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PROTOKÓL
kontroli przeprowadzonej w dniu 4 pazdziernika 2005 roku
w Starostwie Powiatowym w Przemyslu
Jednostka kontrolowana:
Starostwo Powiatowe

Plac Dominikanski 3
37-700 Przemysl
Starosta Powiatu - Pan Stanislaw Bajda
Kontroluiacv:
Kontrole przeprowadzila Anna Lagowska

- zastepca

kierownika Oddzialu Planowania

i Analiz w Wydziale Polityki Spolecznej Podkarpackiego Urzedu

Wojewódzkiego

w Rzeszowie legitymujaca sie upowaznieniem znak: S.XI.0939/564/05 wydanym przez
Woj.~~Qd$(ri,,:gp4karpacki~.gQ,tffpnia,3.1f).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.xI.0939/563/05
wydanym przez Wojewode Podkarpackiego dnia 3.10.2005 r.
Data rozTJoczecia i zakonczenia kontroli:
4 pazdziernik 2005 r.

Przedmiot kontroli:
Prawidlowosc i terminowosc przekazywania przez Starostwo srodków finansowych do

podleglychjednostek wykonujacychzadaniaw dziale 852 - Pomoc spoleczna od 1 stycznia
do 31 sierpnia 2005 r. w zakresie zadan nadzorowanych przez Wydzial Polityki Spolecznej
Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
W czasie kontroli wyjasnien udzielala i dokumenty udostepnila Pani Czeslawa Tluscik
Skarbnik Powiatu.

Budzet Powiatu Przemyskiego zostal przyjety Uchwala Nr XXV/160/2005 Rady
Powiatu Przemyskiego z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie budzetu powiatu przemyskiego na
2005 r.
Budzet opracowany zostal w oparciu o:

.
.

ustawe o finansach publicznych,

.
.

ustawe o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego,

.
.

ustawe prawo geodezyjne i kartograficzne,

ustawe o samorzadzie powiatowym,

ustawe prawo ochrony srodowiska,

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 18.328.864 zl, w tym:
3.239.830 zl, w tym:

Dzial 852 - Pomoc spoleczna

.

dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacje biezacych
,~fl~;~;("Y,,~as1JX~;~ji~~i,~;~

.

2.089.200 zl

;,i,",; """t ;;i

504.000 zl

odplatnosc mieszkanców dps za pobyt w domu

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

Ogólem wydatki budzetowe powiatu w 2005 roku zostaly zaplanowane na kwote
17.636.536 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 dziale 852,
bedacym przedmiotem kontroli, przedstawial sie nastepujaco:
Dzial 852 - Pomoc spoleczna

5.486.821 zl (31% wydatków)

w tym:
2.662.796 zl,

85202 - Domy Pomocy Spolecznej
z tego:

.

z przeznaczeniem na prowadzenie DPS w Huwnikach

w tymwynagrodzeniai pochodne
.

1.585.348zl

dotacjazwiazanaz funkcjonowaniemDPSw Pralkowcach
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2.181.896 zl

480.900 zl
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Szczególowy podzial wydatków budzetowych w ukladzie dzialów i rozdzialów
zawiera zalacznik nr 2 do Uchwaly.

Plan wydatków w dziale 852 - Pomoc spoleczna w rozdziale 85202 - Domy Pomocy
Spolecznej ulegal zmianom w ciagu roku budzetowego, a zmiany wprowadzone byly
decyzjami Zarzadu Powiatu. Podstawa zmian byly miedzy innymi decyzje Wojewody
Podkarpackiego, w tym:

- decyzja nr 1712005z 15 marca 2005
- decyzja

- 34.300 zl
- 3.371 zl

nr 3912005 z 19 maja 2005

- decyzja nr 63/2005 z 4 sierpnia 2005

- 39.054zl

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2005 r. na podstawie
analizy zestawienia

obrotów

stwierdzono, ze dotacja z

Wojewódzkiego w Rzeszowie

przekazywana byla

przez

Podkarpackiego Urzedu
Starostwo

w

terminach

umozliwiajacych prawidlowa realizacje zadan przez podlegle jednostki.

Wysokosc

otrzymanych i przekazanych przez Starostwo srodków w poszczególnych miesiacach 2005
roku przedstawia ponizsza tabela:
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85202 - Domy Pomocy Spolecznei § 2130
miesiac

wplywy
ogólem

kwota dotacji z
budzetu
Wojewody
Podkarpackieg
owzl

odplatnosc

mieszkanców

kwota przekazana przez Starostwo do
podleglych jednostek
wzl

206.063,44

160.700

45.363,44

245.000

DPS
Huwniki
205.000

luty 2005 r.

341.400

321.400

20.000

266.648

211.000

55.648

marzec 2005 r.

192.200

150.200

42.000

197.800

150.000

47.800

kwiecien 2005 r.

210.900

158.900

52.000

159.310

145.000

14.310

maj 2005 r.

311.900

253.900

58.000

225.442

186.000

39.442

czerwiec 2005 r.

113.000

61.000

52.000

190.500

150.000

40.500

lipiec 2005 r.

182.590

155.590

27.000

204.600

165.000

39.600

sierpien 2005 r.

229.800

168.800

61.000

204.452

165.000

39.452

Razem 2005 r.

1.787.853,44

1.430.490

357.363,44

1.693.752

1.377.000

316.752

styczen 2005 r.

ogólem

DPS
Pralkowce
40.000

Srodki na dzialalnosc Domu Pomocy Spolecznej w Huwnikach przekazywane byly na
podstawie rocznego harmonogramu, uzgodnionego przez Starostwo i podlegla jednostke.
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Srodki na funkcjonowanie Domu Pomocy Spolecznej w Pralkowcach przekazywane
byly na podstawie umowy nr 1/2003 zawartej w dniu 23 grudnia 2003 pomiedzy Powiatem
Przemyskim a Zgromadzeniem Sióstr Sluzebnic Niepokalanej Panny Maryi. Dotacja na
realizacje zadania na kazdy rok ustalana jest w aneksie do w/w umowy do wysokosci dotacji
przyznawanej zleceniodawcy z budzetu panstwa.
Dokonano wpisu do ksiegi ewidencji kontroli w Starostwie Powiatowym w Przemyslu
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.
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Rzeszów 4.10.2005

Przemy',

data podpisania protokolu

data podpisania protokolu
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