WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 12 grudnia 2018 r.
FB-III.431.60.2018.AP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna
Nazwa i adres jednostki
kontrolowanej

Miasto i Gmina Sztum z siedzibą władz w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39 oraz jej jednostki organizacyjne.

Temat kontroli

Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji
otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r., w
wybranych rozdziałach i paragrafach, ze szczególnym
uwzględnieniem
oszczędnego
i
racjonalnego
gospodarowania środkami publicznymi.

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli
Data rozpoczęcia
i zakończenia kontroli
Okres objęty kontrolą

Art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.
18 – 31 października 2018 roku
2017 rok

Kierownik jednostki
kontrolowanej

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Miasta
i Gminy pełnił Pan Leszek Tabor – od 1999 roku do
chwili obecnej.

Skład zespołu
kontrolującego

Arkadiusz Przystrzelski – starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów
i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku.

poważnienie

Nr 56/2018 z dnia 12.10.2018 r., podpisane przez
Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
z upoważnienia Wojewody Pomorskiego.

Wpis do książki kontroli

Pozycja nr 8 – wpis z dnia 19.10.2018 roku

2. Ocena kontrolowanej
działalności

Pozytywna z uchybieniami

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Finansów i Budżetu
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 245, fax: 58 30 77 493
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl

Ustalenia
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) pod względem legalności,
rzetelności i gospodarności, w oparciu o dowody źródłowe stanowiące podstawę
do dokonywania wydatków w zakresie wypłat z rachunków bankowych w konfrontacji
z zapisami w ewidencji księgowej, wyciągami bankowymi i umowami oraz
do realizacji dochodów budżetu państwa.
Zakres kontroli obejmował realizację dochodów związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej w 2017 roku z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach
wsparcia (rozdział 85203) oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji
otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r., przeznaczonych na wypłatę świadczeń
wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” z uwzględnieniem
wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. na obsługę zadania (rozdział 85501
§ 2060) oraz związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw
obywatelskich (rozdział 75011 § 2010).
Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych w zakresie objętym kontrolą
Plan i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w 2017 r. na zadania z zakresu
administracji rządowej w zakresie objętym kontrolą przedstawia poniższa tabela:
Rozdział/
paragraf

Nazwa zadania

Plan po
zmianach

Wykonanie

85501
§ 2060

Świadczenia
wychowawcze –
„Program 500 +”

12 000 000,00

11 839 221,98

160 778,02

269 000,00

268 998,66

1,34

12 269 000,00

12 108 220,64

160 779,36

75011
§ 2010
Razem

Urzędy Wojewódzkie

Kwota zwrotu
dotacji

Niewykorzystana dotacja w kwocie 160 779,36 zł została zwrócona na rachunek
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie, tj. 12.01.2018 r.
Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-50 (rocznym) o wydatkach związanych
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych j.s.t ustawami za 2017 r. w omawianych rozdziałach były zgodne
z prowadzoną analityczną ewidencją księgową.
1. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 § 2060
Podstawy prawne przyznawania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa
na powyższe zadanie określone zostały w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).
Na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Rządowego Programu
„500+” oraz na koszty obsługi zadania Gmina Sztum otrzymała dotację w kwocie
12 000 000,00 zł, która została wykorzystana do wysokości 11 839 221,98 zł.
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Realizację zadania powierzono Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Sztumie.
Szczegółową kontrolą objęto wydatki poniesione w 2017 roku na pokrycie kosztów
obsługi Programu „Rodzina 500 plus”, z uwzględnieniem wydatków poniesionych
na ten cel w 2016 r., w szczególności na zakup wyposażenia stanowisk pracy.
Wydatki poniesione na obsługę zadania w 2017 roku wyniosły łącznie
125 111,30 zł i dotyczyły:



zakupu wody dla pracowników – 40,46 zł (§3020),
wynagrodzenia 8 pracowników zaangażowanych w realizację Programu „Rodzina
500plus” - kwota 65 858,83 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)..
Zgodnie z informacją przedłożoną kontrolującemu przez Dyrektora MGOPS,
spośród 31 osób zatrudnionych w tej jednostce, zadania związane z obsługą
programu „Rodzina 500 plus” w 2017 roku realizowało bezpośrednio
8 pracowników merytorycznych, w tym na stałe 2 pracowników:
 podinspektor – w trakcie całego 2017 roku,
 inspektor – w okresie sierpień – grudzień 2017 roku,
oraz pomocniczo 6 pracowników, którzy we wrześniu i październiku 2017 roku,
czasowo realizowali zwiększony zakres obowiązków.
Zakresy czynności podinspektora i inspektora obejmowały m.in. zadania
z zakresu programu „Rodzina 500 plus”, a udział w jego realizacji określony został
przez Gminę, na podstawie pisemnej informacji Dyrektora MGOPS z dnia
23.10.2018 roku, odpowiednio na 100% i 30% ogólnego czasu pracy w roku.
Zakresy czynności pozostałych 6 pracowników obejmowały również
m.in. czynności dotyczące obsługi programu, a ich udział określono
na 12,5% każdy.
Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji ustalono, że z dotacji
sfinansowano, zgodnie z zaangażowaniem etatowym, wynagrodzenia wraz
z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016 rok 1 osoby,
częściowo wynagrodzenie wraz z pochodnymi bez 13-ej pensji drugiej osoby oraz
wynagrodzenie za nadgodziny i dodatki specjalne kolejnych 6 osób
zaangażowanych w realizację Programu „Rodzina 500 plus” – w wysokości
łącznej 65 858,83 zł.
Kontrolujący ustalił, że całkowite wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym poniesione w 2017 roku przez Gminę
dla
podinspektora
i
inspektora
obsługujących
program
(zgodnie
z zaangażowaniem etatowym) wyniosły 50 072,02 zł, natomiast z dotacji
z budżetu państwa sfinansowano kwotę 49 978,56 zł, czyli prawie 100 %.
Pozostała kwota 15 880,27 zł stanowiła wynagrodzenie dla pozostałych
6 pracowników za nadgodziny wypracowane we wrześniu oraz w formie
dodatków w związku z czasowym zwiększeniem realizowanych zadań,
wypłaconych w październiku 2017 roku.
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zakupu materiałów i wyposażenia - kwota 27 726,40 zł (§ 4210), w tym:
 materiałów biurowych (tonery, papier ksero, długopisy, koperty, zszywacze,
koszulki do dokumentów, segregatory, skoroszyty, itd.) – 13 486,47 zł,
 4 gablot do wywieszania informacji o programie oraz tabliczek przydrzwiowych
– 9 950,70 zł,
 2 niszczarek i 6 przenośnych pamięci pendrive – 3 690,00 zł,
 krzesła biurowego na stanowisko obsługujące program Rodzina 500 + –
355,58 zł,
 paliwa do samochodu służbowego – 226,12 zł,
 książki nadawczej do korespondencji związanej z realizacją ww. programu –
17,53 zł.
Na podstawie przedłożonej do kontroli ewidencji księgowej dotyczącej wszystkich
wydatków rzeczowych na obsługę świadczeń poniesionych w 2016 roku ustalono,
iż 4 stanowiska pracy zajmujące się obsługą zostały wyposażone w nowy sprzęt
komputerowy wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo zakupiono 2 urządzenia
wielofunkcyjne oraz meble biurowe. W wyniku kontroli ustalono, że wydatki
poniesione w 2017 roku nie obejmowały zakupu stanowiskowego sprzętu
komputerowego.
W celu weryfikacji czy zakupiony sprzęt komputerowy i wyposażenie są
wykorzystywane przy realizacji przedmiotowego zadania, w dniu 26.10.2018 roku
kontrolujący dokonał wizji lokalnej na stanowiskach pracy MGOPS, w wyniku
której stwierdził, iż zakupiony sprzęt i wyposażenie jest wykorzystywane
do realizacji zadań dot. „Programu Rodzina 500 plus”.



zakupu usług zdrowotnych – zapłaty za badania okresowe pracownika
obsługującego program – 185,00 zł (§ 4280),



zakup usług pozostałych - kwota 28 261,40 zł (§ 4300), w tym:
 prowizji bankowych od przelewów do świadczeniobiorców programu –
13 227,82 zł,
 usług
pocztowych
związanych
z
wysyłką
korespondencji
do
świadczeniobiorców – 5 824,99 zł,
 usługi sprzątania pomieszczeń jednostki – 2 213,90 zł,
 przedłużenia licencji na oprogramowanie i utrzymania strony internetowej –
2 306,21 zł,
 okresowego przeglądu kserokopiarek przy stanowiskach obsługujących
program „Rodzina 500 plus” – 1 477,23 zł,
 wykonania druków – 1 107,25 zł,
 wykonania pieczątek – 320,00 zł,
 czesnego koordynatora zespołu za dokształcanie na studiach podyplomowych
– 1 000,00 zł (pracownik zwrócił w 2018 roku niniejszą kwotę w związku
z rozwiązaniem stosunku pracy, która została przekazana na rachunek
dochodów Wojewody Pomorskiego),
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 usługi gastronomicznej związanej z organizowanym dniem pracownika
socjalnego – 754,00 zł,
 ochrony przy przewozie gotówki na wypłatę świadczeń z programu (w styczniu
2017 roku jednostka posiadała jeszcze obsługę kasową) – 30,00 zł.


przejazdów pracowników obsługujących program na szkolenia i koordynatora na
dokształcanie zawodowe – 671,80 PLN (zwrócono 154,00 zł w 2018 roku przez
koordynatora zespołu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, kwotę
przekazano na rachunek dochodów Wojewody Pomorskiego),



odpisu na ZFŚS na 1 pracownika obsługującego program - 1 185,66 zł (§ 4440),



udziału pracowników obsługujących program w szkoleniu okresowym BHP oraz
2 szkoleniach specjalistycznych z zakresu „programu 500+” – kwota 1 181,75 zł
(§ 4700).

Kontrolujący ustalił, że w jednostce nie obowiązywały jakiekolwiek uregulowania
w zakresie zasad finansowania wydatków o charakterze ogólnym z dotacji
przyznanej na obsługę Programu „Rodzina 500 plus”. Na dokumentach
źródłowych dekretowano od 2 do 5 rozdziałów, w tym 85501 wraz z odpowiednim
paragrafem. Niemniej jednak kontrolującemu przedstawiono ewidencję księgową
konta 201 – kartoteki kontrahentów, jedynych dostawców towarów i usług 4 głównych
grup rodzajowych wydatków ogólnych poniesionych w 2017 roku, co pozwoliło na
określenie rzeczywistego procentowego udziału tych wydatków poniesionych w
rozdziale 85501 w całości wydatków poniesionych przez MGOPS. Z wyliczeń
kontrolującego wynika, iż wydatki na materiały biurowe zaewidencjonowane w
przedmiotowym rozdziale stanowią 31,30 % ogółu wydatków MGOPS-u na ten cel,
usługi pocztowe 16,60 %, usługi sprzątania 5,42 %, zaś catering 32,50 %.
Kontrolujący zwrócił się więc do Dyrektora MGOPS z pisemnym zapytaniem – na
jakich zasadach kwalifikowano wydatki ogólne związane z bieżącym
funkcjonowaniem MGOPS do wydatków w ramach kosztów obsługi Programu
„Rodzina 500 +” w 2017 roku. W odpowiedzi Dyrektor MGOPS wyjaśniła,
iż „wydatki w ramach kosztów obsługi programu „Rodzina 500+” były realizowane
na podstawie zamówień Działu Realizacji Zadań Zleconych (R.500+)
oraz rzeczywistej obsługi i zużycia materiałów na podstawie wystawionych faktur.
Wydatki programu R.500 + były szacowane na poziomie ok. 40 % w stosunku do
ogólnego budżetu Ośrodka.[...]”.
Poniesione koszty obsługi zdania w kwocie łącznej jw. stanowiły 1,05 % dotacji
otrzymanej na realizację zadania, tym samym Gmina Sztum spełniła dyspozycję
art. 29 ust.4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci.
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Pozostałe ustalenia
Zgodnie z przedłożoną do kontroli dokumentacją ustalono, iż w 2017 roku wydano
10 decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę
łączną 14 000,00 zł + odsetki, zaś w 2016 roku nie wydano żadnej decyzji
w przedmiotowym zakresie.
W przypadku decyzji wydanych w 2017 roku:
 7 decyzji wydanych zostało przez MGOPS w Sztumie na łączną kwotę
10 000,00 zł + odsetki, w tym 3 dotyczące świadczeń pobranych w 2017 roku
(5 000,00 zł) i 4 dotyczące świadczeń pobranych w 2016 roku (5 000,00 zł).
W przypadku jednej z decyzji dotyczącej świadczeń pobranych w 2017 roku
należność w kwocie 3 000,00 zł rozłożono na 10 rat z kwotą 375,00 PLN
przypadającą do spłaty w 2017 roku, kwota 2 625,00 zł pozostała do spłaty
w ratach miesięcznych do 30.09.2018 roku.
W przypadku zaś jednej z decyzji dotyczącej świadczeń pobranych w 2016 roku
należność w kwocie 2 000,00 zł rozłożono na 20 rat z kwotą 1 000,00 PLN
przypadającą do spłaty w 2017 roku, kwota 1 000,00 zł pozostała do spłaty
w ratach miesięcznych do 31.10.2018 roku.
 3 decyzje wydane zostały przez Marszałka Województwa Pomorskiego na kwotę
4 000,00 zł + odsetki i dotyczyły świadczeń pobranych w 2016 roku.
Na podstawie przedłożonej do kontroli ewidencji księgowej konta 130-85501-3110
(MGOPS) za 2017 rok oraz list wypłat, kontrolujący ustalił, iż ww. świadczenia
nienależnie wypłacone i przypadające do spłaty w 2017 roku na kwotę łączną
2 375,00 zł zostały zwrócone i pomniejszyły wydatki.
W przypadku zaś świadczeń nienależnie pobranych w 2016 roku, a przypadających
do spłaty w 2017 roku na kwotę łączną 8 000,00 zł + odsetki, z ewidencji księgowej
MGOPS i UMiG wynika, iż w 2017 roku dokonano wpłat kwoty głównej w wysokości
7 314,43 zł + odsetki 371,86 zł., które zostały przekazane na rachunek dochodów
Wojewody Pomorskiego.
Pozostała kwota 685,57 zł, stanowiąca raty do spłaty w 2017 roku nie została przez
jednego ze świadczeniobiorców zwrócona. W związku z powyższym MGOPS
przesłał do dłużnika upomnienie (18.01.2018 roku), a następnie w dniu 06.02.2018
roku skierował do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku tytuł wykonawczy
egzekucji należności pieniężnych.
Na podstawie wszystkich miesięcznych sprawozdań rzeczowo – finansowych
o wykonaniu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w 2017 roku
otrzymanych z Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku ustalono, iż w 2017
roku wydano 1 565 decyzji - przyznających świadczenia, odmownych i uchylających.
Biorąc pod uwagę, że zadania merytoryczne z zakresu Programu realizowane były
przez 8 pracowników, wykonujących je w wymiarze 2,05 etatu, średnio na
pracownika przypadały więc ≈ 763 decyzje.
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W toku kontroli ustalono, iż łączna kwota wydatków poniesionych w 2017 roku na
obsługę Programu, wykazana w ww. sprawozdaniach miesięcznych,
jest niższa o 100,00 zł od danych wynikających z przedłożonej do kontroli
ewidencji księgowej.
W związku z powyższym kontrolujący zwrócił się do Dyrektora MGOPS z pisemnym
zapytaniem o wyjaśnienie przyczyn niezgodności pomiędzy danymi wykazanymi
w sprawozdaniach, a ewidencją księgową. W odpowiedzi Dyrektor MGOPS
wyjaśniła, iż: „W sprawozdaniach rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań
z zakresu świadczenia wychowawczego za 2017 rok wkradł się błąd pisarski
w miesiącu październiku 2017 roku jest 17 090 w/b 17 190 zgodnie z ewidencją
księgową”.
Liczba
pracowników
bezpośrednio
realizujących
w sprawozdaniach była zgodna ze stanem faktycznym.

zadania

wykazana

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane w 2017 roku, a dotacja wykorzystana
zgodnie z przeznaczeniem.
2. Urzędy Wojewódzkie - rozdział 75011 §2010
Przyznana Gminie Sztum w 2017 r. dotacja z budżetu państwa w rozdziale 75011
§ 2010 w kwocie 269 000,00 zł przeznaczona była na koszty utrzymania stanowisk
pracy (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) pracowników realizujących
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności zadania
z zakresu spraw obywatelskich, zadania z zakresu obrony narodowej i obrony
cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu.
Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji na realizację zadań z zakresu spraw
obywatelskich, wynikających z następujących ustaw:
- ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
- ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych.
Dotację na 2017 r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich zaplanowano,
zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r., na podstawie
katalogu zadań zleconych, obejmującego wykaz czynności, ich czasochłonność
oraz stawkę roboczogodziny w wysokości 24,44 zł, opracowanego przez
Ministerstwo Finansów.
Na podstawie ww. katalogu zadań, uzupełnionego o liczbę wykonywanych czynności
w 2016 r., Wojewoda Pomorski ustalił dla Gminy Sztum dotację w wysokości
220 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania stanowisk pracy, na których
realizowane są zadania z zakresu spraw obywatelskich (w tym na wynagrodzenia
z pochodnymi), przyjmując łączną czasochłonność wszystkich czynności w liczbie
9 002 godzin.
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Wojewoda Pomorski przekazując Gminie Sztum plan dotacji na 2017 r.
w rozdziale 75011 § 2010 nie wskazał, jaka część dotacji jest przeznaczona
na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
Zadania z zakresu spraw obywatelskich w Gminie Sztum realizowane były
w 2017 roku na 4 stanowiskach pracy Urzędu Miasta i Gminy:
 Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych / pełnomocnika ochrony
informacji niejawnych,
 inspektora ds. administracyjnych i archiwum.
Z przedłożonych do kontroli zakresów obowiązków ww. pracowników wynika, iż:
 Kierownik i Z-ca Kierownika USC - realizują zadania dotyczące stanu cywilnego –
zgodnie z pisemną informacją inspektora ds. kadrowych i organizacyjnych UMiG
z dnia 18.10.2018 r. zadania zlecone z ww. zakresu zajmują na tych
stanowiskach po 100 % ogólnego czasu pracy,
 inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – realizuje zadania
dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz informacji
niejawnych - udział zadań z zakresu spraw obywatelskich określony został
w ww. informacji na 100 % ogólnego czasu pracy ( z uwagi na znikomy czas
pracy poświęcany na zadania z zakresu informacji niejawnych -15-20 minut
w miesiącu),
 inspektor ds. administracyjnych i archiwum - realizuje zadania dotyczące
ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, archiwum zakładowego,
ochrony danych osobowych oraz obsługi urzędowej strony BIP - udział zadań
z zakresu spraw obywatelskich określony został w ww. informacji na 100%
w okresie I-IX oraz na 50 % ogólnego czasu pracy w okresie X-XII.
Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że zadania z zakresu spraw
obywatelskich realizowane były w wymiarze ≈ 3,875 etatu.
Całkowite wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ww. pracowników
(i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w 2017 roku, z uwzględnieniem
zaangażowania etatowego wykazanego powyżej wyniosły 225 246,91 zł.
Tym samym przyznana dotacja w wys. 220 000,00 zł na realizację zadań z zakresu
spraw obywatelskich pozwalała na sfinansowanie 97,67 % ww. wydatków na
wynagrodzenia zgodnie z wykazanym zaangażowaniem. Niemniej jednak, w toku
kontroli ustalono, iż Gmina z rozdziału 75011 sfinansowała jedynie kwotę
213 624,89 zł, gdyż kwotę 6.375,11 zł, jak i pozostałą część otrzymanej dotacji
w wysokości 49.000,00 zł, przeznaczyła na dofinansowanie wynagrodzeń 3 innych
pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie nie objętym programem
kontroli.
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Zarówno różnica wynikająca z wynagrodzeń, jak i inne wydatki bieżące związane
z utrzymaniem przedmiotowych stanowisk pracy sfinansowane zostały ze środków
własnych Gminy.
Na podstawie danych, dotyczących liczby faktycznie wykonanych w 2017 r.
czynności wg katalogu zadań z zakresu spraw obywatelskich ustalono, że łączna
czasochłonność zrealizowanych czynności wyniosła 9 547 godzin, a więc
o 545 godzin więcej, niż przyjęto na etapie planowania dotacji.
Zgodnie z metodyką obliczania czasu pracy wskazaną w art. 130 Kodeksu pracy dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy wymiaru czasu pracy w 2017 r. wyniósł
2.000 godzin.
Tym samym uzasadniona liczba etatów pracowników merytorycznych do wykonania
czynności o łącznej czasochłonności 9 547 godziny wynosi ≈ 4,77 etatu
(9 547 godzin / 2 000 godzin), a więc o 0,89 etatu więcej, niż wyniosło faktyczne
zaangażowanie etatowe w realizację zadań zleconych z zakresu spraw
obywatelskich w Gminie Sztum (3,88 etatu), co świadczy o bardzo efektywnym
realizowaniu przez Gminę zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
Wszystkie płatności zostały zrealizowane w 2017 roku, a dotacja wykorzystana
zgodnie z przeznaczeniem.
Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach
wsparcia – rozdział 85203.
Powyższe zadanie realizowane było na podstawie art.51, 51a i 51b ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 930 oraz Dz.U.
z 2017 roku poz. 1769 z późn.zm.).
MGOPS w Sztumie zlecił realizację zadania Stowarzyszeniu „Do życia przez życie”,
prowadzącemu Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Na podstawie przedłożonych do kontroli: sprawozdań RB-27ZZ za 2017 r. MGOPS
oraz Gminy, a także analitycznej ewidencji księgowej MGOPS w Sztumie ustalono,
iż zarówno przypisane należności, jak i dochody wykonane z w/w tytułu wyniosły
4 185,77 zł. Gmina dokonała należnego potrącenia w wysokości 209,29 zł
tj. 5% od zrealizowanych dochodów.
Dane wykazane w rocznych sprawozdaniach Rb 27 ZZ za 2017 rok wykazują
zgodność z ewidencją księgową.
Na podstawie przedłożonej 100 % dokumentacji (decyzji) ustalono, iż w 2017 roku
z pobytu w ŚDS korzystały 23 osoby na podstawie wydanych 48 decyzji, w tym
pobyt odpłatny ustalono na rzecz 4 osób, a 19 osób zwolniono z opłat.
We wszystkich przypadkach osób zwolnionych z opłat powodem zwolnienia było
nieprzekroczenie kryterium dochodowego określonego w art. 51b ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Strona 9 z 10

Przypisane w ewidencji księgowej należności w układzie miesięcznym dla
poszczególnych osób zgodne były z kwotami miesięcznych stawek odpłatności
ustalonych w wydanych decyzjach.
Nie wystąpiły zaległości we wnoszeniu opłat.
Na podstawie ewidencji księgowej konta 130 - rachunek bieżący MGOPS,
konta 224 Gminy – rozrachunki budżetu i wyciągów bankowych, kontrolujący dokonał
sprawdzenia terminowości przekazywania zrealizowanych dochodów budżetowych
w całym 2017 roku. Ustalono, iż MGOPS przekazywał zrealizowane wpłaty
bez zwłoki na konto Gminy, która następnie przekazywała środki na konto dochodów
Wojewody Pomorskiego w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora MGOPS nie dokonywano umorzeń należności
z tytułu opłat za przedmiotowe usługi na podstawie ustawy o finansach publicznych.
ZALECENIA I WNIOSKI
Mając na uwadze powyższą ocenę i uwagi wnoszę o:
- ustalenie i wdrożenie zasad finansowania wydatków o charakterze ogólnym
z dotacji przyznanej na obsługę Programu „Rodzina 500 plus",
- dokładanie należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdań rzeczowo –
finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
w celu wyeliminowania uchybień polegających na wykazywaniu danych
niezgodnych z ewidencją księgową.
Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu
usunięcie stwierdzonych uchybień.
Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Pomorskiego, w terminie 30 dni
od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania
ww. uwag i wniosków oraz wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach
lub przyczynach niepodjęcia działań.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich
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