Warszawa, dnia 2 kwietnia 2020 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
WK-IV.431.1.7.2020

Pan
Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski
Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

Szanowny Panie Starosto,
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3
ustawy o kontroli w administracji rządowej2, kontrolerzy: Hanna Lewczuk – ekspert
i Monika Sapińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli, Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (dalej MUW), przeprowadzili w dniach od 25 do 28 lutego
2020 r.

kontrolę

problemową

w

Powiecie

Pruszkowskim

z

siedzibą

urzędu

w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.
Przedmiot kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej
na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.).
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224)

o cudzoziemcach3 przekazywanej w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
określonego w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

W wyniku kontroli wykorzystania dotacji otrzymanej w 2019 r. w rozdziale 85231
Pomoc dla cudzoziemców stwierdzono, że:
1. Powiat w 2019 r. w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej otrzymał plan wydatków
w kwocie 239 670,00 zł. Środki finansowe z MUW otrzymał w kwocie 238 432,00 zł,
które zakwalifikował i ujął w urządzeniach księgowych § 2110 – Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat oraz przeznaczył
na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Pruszkowie (dalej PCPR) – jednostka Powiatu, zgodnie z treścią
§ 3 II pkt 1 Statutu PCPR i § 12 ust. 2 pkt 16 Regulaminu organizacyjnego PCPR.
Jak wynika z ksiąg rachunkowych wydatki poniesione przez Powiat na realizację
zadania wyniosły 238 432,00 zł.
2. Środki z dotacji wykorzystano na świadczenia pieniężne przyznane na utrzymanie
i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w wysokościach
określonych

w

wydanych

decyzjach

przez

Starostę

Pruszkowskiego

15 cudzoziemcom. Pomoc finansowa udzielana była w ramach indywidualnych
programów integracji akceptowanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Decyzje
określały wysokość przyznanych świadczeń pieniężnych w kwotach zgodnych
z kwotami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom5 oraz okres,
na jaki zostały przyznane.
3. Kwoty wydatków ujęte w księgach rachunkowych PCPR-u były zgodne z dowodami
księgowymi stanowiącymi podstawę ich zaewidencjonowania.

3

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2010 r. poz. 35).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.).
5
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
cudzoziemcom (Dz. U. z 2019 r. poz. 1946).
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4.

Dowody księgowe będące podstawą dokonanych wydatków spełniały wymogi określone
w art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości6.

5.

Sprawdzone zapisy księgowe w ewidencji wydatków spełniały wymogi art. 20 ustawy
o rachunkowości.

6.

Wydatki klasyfikowane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu
w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej7.

7.

PCPR prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową w sposób umożliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

8.

PCPR na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych sporządził sprawozdanie
Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami za 2019 rok 17 stycznia 2020 r. Dane z ww. sprawozdania
zostały wykazane przez Powiat w sprawozdaniu zbiorczym.

9.

Od środków wszystkich dotacji otrzymanych w 2019 r. i gromadzonych na rachunku
bankowym, Powiat uzyskał odsetki w kwocie łącznej 2 748,99 zł (doliczane były
przez Bank na ostatni dzień każdego miesiąca), które Powiat przekazał w pełnej kwocie
na rachunek bankowy MUW.

10. Jednostka nie dokonywała lokat wolnych środków z dotacji, co zostało potwierdzone
oświadczeniem Starosty Pruszkowskiego z 28 lutego 2020 r.

Podsumowując wyniki kontroli, informuję Pana Starostę, że prawidłowość
wykorzystania dotacji otrzymanej w 2019 r. na realizację wydatków w rozdziale 85231
klasyfikacji budżetowej została oceniona pozytywnie.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej
od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Z wyrazami szacunku

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli
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Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej rozporządzenie
w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej – Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.).
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