
WOJEWODA S W I ^ T O K R Z Y S K I 

FN.IV.431.1.8.2013 

Kielce, 2013-04-15 

Pan 
Wieslaw Skop 
Wojt Gminy 
Pacanow 

WYST4PIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie 

i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z pozn. zm.) 

oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji 

rzadowej (Dz. U. nr 185. poz. 1092), Tomasz Plachta, Zdzislaw Milczarek, oraz 

Marek Dubik pracownicy Wydziahi Finansow i Budzetu Swi^tokrzyskiego 

Urz^du Wojewodzkiego przeprowadzili w dniach od 11 do 19 marca br. 

w podleglej Panu jednostce kontrol? problemow^ dotycz^c^ wykorzystania 

dotacji celowych przekazanych Gminie w 2012 roku na realizacj? zadan 

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zleconych ustawami jak rowniez 

sposobu pobierania i odprowadzania dochodow uzyskiwanych w zwiazku 

z realizacjq zadari z zakresu administracji rzadowej. 

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 47 wymienionej na wst^pie 

ustawy o Kontroli w administracji rzadowej, przekazuj^ Panu wyst^pienie 

pokontrolne. 
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Ocenia si? pozytywnie wykorzystanie dotacji celowych jak rowniez sposob 

odprowadzania dochodow naleznych skarbowi panstwa przez Gmin? Pacanow. 

Przeprowadzone czynnosci kontrolne wykazaly, ze: 

1. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem 

zadari z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych 

jednostkom samorzqdu terytorialnego ustawami za IV kwartai 2012 roku 

S4 zgodne z zapisami poszczegolnych kont analitycznych. 

Dowody flnansowo - ksi^gowe zaewidencjonowane zostaly w prowadzonej 

w jednostce ewidencji ksi^gowej, a poszczegolne operacje gospodarcze 

ujmowane byly w sposob prawidlowy. Ponadto poddane kontroli dowody 

zrodlowe kazdorazowo sprawdzano przed ich realizacj^ pod wzgl^dem 

merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzano do wyplaty 

przez osoby do tego upowaznione, z podaniem pelnej klasyfikacji 

budzetowej. 

2. Kontroli poddano wydatki uj^te w rozdziale 85212 - Swiadczenia 

rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoiecznego, 

w paragrafach: 4210, 4300, 4410, i 4700 oraz w rozdziale 01095 Rolnictwo 

i Lowiectwo, w paragrafie 4210, jak rowniez w rozdziale 75011 - Urz^dy 

wojewodzkie, w paragrafach: 4210 i 6060. Napowyzsz^ okolicznosc 

sporz^dzone zostaly stosowne zestawienia z wyszczegolnieniem 

skontrolowanych dokumentow, podpisane przez kontrolujacych oraz Wojta 

i Skarbnika Gminy. 

3. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodow zwiqzanych 

z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 

zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego ustawami, 

sporz^dzone za okres od pocz^tku roku do konca IV kwartalu 2012 roku 

przez Urz^d Gminy, w dziale 852 rozdziale 85212 paragrafach: § 0920, 

0980 bylo zgodne zprowadzon^ w kontrolowanej jednostce ewidencji 

ksi^gow^. Dochody odprowadzane byly w terminach okreslonych w art. 
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255 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240, ze zm.) o finansach publicznych. Nieprawidlowosci nie stwierdzono. 

4. Przekazana w 2012 roku z budzetu wojewody w wysokosci 475.949,26 zl, 

dotacja celowa przeznaczona na ,^rot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju nap^dowego" wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

zostata wydatkowana przez kontrolowan^ jednostk? w pelnej kwocie. 

Sprawdzeniu poddano, 30 wybranych decyzji z okresu 2012 roku, 

przy czym nieprawidlowosci nie stwierdzono. Na powyzsz^ okolicznosc 

sporz^dzone zostalo tabelaryczne zestawienie wydanych decyzji obj^tych 

kontrol^, podpisane przez kontrolujacych, Wojta oraz Skarbnika Gminy. 

5. Przekazana w 2012 roku z budzetu wojewody w kwocie 14.550,00 zl, 

dotacja celowa przeznaczona na realizacjq rz^dowego programu 

„Wyprawka szkolna", zostala wykorzystana przez kontrolowan^ jednostkq 

w pelnej wysokosci. Nieprawidlowosci nie stwierdzono. 

6. W okresie objqtym kontrol^ jednostka nie posiadala ewidencji do budzetu 

zadaniowego, jak rowniez nie prowadzila sprawozdawczosci w tym 

zakresie. 
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