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S.nL0930/18/2005

PROTOKÓL
kontroli przeprowadzonej w dniu 20 wrzesnia 2005 roku
w Starostwie Powiatowym w Sanoku
Jednostka kontrolowana:
Starostwo Powiatowe

ul. Rynek l
38-500 Sanok
Starosta Powiatu - Pan Bogdan Strus
Kontrolu;acv:

Kontrole przeprowadzila Anna Lagowska - zastepca kierownika Oddzialu Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Spolecznej Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie
legitymujaca sie upowaznieniem znak: S.XL0939/114/05wydanym przez Wojewode Podkarpackiego dnia 19.09.2005 r. oraz Justyna Kulikowska - starszy inspektor w Oddziale Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Spolecznej Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego
w Rzeszowie legitymujaca sie upowaznieniem znak: S.XL0939/115/05 wydanym przez Wojewode Podkarpackiego dnia 19.09.2005 r.
Data rozpoczecia i zakonczenia kontroli:
20 wrzesien 2005 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidlowosc i terminowosc przekazywania przez Starostwo srodków finansowych do podleglychjednostek wykonujacych zadania w dziale 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc spoleczna oraz 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej od l stycznia do 20 wrzesnia 2005 r. w zakresie zadan nadzorowanych przez Wydzial Polityki Spolecznej Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
W czasie kontroli wyjasnien udzielal i dokumenty udostepnil Pan Marian Futyma
Skarbnik Powiatu.

Budzet Powiatu Sanockiego zostal przyjety Uchwala Nr XXIX/184/2005 Rady P~wia\

tu Sanockiego z dnia l lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu sanockiego na
\

\

2005 r.

.

Budzet opracowany zostal w oparciu o:

~

ustawe o finansach publicznych,

.

ustawe o samorzadzie powiatowym,

.

ustawe o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego,

.

ustawe prawo ochrony srodowiska,

.
.

ustawe prawo geodezyjne i kartograficzne,
szacunki wlasne.

Opracowujac budzet po stronie dochodów brano pod uwage wszystkie mozliwe zródla
dochodów,jak równiez mozliwosci wplywów z dokonanych szacunkowo wymiaru oplat. Planowane dochody oszacowane zostaly na kwote 47.763.427 zl, w tym:
851 - Ochrona zdrowia

.

1.310.426 zl, w tym:

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

860.726 zl

obowiazkiem ube,:zpiec.zeJJ,ia_zdrowotnego§ 2110

1.348.644 zl, w tym:

852 - Pomoc spoleczna

.
.

85202 Domy Pomocy Spolecznej § 2130

508.200 zl

85203 Osrodki wsparcia § 2110

205.200 zl

853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej

.

85321 Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci § 2110

177.300 zl, w tym:
177.300 zl

Podzial dochodów budzetowych wedlug zródel i dzialów klasyfikacji budzetowej zawiera zalacznik Nr 1 do Uchwaly.

Ogólem wydatki budzetowe powiatu w 2005 roku zostaly zaplanowane na kwote
51.004.467 zl. Biorac pod uwage wysokosc planowanych dochodów i potrzeb w zakresie realizacji wydatków, które przewyzszaja dochody, ustalono wydatki na realizacje najpilniejszych potrzeb zakladajac maksimum oszczednosci. Plan wydatków w dzialach bedacych
przedmiotem kontroli przedstawial sie nastepujaco:
Dzial 851 - Ochrona zdrowia

1.320.426 zl (2,59 % wydatków)

w tym:
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85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objetych
obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Dzial 852 - Pomoc spoleczna

860.726 zl
4.573.250 zl (8,97% wydatków)

w tym:

.

508.200 zl

85202 - Domy Pomocy Spolecznej

z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Spolecznej w Zagórzu

.

205.200 zl

85203 - Osrodki wsparcia

z przeznaczeniem na prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu, w tym
121.546 zl na wynagrodzenia i pochodne

Dzial 853 - Pozostalezadaniaw zakresiepolitykispolecznej1.356.930zl (2,66%wydatków), w tym

.
z

177.300 zl

85321 - Zespól do spraw orzekania o niepelnosprawnosci

przeznaczemem na

prowadzenie

Powiatowego Zespolu

do

Orzekania

Spraw

o Niepelnosprawnosci, w tym na wynagrodzenia i pochodne 65.789 zl
Szczególowy podzial wydatków budzetowych w ukladzie dzialów i rozdzialów zawiera zalacznik nr 2 do Uchwaly.
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 rozdziale85202- DomyPomocySpolecznej§ 2130
- decyzja nr 1712005z 15 marca 2005

- decyzja

nr 3912005 z 19 maja 2005

- decyzja nr 6312005z 4 sierpnia 2005

- 2.655zl

.

454 zl

- 7.746zl

b. w rozdziale85203- Osrodkiwsparcia§ 2110

- decyzja nr 6312005 z 4 sierpnia 2005
- decyzja nr 7312005z 31 sierpnia 2005

.

- 1.71Ozl
11.000 zl

w dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
a. w rozdziale 85321 - Zespól do spraw orzekania o niepelnosprawnosci § 2110
16.000 zl
- decyzja nr 7112005z 26 sierpnia 2005
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W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia do 20 wrzesnia 2005 r. na podstawie analizy zestawienia obrotów stwierdzono, ze dotacja z Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego
w Rzeszowie przekazywana byla przez Starostwo w tenninach umozliwiajacych prawidlowa
realizacje zadan przez podlegle jednostki. Wysokosc otrzymanych i przekazanych przez Starostwo srodków w poszczególnych miesiacach 2005 roku przedstawiaja ponizsze tabele:
85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objetych
obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110
kwotadotacjiz budzetuWojewody kwotaprzekazanaprzez Starostwodopodlemiesiac
Podkarpackiegow zl
glejjednostkiw zl
luty 2005 r.
79.000
79.000
100.000
100.000
marzec 2005 r.
kwiecien 2005 r.
63.000
63.000
61.000
61.000
mai 2005 r.
czerwiec 2005 r.
70.000
70.000
70.000
70.000
lipiec 2005 r.
65.000
65.000
sierpien 2005 r.
wrzesien 2005 r.
68.000
68.000
Razem
576.000
576.000

Srodki na oplacenie skladek zdrowotnych za bezrobotnych przekazywane byly przez Starostwo do Powiatowego Urzedu Pracy w tenninie umozliwiajacym ich uregulowanie
w ustawowym okresie.
85202 - DomyPomocySpolecznej§ 2130
lTI1esIac

kwota dotacji z budzetu Wojewody

Podkarpackiegow zl
39.100
78.200
38.300
39.225
63.000
15.000
38.364
43.800
32.500
387.489

styczen 2005 r.
luty 2005 r.
marzec 2005 r.
kwiecien 2005 r.
maj 2005 r.
czerwiec 2005 r.
lipiec 2005 r.
sierpien 2005 r.
wrzesien 2005 r.
Razem

kwotaprzekazanaprzez Starostwo
do podleglejjednostkiw zl
39.100
72.300
29.800
53.625
56.000
22.000
38.364
43.800
32.500
387.489

Srodki na dzialalnosc Domu Pomocy Spolecznej w Zagórzu przekazywane byly przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartej umowy.
85203 - Osrodki wsparcia§
miesiac
styczen 2005 r.
luty 2005 r.
marzec 2005 r.
kwiecien 2005 r.
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2110
kwota dotacji z budzetu Wojewody

Podkarpackiegow zl
17.100
31.600
15.800
15.800

kwotaprzekazanaprzezStarostwo
do podleglejjednostkiw zl
17.100
15.800
31.600
15.800
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85203 - Osrodki wsparcia
miesiac
mai 2005 r.
czerwiec 2005 r.
lipiec 2005 r.
sierpien 2005 r.
wrzesien 2005 r.
Razem

2110
kwotaprzekazanaprzezStarostwo
do podleglejjednostkiw zl
15.800
17.800
15.800
12.000
18.500
160.200

kwota dotacji z budzetu Wojewody

Podkarpackiegow zl
15.800
17.800
15.800
12.000
18.500
160.200

Srodki na dzialalnosc Srodowiskowego Domu Samopomocy przekazywane byly przez Starostwo bezposrednio po otrzymaniu srodków z Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego.
85321 - Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci
miesiac
styczen 2005 r.
luty 2005 r.
marzec 2005 r.
kwiecien 2005 r.
mai 2005 r.
czerwiec 2005 r.
lipiec 2005 r.
sierpien 2005 r.
wrzesien 2005 r.
Razem

2110

kwota dotacji z budzetu Wojewody Podkarpackiego w zl
13.600
27.200
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
17.600
140.000

Obsluga finansowa Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci realizowanajest przez Starostwo Powiatowe.
Dokonano wpisu do ksiegi ewidencji kontroli w Starostwie Powiatowym w Sanoku
pod numerem 7/2005.
Protokól sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje jednostka kontrolowana. Osobie reprezentujacej jednostke kontrolowana przysluguje prawo odmowy podpisania protokolu z dolaczeniem pisemnego wyjasnienia przyczyn
oraz prawo zlozenia pisemnych wyjasnien do ustalen protokolu, które nalezy przeslac jednostce kontrolujacej w ciagu siedmiu dni od daty otrzymania protokolu.
Podpisy kontrolujacych:

Podpis i pieczatka:
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Rzeszów 20.09.2005
data podpisania protokolu

S.IIL0930/2/2005

":('A

SEt

~.

n" . tAj"'"''''''''

~-~U

~~tI_H~
~uryma""""''''''''''
SanoK 20.09.2005
datapodpisaniaprotokolu
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