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PROTOKÓL

kontroli przeprowadzonej w dniu 9 wrzesnia 2005 roku

w Urzedzie Miasta w Krosnie

Jednostka kontrolowana:

Urzad Miasta

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

PrezydentMiasta -Pan Piotr Przytacki

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.XL0939/491/05wydanym przez Wojewode Podkar-

packiego dnia 8.08.2005 r. oraz Justyna Kulikowska - starszy inspektor w Oddziale Planowa-

nia i Analiz w Wydziale Polityki Spolecznej Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rze-

szowie legitymujaca sie upowaznieniem znak: S.xL0939/492/05 wydanym przez Wojewode

Podkarpackiego dnia 8.09.2005 r.

Data rozpoczecia i zakonczenia kontroli:

9 wrzesien 2005 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidlowosc i terminowosc przekazywania przez Miasto srodków finansowych do podle-

glych jednostek wykonujacych zadania w dziale 852 - Pomoc spoleczna oraz w dziale 853 -

Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w za-

kresie zadan nadzorowanych przez Wydzial Polityki Spolecznej Podkarpackiego Urzedu Wo-

jewódzkiego w Rzeszowie.

W czasie kontroli wyjasnien udzielala i dokumenty udostepnila Pani Krystyna Borek

kierownik referatu Wydzialu Budzetowo - Finansowego Urzedu Miasta w Krosnie.



Budzet Miasta Krosna zostal przyjety Uchwala Nr XXIX/612/05 Rady Miasta Krosna

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie budzetu Miasta Krosna na 2005 r.

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 147.859.661zl, w tym:

Dzial852- Pomoc spoleczna 12.109.895 zl. w tym:

1. dochody gminy

. 85203 Osrodki wsparcia

w tym:

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych

gminie (zwiazkom gmin) ustawami

. 85212 Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezp. emerytalne

i rentowe z ubezp. spolecznego

w tym:

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych

gminie (zwiazkom gmin) ustawami

. 85213 Skladki na ubezp. zdrowotne oplacane za osoby pobierajace

niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej

oraz niektóre swiadczenia rodzinne§ 2010

w tym:

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych

gminie (zwiazkom gmin) ustawami

. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezp. spoleczne

w tym:

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych

gminie (zwiazkom gmin) ustawami

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan

biezacych gmin (zwiazków gmin)

S.III.0930/1712005

154.000 zl

153.900 zl
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6.841.500 zl
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109.500 zl

1.303.500zl
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. 85219 Osrodki pomocy spolecznej 580.700 zl

w tym

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan

biezacych gmin (zwiazków gmin)

. 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczneuslugi opiekuncze

575.700 zl

201.295 zl

w tym

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych

gminie (zwiazkom gmin) ustawami 64.800 zl

2. dochody powiatu

. 85202 Domy Pomocy Spolecznej 2.249.500 zl

w tym

dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan

wlasnych powiatu

Dzial 853 - Pozostale zadania w zakresiepolityki spolecznej

1.682.000 zl

276.800 zl, w tym:

1. dochody powiatu

85321 Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci 276.800 zl.

Podzial dochodów budzetowych wedlug zródel i dzialów klasyfikacji budzetowej za-

wiera zalacznik Nr 1 do Uchwaly.

Ogólem wydatki Miasta Krosno w 2005 roku zostaly zaplanowane na kwote

171.554.710 zl. Biorac pod uwage wysokosc planowanych dochodów i potrzeb w zakresie

realizacji wydatków, które znacznie przewyzszaja dochody, ustalono wydatki na realizacje

najpilniejszych potrzeb zakladajac maksimum oszczednosci.

Plan wydatków w dzialach bedacych przedmiotem kontroli przedstawial sie nastepu-

jaco:

Dzial 852 - Pomoc spoleczna

1. wydatki gminy:

18.905.910 zl, w tym:

. 85202 Domy Pomocy Spolecznej 2.054.000 zl

w tym: wydatki biezace 554.000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 417.537 zl)

. 85203 Osrodki wsparcia

w tym: wynagrodzenia i pochodne 105.300zl

153.900zl

. 85212Swiadczeniarodzinne oraz skladki na ubezp. emerytalne
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i rentowe z ubezp. spolecznego

w tym: wynagrodzenia i pochodne 267.796 zl

6.841.500 zl

.
85213 Skladki na ubezp. zdrowotne oplacane za osoby pobierajace

niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej

oraz niektóre swiadczenia rodzinne 109.500 zl

1.672.800zl.
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezp. spoleczne

. 85219 Osrodki pomocy spolecznej

w tym: wynagrodzenia i pochodne 944.000 zl

1.115.300 zl

. 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze

2. wydatki powiatu:

804.800 zl

. 85202 Domy Pomocy Spolecznej

w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.775.363zl

Dzial853- Pozostalezadaniaw zakresiepolitykispolecznej

2.423.700 zl

. 85321 Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci

w tym: wynagrodzenia i pochodne 161.900zl

Szczególowy podzial wydatków budzetowych w ukladzie dzialów i rozdzialów zawie-

276.800 zl, w tym

276.800 zl

ra zalacznik nr 2 do Uchwaly.

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

byly Zarzadzeniami Prezydenta. Podstawa zmian byly miedzy innymi decyzje Wojewody

Podkarpackiego, w tym:

. w dziale852- Pomocspoleczna

a. w rozdziale85202- DomyPomocySpolecznej§ 2130

-decyzja nr 39 z 19 maja 2005

b. w rozdziale 85203 - Osrodki wsparcia § 2110

- decyzja nr 39 z 19 maja 2005

c. w rozdziale 85295 - Pozostala dzialalnosc § 2130

9.854 zl

- 2.547 zl

- decyzja nr 13 z 28 lutego 2005 102.073 zl

Na podstawie ewidencji dochodów budzetowych za okres od stycznia do czerwca

2005 r. stwierdzono, iz wysokosc dotacji otrzymanych z budzetu Wojewody Podkarpackiego

przedstawia sie nastepujaco: \

)
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1. dotacja na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej

2. dotacja na realizacje biezacych zadan wlasnych

Wysokosc kwot ujetych w zestawieniach analitycznych po stronie dochodów jest

zgodna z wysokoscia dotacji przekazanej z budzetu Wojewody Podkarpackiego na zadania

nadzorowane przez Wydzial Polityki Spolecznej.

Srodki pieniezne przekazywane sa przez Urzad Miasta w Krosnie do podleglych jed-

nostek realizujacych zadania pomocy spolecznej na podstawie pisemnych i telefonicznych

zapotrzebowan skladanych przez poszczególne domy pomocy spolecznej oraz przez Miejski

Osrodek Pomocy Spolecznej w Krosnie.

Srodki przekazywane sa w terminach oraz wysokosciach umozliwiajacych prawidlowa

i terminowarealizacje zadan.
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kwota dotacji z budzetu Wojewody Podkarpackiego w zl
mIeSIac 85203 85212 85213 85214 85228 85321

styczen 2005 r. 12.800 557.000 5.010 60.000 5.400 21.300

luty 2005 r. 22.600 450.000 5.000 20.000 5.400 42.600

marzec 2005 r. 11.800 555.000 5.000 20.000 5.400 21.300

kwiecien 2005 r. 11.800 561.000 6.767 210.300 5.400 21.300

maj 2005 r. 11.000 580.000 6.800 O 5.400 21.300

czerwiec 2005 r. 11.000 470.000 4.089 55.200 5.400 21.300

Razem 2005 81.000 3.173.000 32.666 365.500 32.400 149.100

kwota dotacji z budzetu Wojewody Podkarpackiego w zl
mIeSIac 85202 85214 85219

styczen 2005 r. 142.500 100.000 44.600

luty 2005 r. 285.000 20.000 89.200

marzec 2005 r. 142.400 O 44.600

kwiecien 2005 r. 143.500 51.700 44.600

maj 2005 r. 234.500 17.780 44.600

czerwiec 2005 r. 56.000 47.890 44.600

Razem 2005 1.003.900 237.370 312.200



Dokonano wpisu do ksiegi ewidencji kontroli w Urzedzie Miasta w Krosnie pod nu-

merem 612005.

Protokól sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, z których jeden

otrzymujejednostka kontrolowana.

Osobie reprezentujacej jednostke kontrolowana przysluguje prawo odmowy podpisania pro-

tokolu z dolaczeniem pisemnego wyjasnienia przyczyn oraz prawo zlozenia pisemnych wyja-

snien do ustalen protokolu, które nalezy przeslac jednostce kontrolujacej w ciagu siedmiu dni

od daty otrzymania protokolu.

Rzeszów 30.09.2005
data podpisania protokolu

Podpis i pieczatka:
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