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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej1 oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie2 przeprowadzona została w dniach od 19 do 21
listopada 2018 r. przez Katarzynę Hałas – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli,
Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu3 kontrola
w Wielkopolskim Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami4 (zwanym dalej
„Forum”) w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przeznaczonej
na dofinansowanie zadania publicznego na realizację programu Wojewody Wielkopolskiego
w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami, pod tytułem: „Mogę pracować!
Niezbędnik pracownika z niepełnosprawnościami” (zwanego dalej „Zadaniem”).
W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji
rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Forum zawarło z Wojewodą Wielkopolskim umowę5, w ramach której na realizację
Zadania otrzymało z budżetu państwa dotację w wysokości 27.300 zł, z czego wykorzystało
środki w kwocie 27.300 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej). Całkowita wartość Zadania
wyniosła 37.770 zł6, w tym: 27.300 zł dotacja (co stanowiło 72,28%), 9.920 zł środki
finansowe własne, 250 zł środki finansowe z innych źródeł publicznych oraz 300 zł wkład
osobowy7.
Realizując Zadanie Forum wydało 2.000 sztuk bezpłatnych informatorów dla osób
z niepełnosprawnościami z terenu Wielkopolski, pod tytułem: „Mogę pracować! Niezbędnik
pracownika z niepełnosprawnościami”. Informatory przekazano wielkopolskim instytucjom
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rynku pracy8, organizacjom pozarządowym9, indywidualnym osobom współpracującym
z Forum oraz udostępnione zostały na stronie internetowej Forum o adresie: http://
wifoon.pl/aktualnosci/moge-pracowac-niezbednik-pracownika-z-niepelnosprawnosciami.
Wojewoda
Wielkopolski
ocenia
pozytywnie,
pomimo
stwierdzonej
nieprawidłowości, wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację
zadania.
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Ocenę pozytywną uzasadnia:
wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
terminowa realizacja Zadania,
terminowe wydatkowanie środków,
prawidłowy procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie Zadania,
terminowe złożenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

W badanym obszarze stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym
sporządzeniu przez Forum sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego,
w którym to wykazano, że faktura VAT nr F 0870/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. 10 została
zapłacona 26 października 2017 r., natomiast zapłaty dokonano 10 listopada 2017 r.
Prezes Zarządu w wyjaśnieniach podał11, że błędny zapis w sprawozdaniu był
wynikiem omyłki pisarskiej.
Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę
o sporządzenie i przekazanie Wydziałowi Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania
publicznego.
Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętym
działaniu lub przyczynach jego niepodjęcia w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego
wystąpienia pokontrolnego.
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