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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej1 w związku z § 2 zarządzenia Nr 152/17 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli
prowadzonych przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został
uregulowany lub został uregulowany częściowo w odrębnych przepisach oraz § 6 ust. 1
umowy nr 4/2019 r. zawartej 19 lipca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą
Książ Wielkopolski2, Katarzyna Hałas – starszy specjalista oraz Gabriela Ott-Kozłowska –
starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu3 przeprowadziły w dniach od 17 do 19 lutego 2020 r. kontrolę
w Urzędzie Miejskim w Książu Wielkopolskim4.
Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wydatkowania, przekazanych
Gminie Książ Wielkopolski, środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarności
Unii Europejskiej przeznaczonych na zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowania
służb ratownictwa w celu zaspokojenia potrzeb dotkniętej klęską żywiołową ludności.
Kontrolą objęto okres od 11 sierpnia 2017 r. do dnia zakończenia czynności
kontrolnych5 oraz dowody sporządzone przed tym okresem, które miały wpływ na przedmiot
objęty kontrolą.
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W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji
rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Na mocy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy, Gmina Książ Wielkopolski
otrzymała środki finansowe pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
w wysokości 21.089,80 zł, z czego wykorzystała 21.089,80 zł (tj. 100% środków
otrzymanych).
Otrzymane środki wydatkowano na finansowanie służb ratownictwa6 biorących udział
w usuwaniu skutków burzy, mającej miejsce na terenie Gminy Książ Wielkopolski w dniach
11 i 12 sierpnia 2017 r., tj. na zakup oleju opałowego w kwocie 5.521,12 zł, zakup
wyżywienia w kwocie 485,93 zł oraz wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 15.082,75 zł.
Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości
wydatkowanie, przekazanych Gminie Książ Wielkopolski, środków finansowych
pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
Ocenę pozytywną uzasadnia:
 wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
 naliczenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
biorących udział w działaniach ratowniczych, wg stawek określonych w art. 28 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej7.
W badanym obszarze stwierdzono następującą nieprawidłowość:
Urząd, ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej,
sfinansował wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla czterech członków Ochotniczej Straży
Pożarnej Włościejewice-Ługi w łącznej kwocie 20 zł, za działania przeprowadzone 2 sierpnia
2017 r., co było niezgodne z art. 3 Decyzji wykonawczej, który stanowi, że wydatki
na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz
w Polsce w sierpniu 2017 r. stały się kwalifikowalne od dnia 9 sierpnia 2017 r. Na podstawie
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§ 5 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim, kwota 20 zł stanowi środki
pobrane w nadmiernej wysokości.
Burmistrz Książa Wielkopolskiego w złożonych wyjaśnieniach 8 podał, że wypłatę
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Włościejewice-Ługi
za dzień 2 sierpnia 2017 r. sfinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności
Unii Europejskiej na skutek omyłki pracownika, który ujął ww. kwotę w wykazie wydatków
złożonym przez Gminę Książ Wielkopolski Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Biorąc pod uwagę ocenę zawartą w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, wnoszę
o dokonanie zwrotu środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
w kwocie 20 zł, jako pobranych w nadmiernej wysokości. Wskazana kwota podlega zwrotowi
do budżetu państwa wraz z odsetkami, obliczonymi zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, w terminie
15 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego na odrębny rachunek
bankowy Wojewody Wielkopolskiego nr 64 1010 1469 0005 8913 9130 1000. Proszę
o przekazanie kserokopii dowodu potwierdzającego dokonanie ww. wpłaty.
Informację o sposobie wykonania zalecania, a także o podjętym działaniu lub
przyczynie jego niepodjęcia, należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia
niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-) Aneta Niestrawska
I Wicewojewoda Wielkopolski
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Wyjaśnienia Burmistrza Książa Wielkopolskiego z 18 lutego 2020 r.
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