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dwóch półrocznych terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia
15 lutego każdego roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku .
Podstawą do naliczenia czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona
przez Prezesa GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 124,98 )wzięto przelicznik
zł 35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/
q, natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 184,01 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.
W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonywano : (I ratę 2006 r wpłacono w terminie ; za II ratę 2006 r wpłaconą
po terminie , pobrano należne odsetki za zwłokę w kwocie 0,27 zł ; I ratę
2007 r, wpłacono w terminie ; za II ratę 2007 r, pobrano należne odsetki za
zwłokę w kwocie 0,36 zł)

póz. 11 załącznika Nr 10. Umowa zawarta od 25.01.2002 r. na okres lOlat
działki nr 172 o pow. 1600 m2 - obr. Geodezyjny Tabory -zagospodarowanie
rolnicze- uprawy rolne..

Umowę na okres od 25.01.2002 r na okres 10 lat, zawarto na podstawie
Uchwały Nr 111/22/01 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 30.05.2001
roku, a dzierżawcę wyłoniono w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (zgodnie z art.35
ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami), został sporządzony
w dniu 04.05.1999 roku

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości równowartości pieniężnej 0,34 q pszenicy (zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy w Starym Dzierzgoniu Nr 1/4/97 . z dnia 11 Iutegol997 roku w sprawie
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od gruntów komunalnych, płatnego w
dwóch półrocznych terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia
15 lutego każdego roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku .
Podstawą do naliczenia czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona
przez Prezesa GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 12,76 Jwzięto przelicznik
zł 35,517 q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/
q, natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 18,80 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonywano po terminie (za I ratę 2006 r, pobrano należne odsetki za zwłokę
w kwocie 0,56 zł ; za II ratę 2006 r, pobrano należne odsetki za zwłokę w
kwocie 0,21 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł ; za I ratę 2007 r,
pobrano należne odsetki za zwłokę w kwocie 0,72 zł oraz koszty upomnienia w
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kwocie zł 8,80; za II ratę 2007 r, pobrano należne odsetki za zwłokę w kwocie
0,28 zł oraz koszty upomnienia w kwocie zł 8,80)

póz. 12 załącznika Nr 10. zawarta od 3.02,2003 r. na okres lOlat działki nr
293/3 o pow. 8900 m2 -obr. Geodezyjny Stary Dzierzgoń -zagospodarowanie
rolnicze- uprawy rolne..

Umowę na okres od 03.02.2003 r na okres 10 lat, zawarto na podstawie
Uchwały Nr III/33/OO Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 27.06.2000
roku, a dzierżawcę wyłoniono w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (zgodnie z art.35
ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami), został sporządzony
w dniu 28.11.2002 roku

W umowie, o której wyżej rnowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości równowartości pieniężnej 1,89 q pszenicy (zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy w Starym Dzierzgoniu Nr 1/4/97 . z dnia 11 Iutegol997 roku w sprawie
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od gruntów komunalnych, płatnego w
dwóch półrocznych terminach. Termin płatności czynszu za l półrocze do dnia
15 lutego każdego roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku .
Podstawą do naliczenia czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona
przez Prezesa GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 70,94)wzieto przelicznik zł
35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/q,
natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 104,44 )w l terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty
czynszu dokonywano po terminie (za I ratę 2006 r, pobrano należne odsetki za
zwłokę w kwocie 0,36 zł; za II ratę 2006 r, pobrano należne odsetki za zwłokę
w kwocie 0,49 zł ; za I ratę 2007 r, pobrano należne odsetki za zwłokę w
kwocie 0,11 zł ; za II ratę 2007 r, pobrano należne odsetki za zwłokę w kwocie
0,74 zł )

póz. 14 załącznika Nr 10. Umowa zawarta od 22.06.2004 r. na okres l Olat
działki nr 77/1 o pow. 5500 m2 - obr. Geodezyjny Lipiec - zagospodarowanie
rolnicze- uprawy rolne,

Umowę od 22.06.2004 r na okres 10 lat, zawarto na podstawie Uchwały
Nr II/5/98 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 16.03.1998 roku, a
dzierżawcę wyłoniono w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (zgodnie z art.35
ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami), został sporządzony
w dniu 20.04.2004 roku
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W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości równowartości pieniężnej 0,71 q pszenicy (zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy w Starym Dzierzgoniu Nr 1/4/97 . z dnia 11 Iutegol997 roku w sprawie
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od gruntów komunalnych, płatnego w
dwóch półrocznych terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia
15 lutego każdego roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku .
Podstawą do naliczenia czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona
przez Prezesa GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 26,65)wzieto przelicznik /\
35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/q,
natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 39,23 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonano terminowo w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

c/ W wyniku zastosowania trybu bezprzetaręowego sprawdzono 1 1 (spośród
45 umów), zawarte na okres do 3 lat wyszczególnione w załączniku Nr 10 pod
póz.l ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 loraz 2 umowy zawarte na okres powyżej 3 lat ujęte w
póz. l i 2 załącznika nr 10.

PÓZ, l Umowa zawarta na okres od 03.09.2004 r. _ część działki nr 10 i 19/3 o
pow. 20000 m 2 "obr. geodezyjny Przezmark zagospodarowanie rolnicze -.
Umowę zawarto na okres od 03.09.2004 do 03.09.2006r. następnie
umowę przedłużono na okres od 04.09.2006 r do 04.09.2008 r

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu
w wysokości l,00q (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005
Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i
lokale użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch
półrocznych terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15
lutego każdego roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku .
Podstawą do naliczenia czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona
przez Prezesa GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu (zł 37,53)wzięto przelicznik zł
35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/q,
natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 55,20 )w t terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.
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Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynsz w
2006 roku dokonywano po terminie , za I ratę 2006 roku pobrano należne
odsetki za zwłokę w kwocie 0,08 zł ; z II ratę 2006 roku pobrano należne
odsetki za zwłokę w kwocie 0,23 oraz koszty upomnienia w kwocie złotych
8,80) , w 2007 roku wpłaty czynszu dokonano terminowo w wysokości
wynikającej z zawartej umowy.

póz. 2 Umowa zawarta na okres od 11.05.2004 r. na działkę nr 26/1 o pow.
18900 m 2 ' obr. geodezyjny Przezmark zagospodarowanie rolnicze -.

Umowę zawarto na okres od 11.05.2005 do 11.05.2006r. następnie umowę
przedłużono na okres od 12.05.2006rdo 12.05.2008r

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości l,76q (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005 Wójta
Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale
użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch półrocznych
terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15 lutego każdego
roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku . Podstawą do naliczenia
czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona przez Prezesa GUS z
półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 66,06 )wzięto przelicznik
zł35,51/q- w Uerminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/
q, natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 97,26 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj, za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonywano : w 2006 roku zapłaty I raty dokonano po terminie , pobrano
należne odsetki za zwłokę w kwocie 0,34 zł , zapłatę II raty dokonano w
terminie ; W 2007 roku zapłaty I raty dokonano po terminie ,pobrano należne
odsetki za zwłokę w kwocie zł 0,46 , zapłaty II raty dokonano w terminie w
wysokości wynikającej z zawartej umowy.

DOZ. 3 Umowa zawarta na okres od 30.09.2005r. na część działki nr 19/3 o
pow. 20000 m 2 "obr. geodezyjny Przezmark zagospodarowanie rolnicze-.
Umowę zawarto na okres od 30.09.2005 do 30.09.2007r.
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Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust,2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu
w wysokości l,9Qq (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005
Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i
lokale użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch
półrocznych terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15
lutego każdego roku, za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku. Podstawą
do naliczenia czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona przez Prezesa
GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 71,31 }wzięto przelicznik
zł 35,517 q- w l terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/
q, natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 75,38 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,i7zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonywano : w 2006 roku zapłaty I raty dokonano w terminie , zapłatę II raty
dokonano po terminie pobrano należne odsetki za zwłokę w kwocie zł 0,36 ; W
2007 roku zapłaty I raty dokonano po terminie ,pobrano należne odsetki za
zwłokę w kwocie zł 0,19 , zapłaty II raty dokonano w terminie w wysokości
wynikającej z zawartej umowy.

Póz. 4 Umowa zawarta na okres od 30.09.2005 r. na działkę nr 28/2 o pow.
37900 m 2 "obr. geodezyjny Przezmark zagospodarowanie rolnicze —.
Umowę zawarto na okres od 30.09.2005 do 30.09.2007r.

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu
w wysokości 2,73 q (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005
Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i
lokale użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch
półrocznych terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15
lutego każdego roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku .
Podstawą do naliczenia czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona
przez Prezesa GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności .

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 102,47 )wzięto przelicznik
zł35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/
q, natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu (zł 108,30 )w I terminie

|, płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.
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Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonano terminowo w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

Póz. 5 Umowa zawarta na okres od 15,08.2004 r. na działkę nr 159/2 o pow.
9500 m 2 "obr. geodezyjny Stary Dzierzgoń zagospodarowanie rolnicze -.

Umowę zawarto na okres od 15.08.2004 do 30.08.2006r. następnie
umowę przedłużono na okres od O l .09.2006 r do 31.08.2008 r

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt, wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości l,81q (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005 Wójta
Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale
użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch półrocznych
terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15 lutego każdego
roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku . Podstawą do naliczenia
czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona przez Prezesa GUS z
półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 67,94 Jwzięto przelicznik
zł 35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/
q, natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 100,02 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonywano : w 2006 roku zapłaty I raty dokonano w terminie , zapłatę H raty
dokonano po terminie pobrano należne odsetki za zwłokę w kwocie zł 0,44 ; W
2007 roku zapłaty I raty dokonano po terminie , nie pobrano odsetek za zwłokę
w kwocie , zapłaty II raty dokonano po terminie pobrano należne odsetki za
zwłokę w kwocie zł 0,80 oraz koszty upomnienia w kwocie zł 8,80

Póz. 6 Umowa zawarta na okres od 01.09.2003 r. da działkę nr 60/3 o pow.
900 m 2 "obr. geodezyjny Lipiec zagospodarowanie rolnicze.

Umowę zawarto na okres od 01.09.2003 do 30,08.2006r. następnie umowę
przedłużono na okres od 01.09.2006 r do 3l.08.2009r.
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Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości 0,15q (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005 Wójta
Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale
użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch półrocznych
terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15 lutego każdego
roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku . Podstawą do naliczenia
czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona przez Prezesa GUS z
półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu (zł 67,94)wzieto przelicznik zł
35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/q,
natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 100,02 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonano terminowo w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

Poz.7 Umowa zawarta na okres od 01.09.2003 r. na działki nr 7 , 25 o pow.
5300 m 2 "obr. geodezyjny Bucznik zagospodarowanie rolnicze -.
Umowę zawarto na okres od 01.09.2003 do 31.08.2006r.
następnie zawarto umowę na okres od 02.01.2007 do 31.12.2009

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości 0,85q (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005 Wójta
Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale
użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch półrocznych
terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15 lutego każdego
roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku . Podstawą do naliczenia
czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona przez Prezesa GUS z
półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu (zł 20,69)wzięto przelicznik zł
35,51/q- w Herminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/q,
natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 46,97 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.
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Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonano terminowo w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

Póz. 8 Umowa zawarta na okres od 01.09.2003 r. na część działki nr 17 o
pow. 2200 m 2 "obr. geodezyjny Kornele zagospodarowanie rolnicze -.
Umowę zawarto na okres od 01.09.2003 do 31.08.2006r.
następnie zawarto umowę na okres od 01.09.2006 do 31.08.2008

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości 0,35q (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005 Wójta
Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale
użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch półrocznych
terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15 lutego każdego
roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku . Podstawą do naliczenia
czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona przez Prezesa GUS z
półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 13,13 Jwzięto przelicznik
zł 35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/
q, natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 19,34 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłaty czynszu
dokonywano : w 2006 roku zapłaty I raty dokonano po terminie odsetek za
zwłokę nie pobrano , zapłatę II raty dokonano za m-ce VII i VII terminie
natomiast za m-ce IX - XII po terminie odsetki za zwłokę nie pobrano ; W 2007
wpłaty czynszu dokonano terminowo w wysokości wynikającej z zawartej
umowy.

Póz. 9 Umowa zawarta na okres od 01.09.2003 r. na działkę nr 104 o pow. 600
m 2 obr. geodezyjny Milikowo zagospodarowanie rolnicze - ogród
przydomowy.
Umowę zawarto na okres od 01.09.2003 do 31.08.2006r.
następnie zawarto umowę na okres od 01.09.2006 do 31.08.2008
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Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości 0,1 Oq (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005 Wójta
Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale
użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch półrocznych
terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15 lutego każdego
roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku . Podstawą do naliczenia
czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona przez Prezesa GUS z
półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 3,76 )wzięto przelicznik zł
35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/q,
natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 5,53 )w I terminie
płatności kwotę, czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok , wpłaty czynszu
dokonano terminowo w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

Póz. 10 Umowa zawarta na okres od 15.12.2005 r. na działkę nr 140/4 o pow.
12162 m 2 " obr. geodezyjny Stary Dzierzgoń zagospodarowanie rolnicze -
ogród przydomowy.
Umowę zawarto na okres od 15.12.2005 do 15.12.2008r.

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości 2,68q (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005 Wójta
Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale
użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch półrocznych
terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15 lutego każdego
roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku . Podstawą do naliczenia
czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona przez Prezesa GUS z
półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 98,61 )wzięto przelicznik
zł35,51/q- w I terminie płatności, a II terminie płatności przelicznik zł 39,56/
q, natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 148,10 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.
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Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok wpłat czynszu
dokonywano po terminie , za I ratę 2006 roku pobrano należne odsetki za
zwłokę w kwocie 0,13 zł , za II ratę 2006 roku pobrano należne odsetki za
zwłokę w kwocie 0,70zł ; w 2007 roku za I ratę pobrano należne odsetki za
zwłokę w kwocie 0,59zł , za II ratę pobrano należne odsetki za zwłokę w
kwocie l ,95 zł oraz koszty upomnienia w wysokości złotych 8,80,

Póz. 11 Umowa zawarta na okres od 01.09,2003 r. na część działki nr 164/1 o
pow. 2800 m 2 " obr. geodezyjny Folwark zagospodarowanie rolnicze -ogród
przydomowy.
Umowę zawarto na okres od O l .09.2003 do 31.08.2006r.
następnie zawarto umowę na okres od O l .09.200 do 31.08.2009

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę rocznego czynszu w
wysokości 0,11 q (zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 14.11.2005 Wójta
Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale
użytkowe wydzierżawiane na okres do 3 lat płatnego w dwóch półrocznych
terminach. Termin płatności czynszu za I półrocze do dnia 15 lutego każdego
roku , za II półrocze do dnia 30 sierpnia każdego roku . Podstawą do naliczenia
czynszu dzierżawnego jest cena pszenicy ogłoszona przez Prezesa GUS z
półrocza poprzedzającego termin płatności.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 3,76 )wzięto przelicznik zł
35,51/q- w l terminie płatności, a 11 terminie płatności przelicznik zł 39,56/q,
natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł 5,53 )w I terminie
płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika 48,17zł/ q, natomiast w II
terminie płatności kwotę czynszu obliczono wg wskaźnika GUS 62,35zł/ q.

Określono również zasady naliczania odsetek w przypadku nieterminowych
płatności czynszu dzierżawy.

W okresie objętym kontrolą tj. za 2006 rok/2007 rok_wpłaty czynszu
dokonywano : w 2006 roku zapłaty I raty dokonano po terminie pobrano odsetki
za zwłokę w kwocie zł 0,01, zapłatę II raty dokonano za rn-ce VII i VII
terminie, natomiast za m-ce IX - XII po terminie odsetki za zwłokę pobrano w
wysokości 0,01 zł ; W 2007 wpłatę I raty dokonano po terminie odsetki za
zwłokę pobrano w wysokości 0,02 zł , wpłatę II raty dokonano po terminie
odsetki za zwłokę pobrano w wysokości 0,22 zł.
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•

d/ W wyniku zastosowania trybu bezprzetargowego sprawdzono 2 umowy
zawarte na okres powyżej 3 lat ujęte póz. l i 2załącznika nr 10.

Póz, l Umowa zawarta na okres 10 lat. lokal użytkowy o pow. 114 m
obr. geodezyjny Stary Dzierzgoń .

Umowę zawarto na okres od 01.09.2005 roku na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr
W/34/05 z dmą 30.08.2005 roku w sprawie najmu budynku w Starym
Dzierzgoniu w drodze bezprzetargowej.

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono
(zgodnie z art.35 ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę miesięcznego
czynszu w wysokości 3,91 zł /m2 ustaloną w Uchwale Rady Gminy Stary
Dzierzgoń Nr IY/34/05 z dnia 30.08.2005 roku płatnego 10-tego dnia każdego
miesiąca z klauzulą iż wysokość czynszu ulegać będzie podwyższeniu w
okresach rocznych ( na dzień l-go stycznia każdego roku ) o kwotę wynikającą
przemnożenia tej stawki o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS.

W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu ( 3,99zł /m2 ) wzięto
przelicznik 2,1%- , natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zł
4,03 ) wg wskaźnika 1%

Póz. 2 Umowa zawarta na na czas nieokreślony. , lokal przeznaczony na sklep
o pow. 45,15 m 2 "obr. geodezyjny Milikowo .

Umowę zawarto na okres od 30.09.1996 roku na czas nieokreślony.
Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie sporządzono

(zgodnie z art.35 ust.2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W umowie, o której wyżej mowa, określono stawkę miesięcznego
czynszu w wysokości 63,00 zł płatnego 10-tego dnia każdego miesiąca .
Następnie w dniu 30.10.2001 roku spisano porozumienie ,iż w związku z
potrzebą przeprowadzenia kapitalnego remontu lokalu czynsz najmu będzie
płatny przez najemcę od dnia 01.11.2002r w wysokości 63,0 zł miesięcznie do
10-go każdego miesiąca oraz ,że wysokość czynszu ulega zmianie
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
za rok poprzedni.
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W 2006 roku do obliczenia kwoty czynszu (zł 68,38 ) wzięto przelicznik
2,1%- , natomiast w 2007 roku do obliczenia kwoty czynszu ( zt 69,06 ) wg
wskaźnika 1%

11.6. Dochody z opłat za użytkowanie

Kontrolę powyższego zagadnienia przeprowadzono za pomocą Test Nr 16
- Dochody z opłat za użytkowanie - 2006 rok i Testu Nr 17 - Dochody z opłat
za użytkowanie - 2007 rok, ujętych w załączniku Nr 13 do protokółu.

Dochody z powyższego tytułu w gminie nie wystąpiły.

11.7. Dochody z tytułu odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Kontrolę w tym zakresie przeprowadzono za pomocą Testu Nr 18 -
Dochody z tytułu odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości -
2006 rok i Testu Nr 19 - Dochody z tytułu odszkodowania za zwrot
wywłaszczonej nieruchomości - 2007 rok, ujętych w załączniku Nr 13 do
protokółu.

Dochody z powyższego tytułu nie wystąpiły.

11.8. Dochody z opłat dodatkowych z tytułu wieczystego użytkowania J trwałego
zarządu.

Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono za pomocą Testu Nr 20
- Dochody z opłat dodatkowych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego
zarządu - 2006 r. i Testu Nr 21 - Dochody z opłat dodatkowych z tytułu
wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 2007r., ujętych w załączniku nr
13 do protokółu.

W badanym okresie dochody z tego tytułu nie wystąpiły.

11.9. Dochody z tytułu., odpłatnej służebności.

Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono za pomocą Testu Nr 22 -
Dochody z tytułu odpłatnej służebności - 2006r. i Testu Nr 23 - Dochody z
tytułu odpłatnej służebności - 2007r., ujętych w załączniku Nr 13.
Z powyższego tytułu dochody nie wystąpiły.

11.10. Dochody z Wtułu sprzedaży j korzystania z mienia ruchomego

Kontrolę powyższego zagadnienia przeprowadzono za pomocą Testu Nr
24 - Dochody z tytułu sprzedaży i korzystania z mienia ruchomego - 2006 rok i
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Testu Nr 25 - Dochody z tytułu sprzedaży i korzystania z mienia ruchomego -
2007 rok, ujętych w załączniku Nr 13 do protokółu.

W badanym okresie opracowano procedury kontroli finansowej, w tym
także w zakresie uzyskiwania dochodów z mienia ruchomego ( o czym mowa
we wcześniejszej części protokołu).
Dochody z tego tytułu w 2007 roku nie wystąpiły.

M. 11. Inne dochody.

Kontrolę w tym zakresie przeprowadzono za pomocą. Testu Nr 26 - Inne
dochody - 2006 r. i Testu Nr 27 - Inne dochody - 2007 r., ujętych w załączniku
Nr 13.
Inne dochody nie wystąpiły.

III. Stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono za pomocą Testu Nr 28
- Stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - 2006 rok i Testu Nr 29 - Stosowanie
ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa - 2007 rok, ujętych w Załączniku Nr 13.

Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym
wskazując organ lub osobę do tego uprawnioną Rada Gminy w Starym
Dzierzgoniu określiła w Uchwale Nr Y/38/05 25.10.2005 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu
należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych.

Uchwałę zmieniono Uchwałą Nr 11/18/06 z dnia7.12.2006 roku w sprawie
określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych
Gminy Stary Dzierzgoń oraz jej jednostek organizacyjnych do których
niestosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.

Uchwały nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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W badanym okresie, co wynika z Załącznika Nr 12 do protokółu, w 2006
roku ulg nie udzielano w ogóle, natomiast w 2007 roku udzielono 2 umorzeń
na kwotę l .349,79 zł oraz 6 ulg w 2007 roku ma kwotę łączną 16.681,07 zł.
Kontroli poddano wszystkie udzielone ulgi i stwierdzono.
W każdym przypadku ,wydawano ( zgodnie z zasadami określonymi cyt.wyżej
Uchwałami Rady Gminy), postanowienia, z tym, że w przypadku umorzeń - nie
wskazano występowanie przesłanek - wymogów określonych w § 2 cyt zasad,
uprawniających do zastosowania umorzenia.

IV. Postępowanie windykacyjne i egzekucyjne.
a.( Kupno mienia komunalnego)

Kontrolę w tym zakresie przeprowadzono za pomocą Testu Nr 30
Postępowanie windykacyjne i egzekucyjne w 2006 roku i Testu Nr 31 -
Postępowanie windykacyjne egzekucyjne w 2007 roku , ujętych w Załączniku
Nr 13.

Zestawienie zaległości z tytułu dochodów z mienia gminy za okres 2006 -
2007 według poszczególnych tytułów przedstawiono w Załączniku Nr 11 do
protokółu.

Łączna kwota zaległości pozostałych do zapłaty z tytułu kupna mienia
komunalnego wynosi:

• na dzień l stycznia 2006r. - 47.153,79 zł
• na dzień 31 grudnia 2006r. - 52.598,48zł
• na dzień 31 grudnia 2007r. - 41.271,83 zł ;

Kontroli poddano 5 pozycje - wybrane losowo - (spośród 38 zalegających z
tytułu kupna mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2006
roku i stwierdzono.

Wobec zalegających objętych kontrolą o numerach R-48/70/1/12/06 na
kwotę 1681,03 zł. , R-54/36/214/06 na kwotę 2124,57 zł. , R-68/220/12/14/06
na kwotę 2352,76 zł, R-37/25/4/11/06 na kwotę 1505,84 zł, R-32/64/1/9/06 na
kwotę 4.057, l O zł

Razem zaległość na kwotę 11.721,30 zł.
Wobec wyżej zalegających w 2006 r. nie było prowadzone postępowanie

windykacyjne i egzekucyjne.

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki przedawnienia należności.
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Kontroli poddano .5.pozycji - wybrane losowo - (spośród 30 zalegających z
tytułu kupna mienia komunalnego) według stanu na dzień 31 grudnia 2007
roku i stwierdzono.

Wobec zalegających objętych kontrolą o numerach R-32/37/9/2007 na
kwotę 8.398,00 zł. ,R-54/36/2/14/07 na kwotę 2124,57 zł.,R-68/220/12/14/07
na kwotę 2352,76 zł. R-37/25/4/11/07 na kwotę 1505,84 zł. ,R-32/64/1/9/06 na
kwotę 4.057,10 zł. Razem zaległości na kwotę 18.438,27 zł. skierowano
wezwanie do zapłaty ,a wobec zalegającego o numerze R-32/37/9/2007 (na
kwotę 8.398,00 zł), po upływie terminu określonego w wezwaniu - skierowano
na drogę postępowania sądowego w dniu 04.10.1999r. - nadal toczy się
postępowanie sądowe, wobec zalegającego o numerze R-54/36/2/14/2007 (na
kwotę 2.124,57,00 zł), po upływie terminu określonego w wezwaniu
skierowano na drogę postępowania sądowego w dniu 17.10.2007r (zaległość
spłacona w całości 28.05.2008 r. ) , wobec zalegającego o numerze
R-68/220/12/14/2007 (na kwotę 2.352,76 zł), po upływie terminu określonego
w wezwaniu - skierowano na drogę postępowania sądowego w dniu
13.11.2007r (jest w trakcie realizacji) , wobec zalegającego o numerze

R-37/25/4/11/2007 (na kwotę 1.505,84 zł), po upływie terminu
określonego w wezwaniu - nie skierowano na drogę postępowania sądowego -
odroczono spłatę zaległości do 3l.03.2008r porozumieniem Wójta Gminy z
dnia 23.11.2007 r ( wplata zaległości 01.04.2008 r , a odsetki umorzono
porozumieniem Wójta Gminy Stary .Dzierzgoń 24.04.2008 r) , wobec
zalegającego o numerze R-32/64/179/2007 (na kwotę 4.057,10 zł), po upływie
terminu określonego w wezwaniu - nie skierowano na drogę postępowania
sądowego - odroczono spłatę zaległości do 31.03.2008r Porozumieniem Wójta
Gminy z dnia 12.12.2007 r ,wydano kolejne porozumienie z dnia 04.04.2008 r i
odroczono spłatę zaległości do dnia 31.12.2008 r.,30.09.2008 r. spłacono część
należności.

IV. Postępowanie windykacyjne i egzekucyjne
b/ opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego.
2006 rok

Łączna kwota zaległości pozostałych do zapłaty z tytułu opłat za zarząd
i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wynosi:

• na dzień l stycznia 2006r. - 10,032,21 zł (zaległości z tytułu
opłat za trwały zarząd nie wystąpiły);

• na dzień 31 grudnia 2006r. - 13.729,26 zł(zaległości z tytułu opłat
za trwały zarząd nie wystąpiły);

• na dzień 31 grudnia 2007r. - 14.717,27 zł (zaległości z tytułu opłat
za trwały zarząd nie wystąpiły);
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Kontroli poddano 5 pozycje - wybrane losowo - (spośród 20 zalegających z
tytułu użytkowania wieczystego ) według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku
i stwierdzono.

Wobec zalegających objętych kontrolą o numerach 01/08 na kwotę
8.374,62 zł., 01/34 na kwotę 2.743,07 zł., 01/14 na kwotę 665,31 zł., 01/17 na
kwotę 484,67 zł., 01/41 na kwotę 271,94 zł.

Razem zaległości na kwotę 12.539,61 zł
Skierowano wezwanie do zapłaty:

nr 2/06 ,a wobec zalegającego o numerze 01/08(na kwotę l .604,79 zł),
po upływie terminu określonego w wezwaniu - nie skierowano na dróg?
postępowania sądowego,
- wobec zalegającego o numerze 01/34(na kwotę 855,67 zł),

-przedsiębiorstwo w likwidacji.
- nr4/06 ,a wobec zalegającego o numerze 01/14(na kwotę 665, 31 zł), po

upływie terminu określonego w wezwaniu - skierowano na drogę
postępowania sądowego, w dniu 09.03.2007roku - zaległość za 2006 r
.spłacona w kwocie 665,31 zł. dnia 11.04.2007 r wraz z odsetkami i
kosztami.

- nr 6/06 ,a wobec zalegającego o numerze 01/17/(na kwotę 114,41 zł), po
upływie terminu określonego w wezwaniu - nie skierowano na drogę
postępowania sądowego,

- nrl/07 ,a wobec zalegającego o numerze 01/41(na kwotę 271 ,94 zł), po
upływie terminu określonego w wezwaniu - nie skierowano na drogę
postępowania sądowego,

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki przedawnienia należności.

2007 rok

Kontroli poddano 5. pozycje - wybrane losowo - (spośród 16. zalegających z
tytułu użytkowania wieczystego ) według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku
i stwierdzono.

Wobec zalegających objętych kontrolą o numerach 1/08 na kwotę
9.979,41 zł ,01/34 na kwotę 2.743,07 zł ,01/29 na kwotę 478,92 zł.,01/17 na
kwotę 598,90 zł.,01/41 na kwotę 605,17 zł. Razem zaległość na kwotę
14.405,47 zł .skierowano wezwanie do zapłaty:

- nr4/07 ,a wobec zalegającego o numerze 01/08 (na kwotę 1.604,79.zł),
po upływie terminu określonego w wezwaniu - skierowano na drogę
postępowania sądowego za 2007 r. w dniu 08.10.2007 roku. I za 2006 rok w
dniu 09.03.2007 roku - nadal toczy się postępowanie egzekucyjne w stosunku
do lat 2001 -2007
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wobec zalegającego o numerze 01/34(na kwotę 2.743,07 zł)- w
likwidacji (zarządzeniem Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z
dn.28,07,2008 r. umorzono cale zadłużenie w kwocie 2.743,07 zł.),
nr 3/2003,a wobec zalegającego o numerze 01/29(na kwotę 478,92
zł), w roku 2007 nie prowadzono postępowania egzekucyjnego,
(zapłacono 13.03.2008 r.),
nr 9/07 ,a wobec zalegającego o numerze 01/17(na kwotę 114 50 zł),
po upływie terminu określonego w wezwaniu - skierowano na drogę
postępowania sądowego, za 2007 rok w dniu 08.10.2007roku , za
2006 rok w kwocie 114,41 zł w dniu 09.03.2007roku i jest w trakcie
realizacji.

- nr 7/07, a wobec zalegającego o numerze 01/41/(na kwotę 577,53 zł),
po upływie terminu określonego w wezwaniu - skierowano na drogę
postępowania sądowego, w dniu U.12.2007roku i jest w trakcie
realizacji

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki przedawnienia należności.

Integralną część protokółu stanowią następujące załączniki:

- Nr l - Struktura dochodów z mienia gminy za 2006 rok,
- Nr 2 - Struktura dochodów z mienia gminy za 2007 rok,
- Nr 3 - Skuteczność zastosowanych procedur przetargowych przy

sprzedaży nieruchomości dokonanych w 2006 roku,
- Nr 4 - Skuteczność zastosowanych procedur przetargowych przy

sprzedaży nieruchomości dokonanych w 2007 roku,
- Nr 5 - Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargu -

2006 rok,
- Nr 6 - Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargu -

2007 rok,
- Nr 7 - Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze

bezprzetargowej - 2006 rok,
- Nr 8 - Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze

bezprzetargowej - 2007 rok,
- Nr 9 - Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na

31.12.2007 rok,
- Nr 10 - Wykaz umów najmu i dzierżawy obowiązujących w latach

2006 - 2007,
- Nr 11 - Zaległości z tytułu dochodów z mienia gminy 2006-2007 rok,
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Nr 12 - Udzielone ulgi w spłacie należności z tytułu dochodów z
mienia gminy 2006-2007 rok,
Nr 13 - Testy od numeru l do numeru 31.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiących
/aiącznik do protokołu z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Stary
Dzierzgoń.

Inspektor Regionalnej Izby Przedstawiciele Gminy
Obrachunkowej w Gdańsk
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