Poznań, 13 lutego 2019 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
KN-X.431.78.2018.11

Pan
Stanisław Mannek
Wójt Gminy Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej2, art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych3, Wojciech Michalak – inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli,
Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził 4
w dniach od 19 do 29 listopada 2018 r. kontrolę w Urzędzie Gminy Kwilcz5.
Przedmiot kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania dotacji celowej
udzielonej Gminie Kwilcz na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 6,
zwanego dalej „zadaniem”. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia
czynności kontrolnych.
W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji
rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W 2017 r. Gmina Kwilcz otrzymała z budżetu państwa na realizację zadania dotację
celową w wysokości 5.129.555,00 zł7, z czego wykorzystała 4.988.253,09 zł, tj. 97,25%
dotacji otrzymanej, z tego:
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 4.929.500,50 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, co stanowiło 96,10% dotacji
otrzymanej,
 58.752,59 zł na koszty obsługi świadczenia wychowawczego, co stanowiło 1,15%
dotacji otrzymanej.
Niewykorzystaną w 2017 r. część dotacji w wysokości 141.301,91 zł zwrócono
terminowo na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu8.
Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 9, zwany dalej
„GOPS”.
Ustalono, że w 2017 r. GOPS wypłacił świadczenia wychowawcze 486 rodzinom,
z tego 351 rodzin otrzymało świadczenia na pierwsze dziecko lub na pierwsze i kolejne
dziecko w rodzinie (kwota świadczeń 1.940.407,30 zł), a 135 rodzin otrzymało świadczenia
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci w rodzinie (kwota świadczeń 2.989.093,20 zł).
Wydatki na koszty obsługi przeznaczono, m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla
pracowników GOPS10, zakup artykułów biurowych, opłaty za serwis kserokopiarki, opłaty
za usługi pocztowe, prowizje bankowe i obsługę prawną zadania.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie wykorzystanie i rozliczenie dotacji
celowej udzielonej na realizację zadania.
Ocenę pozytywną uzasadnia:
 wykorzystanie dotacji celowej zgodnie z przeznaczeniem;
 prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji;
 rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań budżetowych (Rb-50);
 terminowe przekazywanie świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym;
 terminowy zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann
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