
Kamienica Kr6lewska dnia 22'L1' 2O!9 r'

Pan Tadeusz Kobiela

ffia*uL,
Ryszard Piasecki

Kopie otrzYmujq:
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UR4D GMINY Sierakowice

22, 11, 2019 W6jt Gminy

Sierakowice

Zwracam siq z prosbq do pana w6jta o udostqpnienie mnie kopii nastqpujqcych dokument6w

zawierajqcych informacje publiczne:

t.Wyliczeniedotacjidlaniepublicznychprzedszkolina20lgr.nadzie630.09.2019

2.Pism: nr RSF.1710.0025.2016 z dnia 25.oL.2oL7 r. oraz nr RSF L7Lo.oo25.2016 z dnia,9.o5.2oL7 r.

zawierajqrych informacje o realizacjiwniosk6w pokontrolnych Regionalnej lzby obrachunkowei w

Gdafsku.

Za szybkie zalatwienie mojej proSby zg6rY wyraiam podziqkowanie'

Z Powataniem

Radny GminY Sierakowice



SlERAKOUICg
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

RSO 0003.14..2019

Sierakowice, dnia 04 grudnia 2019 roku

Pan

Ryszard Piasecki
Radny Gminy Sierakowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.LL.2OL9r. ( data wplywu do tut. urzqdu 22.LL.2Ot9r) uprzejmie

informujq, 2e zgodnie z jego zawarto6ciq merytorycznq zostalo ono potraktowane jako zapytanie

w rozumieniu art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 2019 poz.506 ze

zm.). Odnoszqc siq do pytaf uwzglqdnionych w ww. zapytaniu uprzejmie informujq, 2e wymienione w ww.

piSmie kopie dokument6w stanowiq zalqcznik do niniejszej odpowiedzi.

Z powa2aniem

Zalqczniki

1. Kserokopia pisma nr RSF. t7LO.0025.2016 z dnia 25.OL.2Ot7r.

2. Kserokopia pisma nr RSF.1710.0025.2016 z dnia 29.05.2OL7r.

3.Wyliczenie dotacjidla niepublicznych przedszkoli na 2019r. wg stanu na dzief 30.09.2019r.

fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00

sierakowice@sierakowice.pl
www.sierakowice.pl
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83-340 Sierakowice
NtP 589-10-18-894

Ad. pkt 4
Na dziefr zamkniqcia ksiqg rachunkowych

jednostki, sporzqdzone zostanie zgodnie

Fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 10

s ierakowice @s iera kow ice. pl
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Sierakowice, dnia 25 stycznia 2017 roku

RSF,1710,0025.2016

Szanowna Pani
Luiza Budner-lwanicka
Prezes

Regionalna lzba 0brachunkowa
w Gdafrsku

Dotyczy: Wystqpien ie pokontrolne

W odpowiedzi na pismo nr WIV0804/1001181K/112016 z dnia 23 grudnia 2016r. (data wptywu

do Urzqdu 30 grudnia 2016r.) do[yczqce zalecefr pokontrolnych niniejszym informujq o sposobie wykonania

wynikajqcych z nich wniosk6w:

Ad. pkt 1

Protok6t z kontroli kompteksowej w zakresie gospodarki finansowej i zam6wiefr publicznych Gminy

Sierakowice z dnia 24.10.2016r. zostat udostgpniony w Biuletynie lntormacji Publicznej Gminy Sierakowice

w dniu 19,12,2016r,, natomiast wystqpienie pokontrolne nr Wl(0804/1001181K/112016 z dnia 23 grudnia

2016r. w dniu 30,12.2016r. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi podjqlo czynnoSci zmierzajqce

do wyeliminowania nieprawidiowoSci we wskazanym zakresie poprzez poinformowanie os6b odpowiedzialnych

o obowiqzkach wynikajqcych z Ustawy o dostqpie do in[ormacji publicznej.

Ad. pkt 2

Poczqwszy od 2017 roku w ksiqgach rachunkowych naszej jednostki ewidencjonowane sq wszystkie zdarzenia

gospodarcze zgodnie z przepisami Uslawy o rachunkowo3ci i Rozporzqdzenia Ministra Finans6w

ws. szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2elu pafistwa, bud2et6w jednostek

samorzqdu terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorzqdowych zaktad6w bud2etowych, pafistwowych

funduszy celowych oraz pafrstwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibq poza granicami

Rzeczypospolitej Polski.

Ad. pkt 3
Zobowiqzania Gminy Sierakowice regulowane sq terminowo. Poczqwszy od 2016 roku zobowiqzania z lytutu
sktadek cztonkowskich na rzecz stowarzyszefr i zwiqzk6w regulowane sq w wysokoSciach i terminach

wynikajqcych z wcze3niej zaciqgniqtych zobowiqza6.

naszej jednostki tj. 31.12.2016r, sprawozdanie finansowe - bilans

z danymi wynikajqcymi z ewidencji ksiqgowej i bqdzie zawierato

www.sierakowice.pl



wszystkie informacje uslalone we wzorze s[anowiqcym zat. Nr 5 do Rozporzqdzenia Ministra Finans6w

ws, szczegolnych zasad rachunkowo(ci oraz plan6w kont dla budzetu pafistwa, bud2et6w jednosiek

samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zaktad6w bud2etowych, pafrstwowych

funduszy celowych oraz pafrstwowych jednostek bud2etowych majqcych siedzlbq poza granicami

Rzeczypospoli tej Polski.

Ad. pkt 5

Poczqwszy od lll kwar[atu 2016 roku sprawozdania bud2etowe sporzqdzane sq zgodnie z uregulowaniami

zawarlymi w Rozporzqdzeniu Ministra Finans6w ws. sprawozdawczo(ci bud2e[owej.

Ad. pkt 6

Gminne jednostki organizacyjne objqte zwolnieniami podatkowymi poczqwszy od 2017 roku sktadai bqdq

slosowne deklaracje na podatek od nieruchomo5ci na dany rok podatkowy, wedtug ustalonego wzoru, a organ

podatkowy dokona stosownych czynno(ci sprawdzajqcych w zakresie egzekwowania sktadania WZez

podatnikow wymaganych intormacji i deklaracji podatkowych zgodnie z Ustawq ordynacja podatkowa,

Ad. pkt 7
W dniu 13 stycznia 2017 roku pracownikom zostato wyptacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok

ubiegty, gdzie prawidtowo ustalono podstawq naliczenia w/w wynagrodzenia oraz uwzglqdniono korektq

za lata 20'14 i 2015 obejmujqcq pornniejszenie kwoty do wyptaty z lyIulu wykorzystanych urlop6w

okolicznoSciowych,

Ad. pkt 8

Zgodnie z zaleceniem pokonlrolnym podr6ze stuzbowe radnych bqdq odbywaty siq wytqcznie na podstawie

wystawionego Vzez przewodniczqcego Rady Gminy Sierakowice polecenia wyjazdu stuzbowego.

Ad. pkt 9

Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym ustalanie szacunkowej warto3ci zam6wiefr publicznych bqdq sporzqdzane

z uwzglqdnieniem przepis6w Ustawy Prawo Zam6wiefr Publicznych.

Ad. pkt 10

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i oddziat6w przedszkolnych prowadzonych przy niepublicznych szkotach

podstawowych ustalane sq prawidtowo z uwzglqdnieniem obowiqzujqcych przepis6w, w szczeg6lno5ci Ustawq

z dnia 23 czerwca2016 r, o zmianie ustawy o systemie oSwiaty oraz niekt6rych innych ustaw.

Ad. pkt 11

Poczqwszy od wrze5nia 2016 roku wszystkie dochody uzyskane przez jednostki bud2etowe Gminy (w tym

dochody z tytutu wy2ywienia) sq odprowadzane na rachunek Gminy.

Fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 10

sierakowice@sierakowice.pl
www.sierakowice.pl



Ad. pkt 12

Poczqwszy od lV kwartatu 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice sporzqdzana jest
prawidtowo, w szcze96lno$ci w zakresie kwot wytqczeir z limitu spiaty zobowiqzafr okreSlonych w art. 243 ust.

3 i ust, 3a ustawy o finansach publicznych.

Dodatkowo w zakresie stwierdzonych w trakcie konlroli pozostatych nieprawidtowoSci Gmina

Sierakowice wyja6nia co nas[qpuje:

Ad. pkt 3
Podjqte zostaty czynno(ci zmierzajqce do przygotowania i przedtozenia organowi stanowiqcemu projekt6w

uchwat w sprawie zmian w statutach sotectw, polegajqcych m,in, na okresleniu zakresu i torm kontroli oraz

nadzoru organ6w gminy nad dziatalno5ciq organ6w jednostek pomocniczych. 7 uwagi na iloSe i zto2onoS(

spraw przedstawianych organowi stanowiqcemu w/w projekty uchwal przekazane zostanq do uwzglqdnienia

w porzqdku obrad sesji Rady Gminy Sierakowice do kofrca pierwszego p6trocza 2017 roku.

Ad. pkt 4

Projekty uchwat w sprawie

1, ustalenia stawki procentowej optaty adiacenckiej z tytutu podziatu nieruchomo5ci

2. okre5lenia wysoko5ci stawki procentowej optaty adiacenckiej z tytuiu wzrostu warto$ci nieruchomo5ci

w wyniku wybudowania urzqdzeri intrastruktury technicznej

zostaty przedto2one Radzie Gminy Sierakowice na sesji w dniu 24 wrze$nia 2013r. -Rada Gminy Sierakowice

nie podjqta w/w projekt6w uchwat,

Zalecenia zawarle w wymienionych punktach, jak r6wniez wyeliminowanie pozostatych uchybiefr

i nieprawidtowoSci wyszczeg6lnionych w protokole kontroli, zostanq przekazane w formie pisemnej

na stanowiska os6b odpowiedzialnych merytorycznie za poszczeg6lne rodzaje dziatalnoSci. Pracownik6w
pouczono r6wnie2 o obowiqzku przestrzegania przepis6w wynikajqcych z zalecefr pokontrolnych w bie2qcej

pracy Urzqdu.

Z powa2aniem,

Fax 58 681 95 75

tel. 58 68'1 95 10

s ierakowice@ sierakowice. p I www.sierakowice.pl



W6jt Gminy Sierakowice
ul. Lqborska 30
83-340 Sierakowice
NrP 589-10-18-894

RSF.1710.0025.2016

Sierakowice, dnia 29 maja 2017 roku
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Szanowna Pani
Luiza Budner-lwanicka
Prezes

Regionalna lzba Obrachunkowa
w Gdafsku

Dotyczy: Wystqpienie pokontrolne

W nawiqzaniu do pisma W6jta Gminy Sierakowice nr RSF.1710.0025.2016 z dnia 25 stycznia 2017r.

skierowanego do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Gdafrsku w odpowiedzi na pismo

nr Wl@804/1001181K/112016 z dnia 23 grudnia 2016r. dotyczqce zaleceri pokontrolnych niniejszym przekazujq

dodatkowe intormacje o sposobie wykonania wynikajqcych z nich wniosk6w w czqSci dolyczqcej n/w pkt.:

Ad. pkt 3 (statuty sotectw)

Podjqte zostaty czynno6ci zmierzajqce do przygotowania i przedtoZenia organowi stanowiqcemu projekt6w

uchwat w sprawie zmian w statutach soteclw, potegajqcych m.in, na okre5leniu zakresu i torm kontroli oraz

nadzoru organ6w gminy nad dziatatno5ciq organ6w jednostek pomocniczych. Zgodnie z wcze5niejszq

deklaracjq Gminy Sierakowice w/w projekly uchwat przekazane zoslanq do uwzglqdnienia w porzqdku obrad

sesji Rady Gminy Sierakowice planowanej na dzieri 30 czerwca 2017r. lnlormacja o decyzji Rady Gminy

Sierakowice w w/w zakresie przekazana zostanie Pafrslwu niezwtocznie po jej podjgciu.

Ad. pkt 4 (optaty adiacenckie)

Projekty uchwat w sprawie

1. ustalenia wysokoici stawki procentowej opla[y adiacenckiej z tytuiu wzrostu wartoici nieruchomoSci

w zwiqzku z budowq urzEdzei intrastruktury lechnicznej obowiqzujqcej na terenie Gminy Sierakowice

2, ustalenia wysokoSci slawki procenlowej optaty adiacenckiej naliczanej z tyiutu wzrostu warto6ci

nieruchomoSci w wyniku podziatu nieruchomo6ci obowiqzuj4cej na terenie Gminy Sierakowice

ponownie zostaty przedto2one Radzie Gminy Sierakowice na sesji w dniu 21 marca 2017r. - Rada Gminy

Sierakowice nie przyjqta w/w projekt6w uchwat.

latqqzn i ki:

1. Wyciqg z Protokolu Nr XXV17 z sesji Rady Gminy Sierakowice w dniu 2'1 marca 2017r. o godz.'14-tej w sali

konferencyjnej Urzqdu Gminy Sierakowrce

tax 58 581 95 75

tel. 58 581 95 10

sierakowice@sierakowice.pl

Z powa2aniem,

www.sierakowice.pl
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