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Na podstawie art.

W

l

st.

administracji rądowej2

l

ustawy z dńa27 sierpńa2}O9 r. o finansach publiczrycłrt
1aae;

1ałei ustawa o kontroli w administacji

Klemńska-Bilska, starszy inspektor wojewódzki

w

oddziale Kontroli

w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
od 19 do 30 Pńdńernika 2015 r. kontrolę problemową w Starostwie
z siedzibąw Radomiu przy

uI.

rządowej

w

)

Zofia

Delegatlnzn

przeprowadńła

w

dniach

Powiatowym w Radomiu,

Domagalskiego 7.

Przedmiot kontroli obejmował wykorzystanie dotacji otrzymariej

z

Mazovńeckiego Urzędu

Wojewódzkiego w 2014 r. w rozdńale 85204 - rodziny zastępcze.

W roku

2014

w

zbudŻetupństwa dotację

rozdńale 85204 Starostwo Powiatowe w Radomiu otrzymało
w wysokoŚ ci 5I t22 zł, napodstawie rrmowy z 2 czerwca 2014 r. (dalej

'Dz. U. z20l3 r., poz. 885, zpóźn, zrl.
'Dz. |J,Nr l85, poz. 1092

a

Umowa3) zawartej pomiędry Wojewodą Mazowieckim

ł

powiatem Radomskim

o

wsparcie
realizacji zadanta Publiczrrego realizowarrego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej PieczY zasĘpczej na rok 2014 (dalej Program). W wyniku kontroli wykorzystania
otrzymanej dotacji stwierdzono, ze:

1. Na realizację Programu Powiat poniósł wydatki rwiązarrc
rodzinnej pieczy zastępczej

-

na podstawie umowy o pracę

I28 580,7l ń, w Ęm ze Środków własnych samorządu

-

z

zahudńenięm koordl.rratorów

i umów

zfecęńa _ w wysokości

77 489,0l ń, a

z

dotacji 51 09I,70

ń,

co stanowi 39,740ń ogółu wydatków poniesionych na reahizację zadańą zgodnie z 3 ust. 2
§
Umowy,

2.

NiewYkorzYstana dotacja w wysokości 30,30

3.

Urzędu Wojewódzkiego, zzachowaniem terminu ustalonego w § 7 ust. 2 Umowy.
Do Środków otzymarrych z dotacji oruz wydatków dokonywanych z Ęch środków prowadzona

ń

rwrócona została na rachunek Mazowieckiego

była wyodrębniona ewidencja księgowa.

4.

Dane wykazane w Sprawozdanil zreńizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej

pieczy zastępczej na2074 r. wynikały z ewidencji księgowej wydatków.

5. Dowody będące podstawą dokonanych wydatków spełniĄ wymogi art.
zdńa29 vrześńa1994 r. o rachunkowościa (dalej ustawa

6.

Sprawdzone zapisy księgowe

w

2t

ustawy

o rachunkowości).

ewidencji wydatków spełniały wymogi art. 20 ustawy

o rachunkowości.

7.

Wydatki realizowane ze środków dotacji klasyfikowane były zgodnie

z

zasadarti określonymi

wrcryoruądzeniu Ministra Finansów z dnia 2marca2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów

i

rozchodów oraz środków pochodzących

ze

źródeł

zagrańcznychs.
Podsumowując wyniki kontroli,

w

2014 r. wykorzystanie dotacji otąmranej w rozdziale

85204 klasyfikacji budzetowej narealizację Programu zostńo ocenione pozytywnie.

Przedstawi ając powyższe informuj ę, Z|e zgodńe

z

art.48 ustawy o kontroli w administracji

rządowej od wysąpienia pokontrolnego nie przysługują środkiodwoławcze.
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