Poznań, 21 czerwca 2019 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
KN-X.431.50.2019.11

Pan
Piotr Skrzypek
Wójt Gminy Pakosław
ul. Kolejowa 2
63-920 Pakosław
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej2 i art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych3, Wojciech Michalak – inspektor wojewódzki oraz Anna Kręt –
starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadzili4 w dniach od 15 do 29 maja 2019 r. kontrolę
w Urzędzie Gminy Pakosław5.
Przedmiot kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji
udzielonej Gminie Pakosław z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych6. Kontrolą objęto okres od 5 października 2017 r.
do dnia zakończenia czynności kontrolnych7 oraz działania wcześniejsze dotyczące
przedmiotu kontroli.
W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji
rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W 2018 r. Gmina Pakosław otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa
na realizację Zadania dotację w wysokości 65.044 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie
65.044 zł, tj. 100% dotacji otrzymanej.
Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu.
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Środki z dotacji wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 13 rodzin, które
poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej (orkanu) w nocy z 5 na 6 października 2017 r.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie wykorzystanie i rozliczenie dotacji
celowej udzielonej na realizację Zadania.
Ocenę pozytywną uzasadnia:


wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem;



prowadzenie

postępowań

administracyjnych

zgodnie

z

przepisami

ustawy

o pomocy społecznej8;


rozliczenie przyznanych zasiłków celowych zgodnie z Zasadami udzielania,
ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie
gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk
żywiołowych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji9;



prawidłowe ujęcie wydatków w ewidencji księgowej jednostki;



rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdania budżetowego (Rb-50).

Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann
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