
 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Olsztynie 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

 

kontroli problemowej w ramach kontroli koordynowanej funduszu so łeckiego w latach 

2009-2011 przeprowadzonej w dniach od 30 kwietnia do 14 maja 2012 r. w Gminie 

Łukta przez  st. inspektora kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

Leszka Piątkowskiego, działającego na podstawie upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli Nr 89/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. wydanego przez 

Prezesa RIO w Olsztynie.  

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie organów gminy: Urzędzie Gminy Łukta 14- 105 

Łukta ul. Mazurska 2.  

 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. 

 

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE. 

1. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego. 

W okresie objętym kontrolą sprawowali funkcje: 

- Wójta Gminy Łukta – Pan Jan Leonowicz  od dnia   6 grudnia 2010 r.  na podstawie 

wyboru w powszechnych bezpośrednich wyborach w dniu 21listopada 2010 r. 

Ślubowanie złożył w dniu 6.12.2010 r. 

  

- Sekretarza Gminy Łukta – Pani  Jolanta Małgorzata Górecka    od dnia 1 marca 

2003  r. na podstawie powo łania uchwałą Rady Gminy Nr III/36/2003 z dnia 26 lutego 

2003 r. W aktach osobowych brak jest zapisów dotyczących przekształcenia 

stosunku pracy na podstawie powo łania w stosunek pracy na podstawie umowy o 
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pracę, co było niezgodne z postanowieniami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),   

 

- Skarbnika Gminy (Głównego Księgowego budżetu) Pani Hanna Kapica  od dnia 1 

lutego 2008  r. do dnia 16 maja 2012 r. na podstawie powołania uchwałą Rady  

Gminy Nr XVI/95/2008 z dnia 30  stycznia  2008 r.   

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne. 
 
2.1 Gmina funkcjonowała w oparciu o postanowienia statutu nadanego uchwa łą 

Rady Gminy  Nr III 22/2003 z dnia 26 lutego  2003 r.  Statut zosta ł opublikowany w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2003 r. Nr 61, poz. 

866. 

      

2.2 Urząd Gminy Łukta   w 2011 r. funkcjonowa ł w oparciu o regulamin 

organizacyjny nadany zarządzeniem Wójta Nr 63/2010  z dnia 18 listopada  2010 r.  

W Regulaminie Organizacyjnym był opracowany schemat struktury organizacyjnej 

Urzędu Gminy Łukta oraz schemat powiązań i zależności struktur organizacyjnych 

Urzędu Gminy Łukta  z organami Gminy i kierownikami jednostek organizacyjnych. 

W regulaminie  organizacyjnym obowiązującym  w 2011 r. ustalono ilość etatów w 

poszczególnych komórkach organizacyjnych w łącznej wysokości 21,5 etatu w tym w 

Referacie Finansowym  7.  

 

2.3. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości. 
 
Dokumentacją opisującą przyjętą w jednostce kontrolowanej politykę rachunkowości 

były niżej wymienione zarządzenia Wójta: 

 

- zarządzenie Wójta Nr 51/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r w sprawie Zakładowego 

Planu Kont dla Urzędu Gminy Łukta, 

 

- zarządzenie Wójta Gminy Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie 

Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy Łukta. Wyżej wymienione zarządzenia 

ustalały wewnętrzne zasady gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Łukta. 
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3. Dane ogólne o jednostce samorządu terytorialnego. 
 

3.1 Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Łukta. Obsługę finansową prowadził 

Urząd Gminy Łukta ul. Mazurska  2.   

 Gmina obejmowała obszar 185 km2 i na dzień 31.12.2011 r. posiadała 4505 

mieszkańców. 

3.2. Jednostki pomocnicze Gminy Łukta. 
 

Zgodnie z postanowieniami § 48 i 49  Statutu Gminy Łukta utworzono 18 jednostek 

pomocniczych (sołectwa) 

W dniu 27 listopada 1990 r uchwałą Rady Gminy   Nr VII/30/90 utworzono 15 

sołectw. Statuty sołectw zostały nadane uchwałami Rady Gminy od Nr VIII/37/90 do 

Nr VIII/51/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. ( 15 załączników) 

Pozostałe trzy sołectwa zostały utworzone uchwałami Rady : Nr IX/60/1995 z dnia 19 

czerwca 1995 r., Nr VII/48/1999 z dnia 30 kwietnia 1999 r., Nr III/23/2003 z dnia 26 

lutego 2003 r. Statuty zostały nadane uchwałami Rady Gminy o numerach 

odpowiednio Nr IX/62/1995 z dnia 19 czerwca 1995 r., Nr VII/50/1999  z dnia 30 

kwietnia  1999 r., Nr III/25/2003 z dnia 26 lutego 2003 r.  

W kontrolowanej jednostce utworzono niżej wymienione sołectwa: 
 

1. Dąg  

2. Florczaki 

3. Ględy 

4. Kojdy 

5. Komorowo 

6. Kotkowo 

7. Kozia Góra 

8. Łukta 

9. Molza 

10. Mostkowo 

11. Pelnik 

12. Plichta 

13. Ramoty 

14. Sobno 
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15. Tabórz 

16. Worliny 

17. Wynki 

18. Zajączkowo 

  

 

3.3. Ilekroć w niniejszym protokole mowa jest o przepisach: 
 

• ustawie o funduszu sołeckim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lutego 

2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), 

 

• rozporządzeniu M.F. w sprawie zwrotu wydatków – należy przez to rozumieć 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu 

zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. 

Nr 21, poz. 106), 

 

• ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), 

 

• ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zm.), 

 

• ustawie o rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), 

 

• rozporządzeniu M.F. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości – należy 

przez to rozumieć: rozporządzenie 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. Nr 128, poz. 861), 
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• rozporządzeniu M.F. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – należy przez to 

rozumieć: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), 

 

 

4.1 Ogólne uwagi o charakterze prawnym funduszu sołeckiego. 

Fundusz sołecki określić można mianem stworzonej (za zgodą Rady Gminy) puli środków 

pieniężnych, do której sołectwom (zebraniom wiejskim) przysługuje prawo określenia celu 

ich wydatkowania. Podjęcie przez sołectwo decyzji w sposób zgodny z wymogami 

ustawowymi rodzi obowiązek wykonania przedsięwzięcia przez organy gminy, po 

uprzednim ujęciu go w projekcie uchwały budżetowej i uchwale budżetowej. Kompetencje 

sołectw wynikające z ustawy o funduszu sołeckim obejmują proces decyzyjny – 

wskazanie celu przeznaczenia środków. 

 

Jednostki pomocnicze Gminy Łukta dysponują statutami nadanymi przez Radę Gminy  

wyżej wymienionymi uchwałami w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych. 

Przykładowy statut jednej z jednostek pomocniczych - Sołectwa Kozia Góra, stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu kontroli.  

 

4.3. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

Gmina Łukta wyodrębniła w budżecie na rok 2010  środki w ramach funduszu 

sołeckiego. Rada Gminy działając na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 

18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów art. 1 ust. 1 ustawy 

o funduszu sołeckim podjęła dnia 16 czerwca 2009 r. uchwałę Nr XXXII/182/2009 w 

sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu na rok 2010. Zachowany 

został, zatem termin określony przepisami art. 6 ustawy o funduszu so łeckim. 

W uchwale budżetowej na 2010 rok nr XXXVII/203/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w 

załączniku nr 8 „Wydatki jednostek pomocniczych w 2010” wyodrębniono do 

wykorzystania przez sołectwa w ramach funduszu kwotę 182.193,00 zł. Załącznik nr 

8  przywołanej uchwały Rady Gminy  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

kontroli. 

 

Rady Gminy uchwałą Nr XLI/220/ z dnia 19 marca 2010 r. nie wyrazi ła zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. na 2011 r. 
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nie wyodrębniła środków w ramach funduszu sołeckiego. W związku z nie 

wyodrębnieniem w budżecie 2011 r. funduszu sołeckiego nie wypełniono testów 

dotyczących roku 2011.  

Kontrolowana jednostka samorządu terytorialnego posiadała „Program 

Strategicznego Rozwoju Gminy na lata 1999-2014” uchwalony przez Radę Gminy 

dnia 30 kwietnia 1999 r. uchwałą nr VII/46/99. Ponadto uchwalony został  „Plan 

Rozwoju Lokalnego Gminy Łukta na lata 2004-2013” uchwałą nr XVI/146/2004 z dnia 

22 czerwca 2004. Zmian dokonano uchwała Rady Gminy Nr XXXI/261/2005 z dnia 

28 grudnia 2005 r.  

Rada Gminy w roku  2010 nie korzystała z możliwości, przewidzianej w przepisach 

art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu so łeckim, to jest z możliwości zwiększenia środków 

funduszu ponad wysokość określoną w  art. 2 ust. 1 ustawy.  

4.4. Obliczenie wysokości funduszu sołeckiego. 

Wysokość funduszu dla każdego sołectwa wynika z wzoru zawartego w art. 2 ust. 1 

ustawy o funduszu sołeckim. Wartością wpływającą na wysokość funduszu była obliczona  

przez  gminę kwota bazowa (Kb), którą stanowił iloraz kwoty dochodów bieżących 

gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców gminy 

według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o 2 lata, ustalonej 

przez Prezesa GUS. 

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego ludność gminy Łukta liczyła dnia 

31 grudnia 2008 r. – 4.506  osób. Liczbę tą przyjęto przy wyliczeniach kwoty bazowej. 

Przyjęta do obliczeń wysokości funduszu przypadającego na poszczególne sołectwo 

liczba stałych mieszkańców wynikała z danych prowadzonej w Urzędzie Gminy 

ewidencji mieszkańców na dzień 30 czerwca 2009 r. ogółem –  4.543 osób. 

Wysokość dochodów bieżących za rok budżetowy 2008 według sprawozdania Rb-27S 

wynosiła 11.954.639,11 zł, co w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców  gminy 4.506 

osób, daje kwotę bazową na 2010 rok – 2.653,04  zł.  

Kwota bazowa na okres kontrolowany, to jest rok 2010  została w jednostce prawidłowo 

obliczona, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 2 ustawy o funduszu 

sołeckim. 

Łączna kwota wyliczonego przez gminę funduszu zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o 

funduszu sołeckim wynosiła 216.037,04 zł. Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2010 r. 

zaplanowała wydatki  na podstawie wniosków złożonych przez 16 sołectw w wysokości 

182.193,00 zł z czego w 2010 r. wydatkowano 155.747,75 zł.  
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Zestawienie nr 1 „Dane ogólne dotyczące funduszu realizowanego w 2010 roku” stanowią 

załącznik nr 3 do protokołu kontroli. Test nr 1 „Ustalenie wysokości funduszu sołeckiego 

na 2010 rok” stanowi  załącznik nr 4 do protokołu kontroli. 

W związku z nie wyodrębnieniem w budżecie 2011 r. funduszu sołeckiego nie 

wypełniono testów dotyczących roku 2011. 

 

4.5. Określenie przeznaczenia funduszu sołeckiego przez zebranie wiejskie. 

Sołtysi wszystkich 18 sołectw zostali prawidłowo i we właściwym terminach (do dnia 31 

lipca) powiadomieni przez Wójta o wysokości kwoty funduszu sołeckiego przypadającego 

w danym roku budżetowym na ich jednostkę, czego potwierdzeniem były zwrotne 

potwierdzenia odbioru poczty. Zebrania wiejskie odbyły się w terminach pozwalających na 

przekazanie Wójtowi wniosków sołectw dotyczących sposobu wykorzystania funduszu 

sołeckiego (odpowiednio do dnia 30 września 2009 r. ).  

Wszystkie badane wnioski wpłynęły do Urzędu Gminy w terminach wymaganym 

przepisami art. 4 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim. Wraz z wnioskami do urzędu 

wpłynęły protokóły zebrań wiejskich z listami obecności osób biorących w nich udział.  

W dokumentacjach (wnioskach sołectw) znajdowały się też oszacowania kosztów 

przedsięwzięć podejmowanych przez dane sołectwo. Koszty przedsięwzięć 

zgłoszonych przez sołectwa mieściły się w kwotach środków wynikających z 

informacji przedstawionej przez Wójta. Kontrolą objęto 5  wniosków złożonych przez 

sołectwa  na 2010  rok o największej kwocie funduszu. Doboru próby dokonano metodą 

doboru celowego, tj.  

Sołectwo Łukta             - 26.525,86 zł, 

Sołectwo Florczaki       - 16.396,00 zł, 

Sołectwo Ramoty         - 14.696,00 zł, 

Sołectwo Ględy             - 13.700,00 zł, 

Sołectwo Pelnik             - 12.850,00 zł.   

4.6. Treść wniosku sołectwa. 

Kontrolą objęto 5 wniosków sołectw , które wpłynęły do Wójta  obejmujących rok 2010 pod 

kątem ich zgodności z przepisami art. 4 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. W wyniku 

kontroli ustalono, że wszystkie wnioski zawierały określenie przedsięwzięć, które 

powinny być sfinansowane z funduszu zgodnie z decyzją podjętą przez zebranie 

wiejskie.  
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Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia spełniały warunki określone przepisami art. 1 

ust. 3 ustawy o funduszu gminnym, tzn. były zadaniem własnym gminy, służyły 

poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne ze strategią rozwoju gminy. Do 

wniosków dołączone były protokóły zebrań wiejskich i listy obecności potwierdzające 

prawidłowość ich zwołania i przeprowadzenia. 
W toku kontroli dokonano oceny 5 wniosków wybranych sołectw dotyczących 

przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2010  pod 

względem oceny zgodności finansowanych zadań z zakresem zadań samorządu 

gminnego określonych przepisami art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym.  

 

W wyniku tej oceny nie stwierdzono przypadków finansowania przedsięwzięć 

wykraczających poza zadania określone w/w przepisami prawa oraz należy uznać, że 

służyły one „poprawie warunków życia mieszkańców”. Organ przyjmujący wnioski 

sołtysów, to jest Wójt Gminy dokonał oceny zgodności proponowanych przedsięwzięć 

ze strategią rozwoju gminy i w toku weryfikacji wniosków, nie stwierdził żadnych 

sprzeczności. 

 

Objęte kontrolą wnioski spełniały również warunki określone przepisami art. 4 ust. 3 

ustawy o funduszu sołeckim, tzn. zawierały w całości przedsięwzięcia przewidziane 

do realizacji na obszarze danego so łectwa. Ponadto stwierdzono, że koszty realizacji 

przedsięwzięć zgłoszonych we wszystkich wnioskach dotyczących roku 2010 

mieściły się w ramach środków przyznanych w budżetach gminy poszczególnym 

sołectwom. 

Testy nr 2 „Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 rok” 

wypełnione dla każdego z badanych 5 sołectw Gminy Łukta stanowią załączniki nr 5 

- 9 do niniejszego protokołu kontroli. 

 

 

4.7. Procedura rozpatrzenia prawidłowości wniosku sołectwa.  

Złożone przez sołtysów wnioski zostały poddane weryfikacji przez Wójta pod kątem 

zgodności z przepisami ustawy, zarówno w zakresie prawidłowości określonego w 

nich przeznaczenia środków, jak i wymagań formalnych. Wójt nie stwierdził w 

żadnym przypadku występowania, określonych w przepisach art. 4 ust. 2-4 ustawy o 

funduszu gminnym, przesłanek do odrzucenia któregokolwiek złożonego wniosku. 
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Oznacza to, że w kontrolowanym okresie nie były zastosowane przez właściwe 

organy (Wójta i Radę Gminy) procedury odrzucenia wniosku przewidziane 

przepisami art. 4 ust. 5 i 7 ustawy o funduszu so łeckim. 

Wszystkie złożone wnioski 16 sołectw gminy Łukta zostały przyjęte bez zastrzeżeń 

do realizacji w budżecie uchwalonym na rok 2010. 

Wójt Gminy nie powierzył w formie pisemnej pracownikom obowiązki w zakresie 

weryfikacji prawidłowości składanych przez sołectwa wniosków.  

 

4.8. Ujęcie przedsięwzięć sołectw w projekcie uchwały budżetowej i uchwale 
budżetowej. 

Wszystkie wnioski sołectw zostały uznane przez właściwy organ Wójta za prawidłowe 

i w konsekwencji przedsięwzięcia w nich ujęte zostały wprowadzone do uchwał 

budżetowych na rok 2010 w załączniku nr 8 (do uchwały budżetowej) oraz w 

poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu.  

Badany załącznik do uchwały budżetowej na rok 2010 „Wydatki jednostek pomocniczych” 

nie przewidywały realizacji przedsięwzięć innych, niż wynikające z wniosków sołectw 

złożonych w trybie ustawy o funduszu sołeckim. W wyniku kontroli stwierdzono pełną 

zgodność, między opisem przedsięwzięć sołectw wynikającym z ich wniosków, a 

postanowieniami uchwały budżetowej Rady Gminy w tym zakresie. 

Z udostępnionej dokumentacji wynika, że Wójt Gminy nie odrzucił żadnego ze złożonych 

wniosków. Wnioski spełniały kryteria określone w art. 4 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 1 ust. 

3 ustawy o funduszu sołeckim. Uwzględniając powyższe odstąpiono od wypełnienia 

testów nr 3.     
 

4.9. Wydatkowanie środków budżetu na realizację przedsięwzięć zawartych we 
wnioskach sołectw. 

Wydatki budżetu ujęte w załącznikach do uchwał budżetowych na rok 2010 zostały 

wprowadzone do planów finansowych Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej 

zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy art. 249 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych. Realizacja wydatków funduszu so łeckiego następowała, więc w w/w 

jednostce budżetowej w oparciu o dowody źródłowe adresowane na Urząd Gminy w 

Łukcie. 
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4.10. Ewidencja księgowa i sprawozdawczość dotycząca wydatków wykonanych w 
ramach funduszu sołeckiego. 

Wydatki budżetu  gminy w ramach środków przewidzianych w funduszach sołeckich na 

rok 2010  realizowane były przez Urząd Gminy Łukta i były ujęte w rachunkowości w/w 

jednostki budżetowej. Jednakże w dokumentacjach opisujących przyjęte w Urzędzie 

Gminy zasady rachunkowości, obowiązujące w badanym okresie – to jest w 

zarządzeniach Wójta: 

  - nr 51/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r w sprawie Zak ładowego Planu Kont dla 

Urzędu Gminy Łukta, 

 

-  nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie Zak ładowego Planu Kont dla Urzędu 

Gminy Łukta. Wyżej wymienione zarządzenia ustalały wewnętrzne zasady 

gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Łukta, 

 nie uwzględniono w żaden sposób zasad ujmowania w księgach rachunkowych urzędu 

jst (ewidencji syntetycznej i analitycznej) wydatków dokonywanych w ramach funduszu 

sołeckiego. Biorąc to pod uwagę, dokumentacja opisująca przyjęte w kontrolowanej 

jednostce zasady  zgodne z planem rachunkowości nie spełniała warunków określonych 

przez przepisy art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wyjaśnienie Skarbnika Gminy i 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli. 

W kontrolowanej jednostce  wyznaczony pracownik Urzędu Gminy poddawał dowody 

źródłowe, potwierdzające wydatki funduszu, kontroli merytorycznej i formalnej i 

przekazywał je do ujęcia w księgach rachunkowych. 

Nie prowadzono ewidencji analitycznej wydatków  funduszu sołeckiego 

realizowanych przez jednostkę budżetową (Urząd Gminy Łukta).  Dowody księgowe 

były opisane przez pracownika właściwego merytorycznie, jako dokumentujące 

wydatek wykonany w ramach funduszu (w ca łości lub do określonej kwoty). W 

prowadzonej systemem komputerowym ewidencji rachunkowości urzędu, jako 

jednostki budżetowej wyodrębniono analitycznie (karta wydatków) wydatki 

budżetowe Urzędu Gminy według działów, rozdziałów i paragrafów bez 

wyodrębnienia wydatków dokonanych w ramach funduszu so łeckiego. W 

konsekwencji nie było możliwości prawidłowego sporządzenia sprawozdania 

jednostkowego Rb-28S „Rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” ( w części dotyczącej wydatków 

funduszu sołeckiego)  za rok budżetowy 2010.  
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Według danych sprawozdania Rb-28S za 2010 rok środki funduszu zostały 

wydatkowane (zbiorczo) w następujących rozdziałach i paragrafach budżetu: 

 

Rozdział Paragraf Nazwa rozdziału Kwota 
60016 6050 Drogi publiczne gminne 20.445,73 
75023 4210 Urzędy gmin 531,32 
75095 4300 Pozostała działalność 1.283,00 
90095 4210 Pozostała działalność 3.390,01 
90095 6050 Pozostała działalność 99.139,11 
92109 4210 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12.153,80 
92109 4300 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.000,00 
92109 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.978,00 
92601 6050 Obiekty sportowe 6.826,78 

x X Ogółem: 155.747,75 
 
 
Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków funduszu w 2010 r. 

przedstawia poniższe zestawienie. 

 
Lp. Nazwa sołectwa Plan Wykonanie Różnica 
1. Sołectwo Ględy 13.700,00 13.678,00 22,00 
2. Sołectwo Dąg 7.562,00 6.729,73 832,27 
3. Sołectwo Molza 10.056,00 10.056,00 0,00 
4. Sołectwo Worliny 9.366,00 0,00 9.366,00 
5. Sołectwo Sobno 7.997,00 7.997,00 0,00 
6. Sołectwo Florczaki 16.396,00 14.816,86 1.579,14 
7. Sołectwo Pelnik 12.850,00 11.511,06 1.338,94 
8. Sołectwo Plichta 9.024,00 6.826,78 2.197,22 
9. Sołectwo Komorowo 9.920,00 8.225,32 1.694,68 
10. Sołectwo Kotkowo 7.720,00 7.174,32 545,68 
11. Sołectwo Zajączkowo 9.380,00 8.821,43 558,57 
12. Sołectwo Tabórz 9.100,00 9.089,25 10,75 
13. Sołectwo Ramoty 14.696,00 14.696,00 0,00 
14. Sołectwo Kozia Góra 9.600,00 9.600,00 0,00 
15. Sołectwo Wynki 8.300,00 0,00 8.300,00 
16. Sołectwo Łukta 26.526,00 26.526,00 0,00 
x Ogółem: 182.193,00 155.747,75 26.445,25 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że plan w wysokości 182.193,00 zł został 

wykonany w kwocie 155.747,75 zł. Dwa sołectwa tj. Worliny i Wynki nie przystąpiły  

do realizacji planu wydatków w ramach funduszu so łeckiego. 

- Sołectwo Wynki nie wydatkowało zaplanowanych środków w wysokości 8.300,00 zł 

na zakup kosy spalinowej, zakup blacho – dachówki na pokrycie dachu przystanku 
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szkolnego, zakup słupków na ogrodzenie plaży i przystanku szkolnego, zakup 

drewnochronu na odnowienie pomostów oraz wynajęcie koparko – ładowarki na 

urządzenie boiska wiejskiego. 

 

- Sołectwo Worliny nie wydatkowało zaplanowanych środków w wysokości 9.366,00 

zł na wybudowanie wiaty i utwardzenie terenu pod wiatą przeznaczoną do 

organizowania uroczystości i imprez kulturalnych. Wyjaśnienie  Wójta dotyczące nie 

wykonania wymienionych zadań stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.    

 

W toku kontroli sprawdzono wydatkowanie środków funduszu w 2010 roku na 

przykładzie wybranych niżej wymienionych  5 sołectw o łącznej wartości 

wydatkowanych środków 84.168,00 zł w tym : 

Sołectwo Łukta             - 26.526,00 zł, 

Sołectwo Florczaki       - 16.396,00 zł, 

Sołectwo Ramoty         - 14.696,00 zł, 

Sołectwo Ględy             - 13.700,00 zł, 

Sołectwo Pelnik             - 12.850,00 zł.   

W wyniku kontroli stwierdzono, że: 

- Sołectwo Ględy posiadające w budżecie gminy na 2010 r. środki w wysokości 13.700,00 

zł na ogrodzenie terenu i zakup podstawowego wyposażenia świetlicy  nie wykorzystało 

kwoty 22,00 zł.  

 

- Sołectwo Florczaki posiadające w budżecie na 2010 r. środki w wysokości 16.390,00 zł 

na zagospodarowanie centrum wsi do potrzeb wypoczynkowo rekreacyjnych 

mieszkańców nie wykorzystało środków w wysokości 1.579,14 zł.    

 

- Sołectwo Pelnik posiadające w budżecie na 2010 r. środki wysokości 12.850 zł na 

remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej nie wykorzystało środków w wysokości 

1.338,94 zł.  

Niższe wydatki w kontrolowanych Sołectwach wynikały z niższych uzyskanych kosztów w 

stosunku do planowanych. 

W sołectwach objętych kontrolą wydatki były zgodne z wnioskiem sołectwa oraz planem 

jednostek pomocniczych stanowiącym załącznik nr 8 do budżetu na 2010 r.  
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  Test nr 4 „Wydatkowanie środków funduszu sołeckiego w 2010 roku” wypełniony 

dla Gminy Łukta stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

4.11. Wniosek gminy o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego. 

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim, gminie przysługuje zwrot z 

budżetu państwa (w formie dotacji celowej), części wydatków poniesionych w ramach 

funduszu sołeckiego. 

Wzór wniosku oraz zasady zwrotu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego. Kontrolą objęto wniosek o zwrot złożony w dniu 9 czerwca 2011 r. 

dotyczący wydatków poniesionych w 2010 roku. Składając wniosek o zwrot części 

wydatków w dniu 9 czerwca 2011  r. nie dotrzymano terminu określonego § 2 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. 
Wysokość przysługującego Gminie Łukta zwrotu wynosiła 20% kwoty wydatków 

wykonanych w ramach funduszu do dnia 31 grudnia roku budżetowego. Wysokość zwrotu 

była uzależniona od stosunku kwoty bazowej (Kb) dla danej gminy obliczonej na 

podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim do średniej kwoty bazowej w kraju 

(Kbk) obliczonej i ogłoszonej przez Ministra Finansów w „Biuletynie Informacji Publicznej” 

na podstawie art. 2 ust. 6 i 8 ustawy. Kwota ta dla wniosków dotyczących wydatków 

ponoszonych w 2010 roku wynosiła 2.312,09 zł.  

Natomiast kwota bazowa obliczona, jako iloraz dochodów bieżących kontrolowanej gminy, 

za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata (2008 r.) oraz liczby mieszkańców 

wynosiła – 2.653,05 zł. Współczynnik Kb do Kbk dla gminy Susz nie przekraczał 120%, a 

zatem gminie przysługiwał zwrot do wysokości 20% nakładów. 

 

Gmina sporządziła i wysłała w dniu 9 czerwca 2011 r. na adres Wojewody 

Warmińsko Mazurskiego wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy 

wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego. Gmina wykazała w poz. C wniosku  

kwotę wydatków wykonanych w roku budżetowym 2010 – 155.747,75, to jest zgodną 

z wykazaną w kolumnie 10 sprawozdania Rb-28S za ten okres. 
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Gmina złożyła wniosek o zwrot 20% wydatków finansowanych z funduszu, czyli o 

zwrot kwoty 31.149,55 zł. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki dokonał przelewu 

dotacji celowej z w/w tytułu w pełnej wysokości  31.149,55 zł, dnia 17.08. 2011 r. ( 

poz. księgowa 618). 

Test nr 5 „Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 

ramach funduszu w 2010 roku” wypełniony dla Gminy Susz stanowi załącznik nr 13 

do protokołu kontroli. 

 

USTALENIA KOŃCOWE.  

Integralną część niniejszego protokółu stanowią następujące załączniki: 

1. Przykładowy statut jednej z jednostek pomocniczych Gminy Łukta - Sołectwa 

Kozia Góra 

2. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/203/2009 z dnia 2 grudnia 

2009 r. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 roku”. 

       3.   Zestawienie nr 1 „Dane ogólne dotyczące funduszu realizowanego w 2010 roku”. 

       4.  Test nr 1 „Ustalenie wysokości funduszu sołeckiego na 2010 rok”. 

5. Test nr 2 „Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 

rok” sołectwo Łukta 

6. Test nr 2 „Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 

rok” sołectwo Florczaki. 

7. Test nr 2 „Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 

rok” sołectwo Ramoty. 

8. Test nr 2 „Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 

rok” sołectwo Ględy. 

9. Test nr 2 „Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 

rok” sołectwo Pelnik. 

10. Wyjaśnienia Skarbnika Gminy w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji 

księgowej wydatków funduszu sołeckiego. 

11. Wyjaśnienie Wójta dotyczące nie wydatkowania środków z funduszu. 

12. Test nr 4 „Wydatkowanie środków funduszu sołeckiego w 2010 roku”. 

13. Test nr 5 „Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu w 2010 roku”. 
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Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. Zawarte w 

protokóle ustalenia zostały omówione z Wójtem oraz ze Skarbnikiem Gminy.  

 

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokóle nie wniesiono zastrzeżeń. 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

doręczono Wójtowi.  

Termin przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 

udokumentowanych wyjaśnień upływa w ciągu 3 dni od daty podpisania protokó łu. 

 

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 5/2012. 

 

 

 

 

Łukta, dnia 14 maja 2012 r. 

 

 

 

 
Podpisy: 

 
 
 

 
 
 

………………………………………………. 
Inspektor kontroli L. Piątkowski 

 
 
 

……………………………………………………………….. 
Wójt Łukty 

  
 
 

…………………………………………………………………. 
Skarbnik Gminy 
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                 Załącznik nr 3 do protokołu kontroli 
 
 
Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Łukta 
 
Zestawienie nr 1 
 
Dane ogólne dotyczące funduszu realizowanego w 2010 roku1 
 
 
1. Liczba sołectw w gminie 18 
2. Liczba sołectw, które złożyły wnioski 16 
3. Liczba wniosków przyjętych do realizacji 16 
4. Liczba wniosków odrzuconych 0 
 
 
5. 

Kwota funduszu obliczonego przez gminę na 
podstawie art. 2 ust. 1 u.f.s. (jako suma kwot 
ustalonych dla poszczególnych sołectw) 

 
216.037,05 

6. Wysokość wydatków wykonanych w ramach 
funduszu wykazana w kol. 10 sprawozdania Rb-28S 

155.747,75 

7. Wysokość wydatków wykonanych w ramach 
funduszu wykazana we wniosku o zwrot części 
poniesionych wydatków z budżetu państwa 

 
155.747,75 

8. Wysokość kwoty bazowej przyjętej przez gminę do 
obliczenia wysokości funduszu 

2.653,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Zestawienie należy wypełnić odrębnie dla 2010 i 2011 roku. 
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                            Załącznik nr 4 do protokołu kontroli 
 
Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Łukta 
 
Test nr 1 
 
Ustalenie wysokości funduszu sołeckiego na 2010 rok2  
 
Lp Tezy TAK NIE Kwota  Uwagi 
1 Czy prawidłowo obliczono kwotę bazową 

przyjmując właściwą liczbę mieszkańców gminy i 
kwotę dochodów bieżących?3 

 
x 

  
2.653,04 

 

 

2 Czy prawidłowo obliczono wysokość funduszu 
sołeckiego dla poszczególnych sołectw na 
podstawie art. 2 ust. 1, przyjmując prawidłową 
kwotę bazową oraz liczbę mieszkańców 
poszczególnych sołectw?4 

 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 

 

3 Czy informację o wysokości środków funduszu 
przekazano sołtysom w terminie do 31 lipca? 

x   
X 

 

4 Czy w informacji dla sołtysów o wysokości 
środków funduszu przyjęto kwoty wynikające z 
obliczeń dokonanych przy użyciu kwoty bazowej 
ustalonej przez gminę (pkt 5 i 8 zestawienia nr 1)?5 

    x  
 

 

 
 
 

 
 

5 Czy rada gminy dokonała zwiększenia środków 
funduszu ponad kwotę przypadającą sołectwom na 
podstawie art. 2 ust. 1 u.f.s.6? 

 
 

   x  
 

 
 

6 Czy dokonując zwiększenia rada gminy 
zastosowała obiektywne kryteria zwiększania 
środków dla sołectw?7 

 
 

  Nie dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                              Załącznik Nr 5 do protokołu kontroli 
 
Gmina Łukta Sołectwo Łukta 

                                                
2 Test należy wypełnić odrębnie dla 2010 i 2011 roku 
3 W przypadku odpowiedzi „NIE” w kolumnie „Kwota” należy wskazać kwotę prawidłową, a w kolumnie „Uwagi” podać kwotę 
różnicy między wartością prawidłową a przyjętą przez gminę, podaną w pkt 8 Zestawienia nr 1 ze wskazaniem: 
zawyżono/zaniżono. 
4 W przypadku odpowiedzi „NIE” w kolumnie „Kwota” należy wskazać kwotę prawidłową (ogółem, dla wszystkich sołectw; 
różnice w kwotach dla poszczególnych sołectw należy wypisać w protokole kontroli), a w kolumnie „Uwagi” podać kwotę różnicy 
między wartością prawidłową a ustaloną przez gminę, podaną w pkt 5 Zestawienia nr 1 ze wskazaniem: zawyżono/zaniżono. W 
przypadku zaznaczenia „NIE” w pkt 1 Testu, taką samą odpowiedź należy zaznaczyć w pkt 2. 
5 W przypadku odpowiedzi „NIE” w kolumnie „Kwota” należy wstawić ogólną kwotę zaniżenia bądź zawyżenia środków 
funduszu w informacjach, w stosunku do przyjętej kwoty bazowej, a w kolumnie „Uwagi” wskazać, czy dotyczy ona zaniżenia 
czy zawyżenia”. Odpowiedź „NIE” w wierszu 4 ma obrazować jedynie naruszenie art. 2 ust. 2 u.f.s., tj. ewentualną rozbieżność 
między obliczonymi przez gminę kwotami a kwotami w informacjach bezzasadnie zawyżonymi lub zaniżonymi. Nie odnosi się 
ona do nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego ustalenia kwoty bazowej lub przyjęcia niewłaściwej liczby mieszkańców. 
6 Patrz pkt 3 tiret drugie metodyki kontroli. 
7 Jeżeli zaznaczono odpowiedź „NIE” w pkt 5, to wiersza 6 nie wypełniamy. 
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Test nr 2 
 
Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 rok8 
 
Lp Tezy TAK NIE Kwota  Uwagi 
1 Czy urząd gminy jest w posiadaniu dokumentacji 

potwierdzającej, że wniosek w sprawie 
przeznaczenia funduszu został uchwalony przez 
zebranie wiejskie? 

 
x 

  
X 
 

Protokół zebrania 
wiejskiego z dnia 
11.09.2009 r. + 
lista obecności  

2 Czy wniosek uchwalono prawidłowo?9 x  X  
3 Czy wniosek wpłynął do urzędu gminy w terminie 

do 30 września? 
x   

X 
Data wpływu 
30.09. 2009 r. 

4 Czy wniosek zawiera wszystkie elementy 
wymagane przepisami art. 4 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

5 Czy przedsięwzięcia zawarte we wniosku są 
zgodne z przepisami art. 1 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

6 Czy można przyjąć, że przedsięwzięcia zawarte we 
wniosku mieściły się w ramach środków 
przypadających sołectwu?10  

 
x 

  
X 

Kalkulacja 
kosztów na kwotę 
26.525,86 zł. 

7 Czy wójt (burmistrz) powierzył w formie pisemnej 
konkretnemu pracownikowi (pracownikom) 
obowiązki w zakresie weryfikacji prawidłowości 
składanych przez sołectwa wniosków? 

  
x 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                              Załącznik Nr 6 do protokołu kontroli 
 
Gmina Łukta Sołectwo Florczaki 

                                                
8 Test należy wypełnić odrębnie dla 2010 i 2011 roku. 
9 W przypadku zaznaczenia „NIE” w wierszu 1, w wierszu 2  w kolumnie „Uwagi” podajemy „brak danych”. 
10 Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” w pkt 2, 3, 4, 5 lub 6 winno skutkować wskazaniem w protokole kontroli, że wniosek został 
przyjęty nieprawidłowo, tj. podlegał odrzuceniu. Przed sformułowaniem takiej konkluzji należy pobrać pisemne wyjaśnienie o 
przyczynach uznania wniosku za prawidłowy. 
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Test nr 2 
 
Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 rok11 
 
Lp Tezy TAK NIE Kwota  Uwagi 
1 Czy urząd gminy jest w posiadaniu dokumentacji 

potwierdzającej, że wniosek w sprawie 
przeznaczenia funduszu został uchwalony przez 
zebranie wiejskie? 

 
x 

  
X 
 

Protokół zebrania 
wiejskiego z dnia 
20.09.2009 r. + 
lista obecności  

2 Czy wniosek uchwalono prawidłowo?12 x  X  
3 Czy wniosek wpłynął do urzędu gminy w terminie 

do 30 września? 
x   

X 
Data wpływu 
30.09. 2009 r. 

4 Czy wniosek zawiera wszystkie elementy 
wymagane przepisami art. 4 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

5 Czy przedsięwzięcia zawarte we wniosku są 
zgodne z przepisami art. 1 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

6 Czy można przyjąć, że przedsięwzięcia zawarte we 
wniosku mieściły się w ramach środków 
przypadających sołectwu?13  

 
x 

  
X 

Kalkulacja 
kosztów na kwotę 
16.396,00 zł. 

7 Czy wójt (burmistrz) powierzył w formie pisemnej 
konkretnemu pracownikowi (pracownikom) 
obowiązki w zakresie weryfikacji prawidłowości 
składanych przez sołectwa wniosków? 

  
x 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                              Załącznik Nr 7 do protokołu kontroli 
 
Gmina Łukta Sołectwo Ramoty 
 

                                                
11 Test należy wypełnić odrębnie dla 2010 i 2011 roku. 
12 W przypadku zaznaczenia „NIE” w wierszu 1, w wierszu 2  w kolumnie „Uwagi” podajemy „brak danych”. 
13 Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” w pkt 2, 3, 4, 5 lub 6 winno skutkować wskazaniem w protokole kontroli, że wniosek został 
przyjęty nieprawidłowo, tj. podlegał odrzuceniu. Przed sformułowaniem takiej konkluzji należy pobrać pisemne wyjaśnienie o 
przyczynach uznania wniosku za prawidłowy. 
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Test nr 2 
 
Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 rok14 
 
Lp Tezy TAK NIE Kwota  Uwagi 
1 Czy urząd gminy jest w posiadaniu dokumentacji 

potwierdzającej, że wniosek w sprawie 
przeznaczenia funduszu został uchwalony przez 
zebranie wiejskie? 

 
x 

  
X 
 

Protokół zebrania 
wiejskiego z dnia 
15.09.2009 r. + 
lista obecności  

2 Czy wniosek uchwalono prawidłowo?15 x  X  
3 Czy wniosek wpłynął do urzędu gminy w terminie 

do 30 września? 
x   

X 
Data wpływu 
21.09. 2009 r. 

4 Czy wniosek zawiera wszystkie elementy 
wymagane przepisami art. 4 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

5 Czy przedsięwzięcia zawarte we wniosku są 
zgodne z przepisami art. 1 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

6 Czy można przyjąć, że przedsięwzięcia zawarte we 
wniosku mieściły się w ramach środków 
przypadających sołectwu?16  

 
x 

  
X 

Kalkulacja 
kosztów na kwotę 
14.696,00 zł. 

7 Czy wójt (burmistrz) powierzył w formie pisemnej 
konkretnemu pracownikowi (pracownikom) 
obowiązki w zakresie weryfikacji prawidłowości 
składanych przez sołectwa wniosków? 

  
x 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                              Załącznik Nr 8 do protokołu kontroli 
 
Gmina Łukta Sołectwo Ględy 
 

                                                
14 Test należy wypełnić odrębnie dla 2010 i 2011 roku. 
15 W przypadku zaznaczenia „NIE” w wierszu 1, w wierszu 2  w kolumnie „Uwagi” podajemy „brak danych”. 
16 Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” w pkt 2, 3, 4, 5 lub 6 winno skutkować wskazaniem w protokole kontroli, że wniosek został 
przyjęty nieprawidłowo, tj. podlegał odrzuceniu. Przed sformułowaniem takiej konkluzji należy pobrać pisemne wyjaśnienie o 
przyczynach uznania wniosku za prawidłowy. 
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Test nr 2 
 
Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 rok17 
 
Lp Tezy TAK NIE Kwota  Uwagi 
1 Czy urząd gminy jest w posiadaniu dokumentacji 

potwierdzającej, że wniosek w sprawie 
przeznaczenia funduszu został uchwalony przez 
zebranie wiejskie? 

 
x 

  
X 
 

Protokół zebrania 
wiejskiego z dnia 
24.09.2009 r. + 
lista obecności  

2 Czy wniosek uchwalono prawidłowo?18 x  X  
3 Czy wniosek wpłynął do urzędu gminy w terminie 

do 30 września? 
x   

X 
Data wpływu 
30.09. 2009 r. 

4 Czy wniosek zawiera wszystkie elementy 
wymagane przepisami art. 4 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

5 Czy przedsięwzięcia zawarte we wniosku są 
zgodne z przepisami art. 1 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

6 Czy można przyjąć, że przedsięwzięcia zawarte we 
wniosku mieściły się w ramach środków 
przypadających sołectwu?19  

 
x 

  
X 

Kalkulacja 
kosztów na kwotę 
13.700,00 zł. 

7 Czy wójt (burmistrz) powierzył w formie pisemnej 
konkretnemu pracownikowi (pracownikom) 
obowiązki w zakresie weryfikacji prawidłowości 
składanych przez sołectwa wniosków? 

  
x 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                              Załącznik Nr 9 do protokołu kontroli 
 
Gmina Łukta Sołectwo Pelnik 
 

                                                
17 Test należy wypełnić odrębnie dla 2010 i 2011 roku. 
18 W przypadku zaznaczenia „NIE” w wierszu 1, w wierszu 2  w kolumnie „Uwagi” podajemy „brak danych”. 
19 Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” w pkt 2, 3, 4, 5 lub 6 winno skutkować wskazaniem w protokole kontroli, że wniosek został 
przyjęty nieprawidłowo, tj. podlegał odrzuceniu. Przed sformułowaniem takiej konkluzji należy pobrać pisemne wyjaśnienie o 
przyczynach uznania wniosku za prawidłowy. 
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Test nr 2 
 
Prawidłowość wniosku sołectwa przyjętego do realizacji na 2010 rok20 
 
Lp Tezy TAK NIE Kwota  Uwagi 
1 Czy urząd gminy jest w posiadaniu dokumentacji 

potwierdzającej, że wniosek w sprawie 
przeznaczenia funduszu został uchwalony przez 
zebranie wiejskie? 

 
x 

  
X 
 

Protokół zebrania 
wiejskiego z dnia 
07.09.2009 r. + 
lista obecności  

2 Czy wniosek uchwalono prawidłowo?21 x  X  
3 Czy wniosek wpłynął do urzędu gminy w terminie 

do 30 września? 
x   

X 
Data wpływu 
28.09. 2009 r. 

4 Czy wniosek zawiera wszystkie elementy 
wymagane przepisami art. 4 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

5 Czy przedsięwzięcia zawarte we wniosku są 
zgodne z przepisami art. 1 ust. 3 u.f.s.? 

x  X  

6 Czy można przyjąć, że przedsięwzięcia zawarte we 
wniosku mieściły się w ramach środków 
przypadających sołectwu?22  

 
x 

  
X 

Kalkulacja 
kosztów na kwotę 
12.850,00 zł. 

7 Czy wójt (burmistrz) powierzył w formie pisemnej 
konkretnemu pracownikowi (pracownikom) 
obowiązki w zakresie weryfikacji prawidłowości 
składanych przez sołectwa wniosków? 

  
x 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa  w Olsztynie                                               Załącznik nr 12 do protokołu kontroli 
 
Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Łukta 
Kwota zbadanych wydatków 84.168,00 zł 
                                                
20 Test należy wypełnić odrębnie dla 2010 i 2011 roku. 
21 W przypadku zaznaczenia „NIE” w wierszu 1, w wierszu 2  w kolumnie „Uwagi” podajemy „brak danych”. 
22 Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” w pkt 2, 3, 4, 5 lub 6 winno skutkować wskazaniem w protokole kontroli, że wniosek został 
przyjęty nieprawidłowo, tj. podlegał odrzuceniu. Przed sformułowaniem takiej konkluzji należy pobrać pisemne wyjaśnienie o 
przyczynach uznania wniosku za prawidłowy. 
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Test nr 4 
 
Wydatkowanie środków funduszu sołeckiego w  roku23  
 
Lp Tezy TAK NIE Kwota  Uwagi 
1 Czy w uchwale budżetowej ujęto jako wydatki 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego 
wyłącznie przedsięwzięcia zgodne z przyjętymi do 
realizacji wnioskami sołectw? 

 
x 

  
 

X 

 

2 Czy rada gminy uchwalając budżet uznała 
wszystkie ujęte w projekcie przedsięwzięcia za 
prawidłowe (art. 4 ust. 7 u.f.s.)? 

 
x 

  
X 

 

3 Czy w trakcie roku budżetowego zachowano 
zgodność między przedsięwzięciami wynikającymi 
z przyjętych do realizacji wniosków sołectw a 
postanowieniami uchwały budżetowej?24 

 
 

x 

  
 

X 
 

 

4 Czy zrealizowano wszystkie ujęte w uchwale 
budżetowej przedsięwzięcia zgłoszone przez 
sołectwa we wnioskach?25 

  
x 

 
X 

Sołectwa 
Worliny i 
Wynki nie 
zrealizowały 
wydatków na 
kwotę 
17.666,00 zł 

5 Czy środki funduszu sołeckiego wydatkowano 
wyłącznie na zadania wynikające z wniosków 
sołectw przyjętych do realizacji w trybie u.f.s.?26 

 
x 

   

6 Czy wójt (burmistrz) wyznaczył pisemnie 
pracownika właściwego do merytorycznej kontroli 
dowodów księgowych i zatwierdzania ich jako 
dokumentujących wydatki wykonane w ramach 
funduszu sołeckiego? 

  
 

x 

 
 

X 

 

7 Czy przewidziano w dokumentacji opisującej 
przyjęte zasady rachunkowości zasady ujmowania 
w ewidencji wydatków uznanych za wykonane w 
ramach funduszu w celu zapewnienia danych do 
wypełnienia kolumny 10 w sprawozdaniu Rb-28S? 

  
 

x 

 
 

X 

 

8 Czy faktycznie w ewidencji wyodrębniano wydatki 
wykonane w ramach funduszu sołeckiego (w tym 
także w sytuacji braku regulacji wewnętrznych w 
tym zakresie)? 

  
x 

X  

9 Czy w przypadku prowadzenia ewidencji 
wydatków wykonanych w ramach funduszu dane 
zawarte w kolumnie 10 sprawozdania Rb-28S są 
zgodne z tą ewidencją?27 

 
- 

 
- 

  

 
Załącznik nr 13 do protokołu kontroli 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 
Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Łukta 
 

                                                
23 Test należy wypełnić odrębnie dla 2010 i 2011 roku 
24 Zmian w klasyfikacji budżetowej czy przesunięć między kwotą środków na realizację przedsięwzięć (w ramach kwoty ogólnej 
przypadającej sołectwu) wynikających z procesu realizacji budżetu nie należy traktować jako niedozwolonych zmian. 
25 W przypadku odpowiedzi „NIE” należy ustalić przyczyny, w szczególności pobrać wyjaśnienia. 
26 W związku z istniejącymi wątpliwościami co do interpretacji art. 1 ust. 4 u.f.s., za jedyny przypadek uzasadniający uznanie za 
niesprzeczne z ustawą rozbieżności między wnioskiem sołectwa a wydatkiem można uznać wydatki poniesione w związku z 
usuwaniem skutków klęski żywiołowej (pkt 4.7 analizy stanu prawnego). 
27 Wiersza 8 nie wypełniamy, jeżeli w wierszu 7 udzielono odpowiedzi „NIE”. 
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Test nr 5 
 
Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu w 
2010 roku28  
 
Lp Tezy TAK NIE Kwota  Uwagi 
1 Czy gmina złożyła do wojewody wniosek o zwrot 

części wydatków wykonanych w ramach 
funduszu?29 

 
x 

  
31.149,55  

zł 
 

Wniosek 
złożono w 
dniu 9 czerwca 
2011 r. 

2 Czy we wniosku ujęto wszystkie wydatki 
poniesione na realizację przedsięwzięć 
wynikających z wniosku sołectwa do wysokości 
kwoty przypadającej sołectwu na podstawie art. 2 
ust. 1 u.f.s.?30 

 
 

x 

 
 

 

 
 

 

3 Czy we wniosku o zwrot ujęto wyłącznie wydatki 
na realizację przedsięwzięć wynikających z 
prawidłowych wniosków sołectw, złożonych w 
trybie art. 4 u.f.s.?31 

 
x 

   

4 Czy we wniosku o zwrot ujęto wyłącznie wydatki 
poniesione w roku budżetowym (między 1 stycznia 
a 31 grudnia roku realizacji funduszu)?32 

 
x 

   

5 Czy gmina wykazała we wniosku prawidłową 
kwotę należnego jej zwrotu?33 

 
x 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Test należy wypełnić odrębnie dla wniosku za 2010 i 2011 rok 
29 Jeżeli wniosek nie został złożony należy ustalić kwotę uszczuplenia środków publicznych z tytułu utraconej dotacji i podać ją 
w kolumnie „Kwota”. 
30 W przypadku odpowiedzi „NIE” w kolumnie „Kwota” należy wskazać o ile zaniżono albo zawyżono wydatki (wskazanie czy 
chodzi o zawyżenie czy zaniżenie należy umieścić w kolumnie „Uwagi”). 
31 Odpowiedź „NIE” powinna być pochodną odpowiedzi „NIE” w Teście 2 pkt 2-6 i w Teście 4 pkt 5. 
32 W przypadku odpowiedzi „NIE” w kolumnie „Kwota” należy wskazać o ile zawyżono wydatki. 
33 Odpowiedzi „NIE” udzielamy zawsze wówczas, gdy zaznaczono „NIE w pkt 2-4 Testu nr 5, a ponadto możliwe jest to w 
przypadku zaznaczenia „NIE” w pkt 1 i 2 Testu nr 1 – jeżeli błędy w obliczeniu kwoty funduszu spowodowały jego zawyżenie dla 
sołectw i w konsekwencji dokonanie wydatków ponad kwotę z art. 2 ust. 1 u.f.s., lub gdy błąd w obliczeniu kwoty bazowej 
spowodował zmianę wysokości należnego procentu zwrotu wydatków. Udzielając odpowiedzi „NIE” w kolumnie „Kwota” 
podajemy prawidłową kwotę należnego gminie zwrotu, a w uwagach wskazujemy, o ile gmina zawyżyła/zaniżyła kwotę dotacji 
poprzez przyjęcie we wniosku wartości podanej w pkt 7 Zestawienia nr 1. 

 


