztory su inwestorskiego na kwote 27.68 2,28 z! 
+ 7 % podatek VAT. Postepowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieogran iczonego 
o wartosci szacunkowej do 30.000,00 EURO. Zamawiajac y opublikowal ogloszenie w dniu 
21.03 .2003 r. na tablicy ogloszen oral. zamiescil na stronie internetowcj UG Lubicz.
 
Ogloszenie okreslalo jednoczesnie warunki i kryteria przetargowe. Zarnawiaj acy jako
 
kryterium oceny ofert przyjal cene - 100 %.
 
Wplynely dwic ofert y, z ktor ych jedna (PPUH STOL-BUD, Henryk Wernerowicz,
 
ul. l.ipnowska 19, 87-162 Lubicz) nie spelniala warunk 6w okreslonych przez zamawiajacego
 
W ogloszeniu 0 przetargu nieograniczonyrn 0 wartosci szacunkowej do 30.000,00 EURO.
 
Stwierdzono brak nastepujacych dokumentow :
 

oswiadczenia zgodni e z art. 19 i 22 ustawy 0 zam6wieni ach public znych, 
oswiadczenia 0 stosowaniu preferencji krajowycb. 

Zgodnie z pkt IX cgloszenia 0 przetargu oferta nie spelniajaca warunkow w niej okres lonych 
(brak dokum entow pkt IV-VI) podlega odrzuceniu. 

Zgodnie z powyzszym oferta ta winna bye odrzucona na podstawie art. 27a pkt I natomiast
 
zgodnie z art. 22 ust. 7 zamawiajacy wyklucza z postepowania uczestnikow postepowania,
 
ktorzy nie zlozyli oswiadczenia w wymaganym terminie.
 
W zwiazku z tym stosownie do postanowien art. 27b ust. 1 pkt 1 nalezalo unicwaznic
 
postcpow anie 0 zamowienie publ iczne, poniewaz wplynely dwie oferty , z ktorych jedna
 
powinna zostac odrzucona.
 

Wartosc zrealizowancgo zlecenia stanowi kwote netto 31.861,74 zl + 7 % podatek VAT. 

Stwierd zone wyzej nieprawidlowosci na ogolna kwote 102.281,29 zl (45.459 ,75 + 
16.250,00 + 8.709,80 + 31.861,74), stanowia naruszenie dyscypliny finansow publicznych 
okreslone w art. 138 ust. 1 pkt 12 wymienionej ustaw y z dnia 26 listopada 1998 r. 0 finansa ch 
publicznych. 

......... 3. Pomoc finansowa z budzetu gminy
 ; 
W 2003 r. kontrolowana jednostka przyznala z budzetu dotacje podrniotom nie zaliczonym
 
do sektora finansow pub1 icznych na laczna kwote 11 6.500,00 zl.
 
Z tej kwoty:
 

70.000,00 zl dotacja dla OSP na terenie gminy ,
 
1.000,00 zl dotacja dla Klubu Seniora w Lubiczu,
 
3.000,00 zl dotacja dla Druzyn y Harcerskiej .Agnicola" przy Zespole Szk61 Nr 2
 
w Grebocinic,
 
3.000,00 zl dotacja dla Parafialnego Oddzi a1u Akcji Katolickiej w Grebocin ie,
 
1.500,00 zl dotacja dla Parafialn cgo Oddzi alu Akcji Katolickiej w Gronowie,
 
18.000,00 zl dotacja dla Klubu Sportowego "FLJS AK",
 
4.000 ,00 zl dotacja dla Klubu Sportow ego "GREBOCIN",
 
4.000,00 zl dotacja d!a Klubu Sportowego "ZAK",
 
2.000, 00 zl dotacja dla Druzyny Harcerski ej "AGRICOLA" przy Zespole Szkol Nr 2
 
w Grebocinie,
 
10.000,00 zl dotacja dla Par afii Rzym-Kar, Pw. Podwyzszenia Krzyz a Swietego
 
w Rogowie.
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W gmi nie ob ow iazywala uchwala Rad y Gm iny Nr XX/304/2000 r. z dn ia 22 marca 
2000 r. w spraw ie try bu ud zielania do tacji z bud zetu gmi ny na wykonywanie zadan gmin y 
przez pod mioty nie za liczane do sektora finansow publi czn ych , sposobu ko ntroli 
wy konywania zleconyc h zad an oral. sposo bu rozl iczania dotacji. 

Przyznani e do tacji skon trolowano na pods tawie wymogow ar t. 118 w zw iazk u 
z art. 7 1 ust awy 0 fin ansach publicznych. 

Szczegolowernu spraw dze niu, w zakresie przyzn ani a i rozliczenia do tacj i, poddano w niosek 
Pa rafi i Rzyrn-Kat. Pw , Pod wyzszenia Krzyza Swietego w Rogowie na dotacje w kwoc ie 
10.000,00 zl, ktora byla przezn aczon a na kon serwacje am bony z poczatku XVII w ieku oraz 
wy konanie 45 m ogrodzenia terenu przykosc ielnego . Og61ny koszt prac wy nios l 38 .000,00 z t 
z tego Para na wydatkowala kwo te 28. 000,00 zl ze srodkow wlasnych. Rozliczeni e 
ot rzym anej dotacj i wraz z dokumentarni okreslonymi w § 4 um owy w sp rawie udziel onej 
dotacji zawartej w dn iu 2 maja 2003 r. zostalo przed stawi on e Woj towi Gminy w dniu 
4 grud nia 2003 r. 

fN ieprawidlowosci w bad an yrn zak res ie nie stwierdzono . 

4. Funk c jonowanie kon1rol i wewn\itrznej 

Do ustalenia szczegolowyc h proc cdur kontrol i, w ce lu wykonani a naelzoru w zak res ie
 
gospodarowan ia sro dk ami publi cznymi , zobowiazany j est W6jt Gm iny, zgo dnie z przepisarn i
 
art. 28 a ust awy z e1ni a 26 listop ada 1998 r. 0 finansach pub licz nych (Dz. . z 2003 r., Nr. 15,
 
poz . 148 z pozn. zm .)
 
W 2003 roku nie przeprowadzono za dnej , wewnetrznej ko nt roli finansowcj
 
w podl egl ych jednos tkac h orga nizacyj nyc h.
 
W6j t Gminy nie obj al w badanym okresie kontro la co naj mniej 5 % wyda tkow pcdl eg lych
 
jed nostek organizacyjnych, zgcdnie z wymogami okreslonymi w art. 127, w zwiaz ku z art.
 
35a ust . 2 pkt 1. w /w ustawy 0 fin ansach pu bliczn ych , co stanowi kwot e 1.181.29 1,80 zl
 
( 23 .625.836,00 zl x 5 % ).
 
Zarzadzeni ern nr ORG/090 - 2 1/04 z e1nia 23 wrzesn ia 2004 r. W6jt Grniny Lub icz ustalil
 
Regularnin Ko ntro li Wewne trznej w Urzedz ie Gm iny w Lub iczu.
 
Sk arbnik Gminy przeprowadzala kontrole w zakresie wynikajacym r. art. 35 ust. 1 pkt 3 i 4
 
ustaw y 0 finansach pu blicznych.
 

5. Pod atck od towar6w i Llslug za 2003 r.
 
5.1. Kontro lq obj\ito:
 

1. Dekl aracj e ella podatku oel towarow i USfUg we dlug wzo ru VAT-7 za m- e : stycze n, gr udz ien
 
2003 I".
 

2. Rej estry ewi de ncj i sprzedazy VAT:
 
a) za m-e styczcn 20 03 r. \-\1 powiazaniu z dowodami zro dlowym i poz. 1 - 9 (10 0 %),
 
b) za m-e grudz ien 2003 r. w powiazaniu z dowoelami zrodlowymi po z . 1 -3 5 (100 %).
 

3.Rcjcstry ewidencj i zakupu VAT :
 
a) za l11- C stycze n 2003 r. w powi azaniu z e1owoelem zro dlow ym poz. 1 ( 100 %) ,
 
b) za l11-C gru dz ien 2003 r. w powi azan iu z e1 owodami zro dlowymi 1 - 8 (100 %).
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5.2. Ustalcnia kontroli: 

Ko ntrolowany s tosowal w badanym okresie staw ke V AT w wyso ko sci 22 % przy sp rzedaz y: 
uslug telefonicznych , uslug zwiazan ych z dzier zawa oraz wykonan iern badan okresow ych, 
projektow budowlan ych . druko w swiadectwa miejsca pochodzen ia zwierzat, dziennikow 
budowy oraz przy przekazywaniu darowizn w postaci : LPG Gaz Propan-Butan oraz etyliny 
PB na rzecz Kom endy Miejsk iej Po licji w Toruniu, Rewir Dzielnicowy w Lubiczu zgodnie 
z umowa darow izny z dnia 24 pazdziernika 20 01 L zawa rta porniedzy W6jtem Gminy Lubicz 
a Komenda Miej ska w Toruniu oraz tabliczki wygrawe rowanej napisem na rzec z 
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Kontro lowany wykonyw al jednoczesn ie uslugi w zakresie adrninistracji publicznej zw iazane 
z j ego ce lern sta tutowym tzn . zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspo lno ty , tworzeniem 
warunkow dla racjo nalnego rozwoj u gminy oraz warunko w dla peln ego uczcstnictwa 
obywateli w zyciu grn iny, ktorych swiadczenie w ww. zakres ie je st zwolnione od podatku 
od towar6w i uslug ( PK WiU 75). 

Dane zawarte w prowad zon ej przez kontro lowanego ewidencj i dla potrzeb pod atku 
od towarow i uslug (ew idencje sp rzedazy, ewidencje zakupo w) sa zgodne z danyrn i 
wykazanym i w deklaracjach VAT- 7. 

Kontrolowan y dokonal wplaty nadw yzki podatku naleznego nad na liczonym na konto 
bankowe Orugiego Urzedu Skarbowego za mi esi ac : 

• styczen 20 03 L w kwocie 35 14,00 zl w dniu 24.02 .2003 L , 

• grudzien 2003 L w kwoc ie 147,0 0 zl w dniu 15.01 .20 04 L
 

Nieprawidlowosci w badanyrn zakresie nie stwierdzono.
 

Na tym protokol zakonczono.
 
Protok61 sporzadzono w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych j eden dorcczono
 
kontrolowanemu.
 

POl1czenic: , Na podstawie art. 29 1 0 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 199 7 roku Ordynacj a poda tkowa 
(j.t. Oz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. . 60 ) w zw iazku z art. 3 1 ust. ! i 2 ustawy z dnia 28 wrzesn ia 
1991 r. o kontroli skarbowej (j.t. Oz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 65 ze zm .) kontrolowany, krory 
nic zgadza sit( z ustaleniami proto kolu moze w terminie 14 dni od dnia jego doreczeni a 
przedstawic zastrzezenia tub wyjasnienia, wskazuj ac rown oczesni e stoso wne wnioski 
dowodowe. W przypadku nie zlozen ia wyja snieri lub zastrzez en w wyzej wymie nionyrn 
terminie przyjmuje sie, ze kontro lowany nie kwestionuje ustalen kontrol i. 

Lubicz, 2005 -0 ]~28 

(data i podpis kontro lowancgo) (da ta i podp isy os6b kontrolujacych) 


