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UCHWALA NrVI/59/2011

Rady Gminy Lqck z dnia 05 wrze3nia 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Zuchniewicza

Na podstawie art.l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.l59l ze zm.z 2002 r. Nr 23 po2.220, Nr 62 po2.558,

Nr ll3 po2.984, Nr 153 poz.l271, Nr 214 poz.l806,22003 r. Nr 80 poz.1l1,Nr 162
poz.l568, 22004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 po2.1203, Nr 167 po2.1759,22005 r. Nr 172

poz.144l, Nr 175 po2.1457,22006 r. Nr 17 poz.l28, Nr 181 po2.1337,22007 r. Nr 48
po2.327, Nr 138 po2.974, Nr 173 poz.l2l8,z2008r. Nr 180 poz.11l I i Nr 223 poz.l458 oraz
z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.l24l), w zwiqzku z .art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14

cz.erwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.l071
ze zm. z 2001 r. Nr 49 po2.509, 22002 r. Nr 113 po2.984, Nr 169 poz.l387, z 2003 r. Nr 130

poz.ll88, Nr 170 po2.1660, z 2004 r. Nr 162 poz.l692, z 2005 r. Nr 64 po2.565, Nr 78
po2.682, Nr l8l poz.l524, z 2008 r. Nr 229 poz.l539,22009 r. Nr 195 poz.150l, Nr 216
poz.l676,z20l0 r. Nr 40 po2.230, Nr 182 po2.1228, Nr 254 po2.1700,22011 r. Nr 6 poz.l8,
Nr 34 poz.l73, Nr 106 poz.622) Rada Gminy uchwala co nastgpuje:

$l

Po rozpatrzeniu skargi Pana Tadeusza Zuchniewicza,2e ,,zapisy sprawozdania finansowego
za 2010 rok sporzqdzon ego przez W6jta Gminy L4ck nie sq zgodne z dokumentami
finansowymi i zostalo ono sporz4dzone nierzetelnie" uznaje skargp za niezasadnq.

Uzasadnienie

Sprawozdanie opisowe z wykonania bud2etu Gminy tr-4ck zostalo sporz4dzone rzetelnie i jest

zgodne z dokumentami finansowymi dotycz4cymi poniesionych wydatk6w og6lem, oraz
wedlug klasyfikacji bud2etowej i sprawozdaniem Rb-28S.
Sprawozdanie to bylo badane z urzgdu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Zesp6l w Plocku w zakresie ustawowych kompetencji i Sklad Orzekaj4cy lzby na

posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 201 | r. wydal opinig pozytywnq.
Na opracowanie plan6w zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotp 74.987,44
kt6ra jest zgodna z czg6ci4 opisow4 sprawozdania oraz dokumentacj4 2r6dlow4.
Na kwotQ 74.987,44 zakwalifikowan4 do $ 4300 sklada sig kwota 44.073,72 dotycz4ca

Zdworza i kwota 30.913,72 dotyczqcaN,qcka i tak zostalo ujEte w sprawozdaniu Rb-28S
Nie jest to istotnym blgdem,2e w czE3ci opisowej doliczono pomylkowo kwotp 24.400,00 do

wydatk6w dotyczqcych terenu tr-4cka zamiast do terenu Zdworza.
Taka nieScislo56 w czgsci opisowej ani nie zmienia, ani nie wplywa na wykonanie budZetu za

2010 rok.
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