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kontroli przeprowadzonej w dniu 11 pazdziernika 2005 roku

w Starostwie Powiatowym w Jaroslawiu

Jednostka kontrolowana:

StarostwoPowiatowe

ul. Jana Pawla II 17

37-500 Jaroslaw

Starosta Powiatu -Pan Tomasz Oronowicz

SkarbnikPowiatu - Pani Agnieszka Dziundzio

Kontrolu;acv:

Kontrole przeprowadzila Anna Lagowska - zastepca kierownika Oddzialu Planowania i Ana-

liz w Wydziale Polityki Spolecznej Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie

legitymujaca sie upowaznieniem znak: S.XI.0939/582/05 wydanym przez Wojewode Podkar-

packiego dnia 10.10.2005 r. oraz Justyna Kulikowska - starszy inspektor w Oddziale Plano-

wania i Analiz w Wydziale Polityki Spolecznej Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego

w Rzeszowie legitymujaca sie upowaznieniem znak: S.XI.0939/583/05 wydanym przez Wo-

jewode Podkarpackiego dnia 10.10.2005r.

Data rozvoczecia i zakonczenia kontroli:

11 pazdziernik 2005 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidlowosc i terminowosc przekazywania przez Starostwo srodków finansowych do pod-

leglychjednostek wykonujacych zadania w dziale 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc spo-

leczna oraz 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej od 1 stycznia do 30 wrze-

snia 2005 r. w zakresie zadan nadzorowanych przez Wydzial Polityki Spolecznej Podkarpac-

kiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie.



Budzet Powiatu Jaroslawskiego zostal przyjety Uchwala Nr XXII/236/04 Rady Powia-

tu Jaroslawskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2005 r.

Budzet opracowany zostal w oparciu o:

. ustawe o finansach publicznych,

. ustawe o samorzadzie powiatowym,

. ustawe o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego,

. szacunki wlasne.

Opracowujac budzet po stronie dochodów brano pod uwage wszystkie mozliwe zródla

dochodów,jak równiez mozliwosci wplywów z dokonanych szacunkowo wymiaru oplat. Pla-

nowane dochody oszacowane zostaly na kwote 65.785.155 zl, w tym:

851 - Ochrona zdrowia 1.374.657 zl, w tym:

. dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace

z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 1.374.657 zl
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852 - Pomoc spoleczna 10.167.682 zl, w tym:

. dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace

z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami

.
realizowane przez powiat

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych

zadan wlasnych powiatu

wplywy z uslug

26.000 zl

.
7.725.000 zl

1.923.000 zl

. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace

realizowane na podstawie porozumien (umów)miedzy

jednostkami samorzadu terytorialnego 493.682 zl

.
853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznei 331.300 zl, w tym:

dotacjeceloweotrzymanez budzetupanstwana zadaniabiezace

z zakresuadministracjirzadowejorazinnezadaniazleconeustawami

.
realizowane przez powiat

wplywyZróznych dochodów

311.300 zl

20.000 zl
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Podzial dochodów budzetowych wedlug zródel i dzialów klasyfikacji budzetowej za-

wiera zalacznik Nr l do Uchwaly.

Ogólem wydatki budzetowe powiatu w 2005 roku zostaly zaplanowane na kwote

72.735.155 zl. Biorac pod uwage wysokosc planowanych dochodów i potrzeb w zakresie re-

alizacji wydatków, które przewyzszaja dochody, ustalono wydatki na realizacje najpilniej-

szych potrzeb zakladajac maksimum oszczednosci. Plan wydatków w dzialach bedacych

przedmiotem kontroli przedstawial sie nastepujaco:

Dzial 851 - Ochrona zdrowia 1.374.657zl

w tym:

. 85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objetych

obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.374.657zl

.

Dzial 852 - Pomoc spoleczna

w tym:

12.526.000 zl
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9,648.000 zl

w tym:

1. wydatki biezace 9.123.600 zl,
zprzeznaczeniem na prowadzenie czterech Domów Pomocy Spolecznej: w Jaroslawiu,

Pelkiniach, Moszczanach i Wysocku w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.716.048 zl

2. wydatki majatkowe 524.400 zl

z przeznaczeniem na kontynuacje modernizacji DPS Pelkinie filia Sosnica - 450.000zl,

zakupy inwestycyjne DPS Moszczany - 9.400 zl

Dzial 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki svolecznei 1.488.300 zl

w tym

. 85321 -Zespól do spraw orzekania o niepelnosprawnosci

z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania

o Niepelnosprawnosci, w tym na wynagrodzenia i pochodne 171.018 zl

Szczególowy podzial wydatków budzetowychw ukladzie dzialów i rozdzialów zawie-

ra zalacznik nr 2 do Uchwaly.

311.300 zl
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Plan wydatków ulegal zmianom w ciagu roku budzetowego, a zmiany wprowadzone

byly decyzjami Zarzadu Powiatu. Podstawa zmian byly miedzy innymi decyzje Wojewody
Podkarpackiego, w tym:
. w dziale 852 - Pomoc spoleczna

a. w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Spolecznej § 2130

- decyzja nr 1712005z 15 marca 2005

- decyzja nr 3912005 z 19 maja 2005

- decyzja nr 63/2005 z 4 sierpnia 2005

- 66.118 zl

24.079 zl

- 49.405zl

. w dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej

a. w rozdziale85321- Zespóldo spraworzekaniao niepelnosprawnosci§ 2110

-decyzja nr 71/2005 z 26 sierpnia 2005 17.000 zl

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2005 r. na podstawie ana-

lizy zestawienia obrotów stwierdzono, ze dotacja z Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego

w Rzeszowie przekazywana byla przez Starostwo w terminach umozliwiajacych prawidlowa

realizacje zadan przez podlegle jednostki. Wysokosc otrzymanych i przekazanych przez Sta-

""H'i_IWii\~:~:~~=C:~~~~~~~~liii~j1~~~~~ffi:~~4~~cach2005 roku przedstawiaja ponizsze tabele:

Srodki na oplacenie skladek zdrowotnych za bezrobotnych przekazywane byly przez Staro-

stwo do Powiatowego Urzedu Pracy w terminie umozliwiajacym ich uregulowanie

w ustawowym okresie.
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85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objetych
obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotneo 2110

miesiac kwotadotacjiz budzetuWojewody kwotaprzekazanaprzez Starostwodopodle-
Podkarpackiegowzl glejjednostkiwzl

luty 2005 r. 128.000 128.000
marzec 2005 r. 139.000 139.000
kwiecien 2005 r. 143.000 143.000

maj 2005 r. 139.000 139.000
czerwiec 2005 r. 135.000 135.000

lipiec 2005 r. 133.000 133.000

sierpien 2005 r. 134.000 134.000
wrzesien 2005 r. 137.000 137.000
Razem 1.088.000 1.088.000



Srodki na dzialalnosc poszczególnych Domów Pomocy Spolecznej przekazywane sa na pod-

stawiekwartalnych harmonogramów.

". Iii!'

Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci jest jednostka samodzielna.

Srodki przekazywane sa przez Starostwo Powiatowe na podstawie kwartalnych harmonogra-

mów.
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85202 - Domy Pomocy Spoleczne.i .

w tym: srodki przekazane przez Starostwo do podleglych jednostek
okres wplywy wzl

kontro- ogólem kwota dota-
lowanyw cji z budzetu DPS DPSPel- DPS DPSWy-

2005 Wojewody ogólem Jaroslaw kinie Moszcza- sock
roku Podkarpac- ny

kiegow zl
styczen 678.702,15 532.000 532.000 102.700 127.300 201.400 100.600
luty 1.224.095,65 1.064.000 1.131.30 210.400 264.800 440.800 215.300

O
marzec 733.776,68 511.700 866.400 154.950 240.000 301.150 170.300
kwie- 722.420,97 529.900 600.914 107.200 210.514 163.400 119.800
cien

maj 1.043.954,69 868.900 933.700 180.500 237.000 326.100 190.100
czerwiec 375.606,64 199.000 420.754 77.900 110.054 143.800 89.000
lipiec 735.827,07 522.000 693.850 156.700 197.150 207.500 132.500
sierpien 835.633,29 638.300 589.500 96.200 156.200 209.700 127.400
wrzesien 806.897,22 651.670 1.003.67 228.200 278.700 322.470 174.300

O
Razem 7.156.914,36 5.517.470 6.772.088 1.314.750 1.821.718 2.316.320 1.319.300

l't8fiaQ._,\j!iJ1.J;-Jm' . "",:llelll9Il.rawnosci
miesiac kwof aótacjizbudzetuWojewody kwotaprzekazanaprzezStarostwo

Podkarpackiegow zl do podlegleiiednostkiw zl
styczen 2005 r. 23.900 23.900

luty 2005 r. 47.800 47.800
marzec 2005 r. 23.900 23.900
kwiecien 2005 r. 23.900 23.900

maj 2005 r. 23.900 23.900
czerwiec 2005 r. 23.900 23.900

lipiec 2005 r. 23.900 23.900

sierpien 2005 r. 23.900 23.900

wrzesien 2005 r. 28.150 28.150

Razem 2005 r. 243.250 243.250



Dokonano wpisu do ksiegi ewidencji kontroli w Starostwie Powiatowym w Jaroslawiu

pod numerem 712005.

Protokól sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, z których jeden

otrzymuje jednostka kontrolowana. Osobie reprezentujacej jednostke kontrolowana przyslu-

guje prawo odmowy podpisania protokolu z dolaczeniem pisemnego wyjasnienia przyczyn

oraz prawo zlozenia pisemnych wyjasnien do ustalen protokolu, które nalezy przeslac jedno-

stce kontrolujacej w ciagu siedmiu dni od daty otrzymania protokolu.

Rzeszów 11.10.2005
datapodpisania protokolu

Podpis i pieczatka:

~~C:~tE)~
Skarb~~~r~'

;~~~~~~~:i.ir~~"
data podpisania pro~~k~h;"""'"''''''

Podpisy kontroluiacych:

..~...~~........
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