
Protokół nr 50/13
z  przeprowadzonej  kontroli   wydatków  poniesionych  w  roku  2012  na 
wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia i  bezosobowego 
funduszu płac                                               

Temat kontroli:
Kontrola wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę wynagrodzeń z tytułu 
zawartych umów zlecenia i bezosobowego funduszu płac;

Termin przeprowadzonej kontroli: 
 19 marca 2013 r.; 24 kwietnia 2013 r.;  13 maja 2013 r.

Materiały analizowane przez komisję:
1. Wykaz umów zleceń oraz umów o dzieło   sporządzone przez  Skarbnika 

Gminy Bożenę Niedźwiecką;
2. Odpowiedź na zgłoszone wnioski, pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 23 

kwietnia  2013  r.  FN  3037.1.2013  TK  w  sprawie  wynagrodzenia  za 
prowadzenie BIP;

3. Informacje  pani  Iwony  Moraczyńskiej  Lilleeng,  pani  Joanny  Zieńko  i 
Danuty Komarnickiej

4. Wyjaśnienia ustne Skarbnika Gminy i Gł. Księgowej Urzędu.
 

Po przeanalizowaniu  otrzymanych materiałów komisja stwierdza:
1. W roku 2012 na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń 

i wypłat z bezosobowego funduszu płac wydatkowano kwotę 296.669 
zł. 

   Zapis przyjęto w głosowaniu jednogłośnie 8 za. 
2. Komisja po zapoznaniu się z przedstawionym zestawieniem do dalszej 

analizy wytypowała następujące wydatki: 
1) ewidencja zabytków na kwotę  13 735, 71 zł;

2) umowa o dzieło malowanie obrazu  - 500,00 zł;

3) obsługa BIP  - 5 050,00 zł,

4) kontrola finansowa  - 53 713,38 zł;

5) zakup twórczości artystów trzcianeckich -  4 400,00 zł;



6) spotkanie noworoczne  - 2 650,00 zł;

7) zastępstwo na okres choroby  pracownika  - 7 646,70 zł;

8) dowozy do szkół - 19 583,43 zł;

9) zajęcia pozalekcyjne ( wyjazdy na basen) – 12 840,00 zł;

10) zajęcia pozalekcyjne (kultura) – 3 875,00 zł. 

  Zapis przyjęto w głosowaniu, jednogłośnie 8 za.

3. W wyniku uzyskanych informacji  komisja  przyjęła wyjaśnienia  i  nie 
wniosła dalszych wniosków.

   Zapis przyjęto w głosowaniu, jednogłośnie 8 za.  

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu 
i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki .
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8. Sebastian Kęciński ….........................................
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