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Wystąpienie pokontrolne 
 

 

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, Lubuski Urząd Wojewódzki  

w Gorzowie Wlkp. przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Zielona Góra  

(ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra) w dniach od 24 października do 

23 listopada 2012 r., w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu 

Wojewody na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizacji dochodów 

budżetowych w związku z wykonywaniem zadań zleconych. 

 

W związku z powyższym, stosownie do art. 47 w związku z art. 46 ustawy, przekazuję Panu 

niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

 

Kontrolowana działalność w zakresie wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody 

oraz realizacji dochodów budżetowych w związku z wykonywaniem zadań zleconych została 

oceniona pozytywnie z uchybieniami. 

 

W okresie objętym kontrolą tj. 2011 r. Urząd Gminy w Zielonej Górze otrzymywał dotacje 

oraz uzyskiwał dochody z tytułu realizacji zadań zleconych. Ustalono, że dotacje zostały ujęte  

w budżecie gminy na podstawie informacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. - pismo FB.I.MJez/3010-65/2010 z dnia 21.10.2010 r. Wszystkie zmiany 

planu dotacji dokonywane na podstawie zarządzeń Wojewody Lubuskiego lub decyzji 
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Ministra Finansów wprowadzone zostały do budżetu gminy zarządzeniami Wójta lub 

Uchwałami Rady Gminy. W uchwale budżetowej ujęto planowane dochody gminy z tytułu 

realizacji zadań zleconych w rozdziale 85212 w §2360. 

Sprawdzono wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie  

z przyjętą metodyką kontroli. 

W rozdziale 01095 skontrolowano wykorzystanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379  

ze zm.). 

W 2011 roku wydano 92 decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji, na łączną kwotę 113.106,57 zł. 

Skontrolowano 10 decyzji, co stanowi 10,87% wydanych decyzji. Do kontroli wybrano 

decyzje o najwyższych wartościach, na podstawie których wypłacono producentom rolnym 

kwotę 48.270,33 zł, co stanowi 42,68% zwróconego podatku akcyzowego.  

Powierzchnia użytków rolnych podana w decyzjach zgodna jest danymi wynikającymi  

z ewidencji gruntów. Żaden ze skontrolowanych rolników nie odwołał się od wydanych 

decyzji. Pozostałe wymogi wynikające z powyższej ustawy oraz przepisów wykonawczych 

zostały także zachowane.  

Koszty obsługi na realizację zadania zostały wyliczone w prawidłowej wysokości 2.262,13 zł. 

Skontrolowano wszystkie poniesione przez gminę koszty obsługi. Środki zostały przeznaczone 

na zakup materiałów i usług związanych z wykonywanym zadaniem. 

Sprawozdanie z wykonania zadania za 2011 r. zostało złożone w LUW w terminie. 

 

W rozdziale 75011 gmina otrzymała dotację w wysokości 127.900,00 zł, którą wykorzystano 

oraz skontrolowano w całości. 

Dotacje przeznaczono na wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pięciu 

pracowników wykonujących zadania zlecone, zatrudnionych w Referacie Spraw 

Obywatelskich i Administracyjnych, Zespole ds. Społecznych, Przedsiębiorczości i Promocji 

oraz w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. 

 

W rozdziale 75212 gmina otrzymała dotację w wysokości 550,00 zł, którą wykorzystano              

i skontrolowano w całości. 
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Dotację w całości przeznaczono na zapłatę rachunku za rozwinięcie Mobilnego Stanowiska 

Dowodzenia dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Zielona Góra i przeprowadzenie 

ćwiczeń wraz z przeszkoleniem pracowników i osób obsługujących sprzęt. 

 

W rozdziale 85212 gmina otrzymała dotację w wysokości 4.438.000,00 zł, którą 

wykorzystano w kwocie 4.437.359,16 zł. Skontrolowano wydatki na kwotę 364.279,43 zł, co 

wynosi 8,21% wykorzystanej dotacji. 

 

Sprawdzone środki dotyczyły zaksięgowanych w §3110 świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego wypłaconych w czerwcu 2011 r. oraz zaksięgowanych w §4300 opłat za 

przelewy bankowe oraz prowizji od wypłat pocztowych. 

Należne w wysokości 3% koszty obsługi od otrzymanej dotacji naliczono w prawidłowej 

wysokości. tj. 133.140,00 zł (4.438.000,00 zł x3%). Dokonane wydatki nie przekroczyły 

wyliczonych kwot. Środki zostały wykorzystane na realizację zadania zleconego. 

 

W rozdziale 85213 gmina otrzymała dotację w wysokości 14.200,00 zł, którą wykorzystano  

w kwocie 14.180,40 zł.  

Skontrolowano deklaracje z miesiąca maja, czerwca, lipca i sierpnia 2011 r.  

tj. 33,33% deklaracji przekazanych do ZUS z tytułu składek zdrowotnych opłacanych za 

osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Składki zostały naliczone prawidłowo  

i odprowadzone w terminie. Ustalono, że dane z deklaracji pokrywają się z kwotami 

wykazanymi w ewidencji księgowej. 

 

W rozdziale 85295 gmina otrzymała dotację w wysokości 13.500,00 zł, którą wykorzystano  

w całości. Skontrolowano wydatki na kwotę 6.900,00 zł, co wynosi 51,11% wykorzystanej 

dotacji. 

Dotacje przeznaczono na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych stosownie do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.10.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

(Dz. U. Nr 212, poz. 1262). Do szczegółowej kontroli wybrano 35 decyzji. Skontrolowane 

środki zostały przyznane i wypłacone zgodnie z powyższym rozporządzeniem. 

 

Skontrolowane wydatki zostały dokonane w sposób rzetelny, legalny i gospodarny oraz 

prawidłowo zaksięgowane w ewidencji księgowej. Klasyfikowane były zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
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źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). Dokumenty księgowe zostały 

sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez upoważnionych 

pracowników, zadekretowane i zatwierdzone do wypłaty. Zobowiązań wymagalnych nie 

stwierdzono. 

Wszystkie skontrolowane kwoty dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 

 

W 2011 roku na realizację zadań zleconych Urząd Gminy w Zielonej Górze otrzymał dotację  

w wysokości 4.709.518,53 zł. Ustalono, że gmina nie wykorzystała dotacji w wysokości 

660,44 zł (rozdz. 85212 – 640,84 zł, rozdz. 85213 – 19,60 zł). Niewykorzystane środki 

zwrócono terminowo na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. w dniu 29.12.2011 r. 

Nie stwierdzono przekroczenia planu dotacji na zadania zlecone. 

Na podstawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  

z 29.03.2011 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego GOPS z 04.02.2011 r. ustalono, że zadania 

związane z polityką społeczną realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zielonej Górze, który jest jednostką podległą gminie. 

W związku z powyższym Urząd Gminy w Zielonej Górze przekazywał dotacje w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdziałach 85212, 85213 i 85295 do GOPS. Wysokość otrzymanej  

i przekazanej dotacji wyniosła 4.465.700,00 zł. Na podstawie kont 901 i 223 ustalono, że 

dotacje były przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe realizowanie zadań 

zleconych przez GOPS w Zielonej Górze.  

Kierownik GOPS oraz Zastępca Kierownika GOPS posiadają imienne upoważnienia Wójta 

Gminy Zielona Góra do: 

1) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania 

decyzji w tych sprawach, 

2) wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej należących do właściwości gminy, 

3) prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do 

wydawania i podpisywania w tych sprawach decyzji,  

4) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań  

i wydawania w tych sprawach decyzji. 

 

Kierownik GOPS posiada imienne pełnomocnictwo Wójta Gminy do reprezentowania Gminy 

Zielona Góra przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we 

wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucjach związanych  

z działalnością jednostki. 
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W 2011 r. Kierownik GOPS wydał 25 decyzji o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych  

w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na kwotę ogółem 9.896,50 zł. 

Skontrolowano wszystkie decyzje Kierownika GOPS, na podstawie których świadczeniobiorcy 

zostali zobowiązani do zwrotu kwoty 9.896,50 zł, co stanowi 100,00% świadczeń nienależnie 

pobranych, stwierdzonych w 2011 r. 

Do końca 2011 roku wyegzekwowano należności w formie wpłat do kasy GOPS bądź                

w formie potrąceń z bieżących wypłat na kwotę 6.096,50 zł i 65,62 zł odsetek, tj. 61,60% 

świadczeń nienależnie pobranych, stwierdzonych w 2011 r., a do dnia kontroli 

wyegzekwowano należności na kwotę 9.427,50 zł i 73,63 zł odsetek, tj. 95,26% świadczeń 

nienależnie pobranych, stwierdzonych w 2011 r. 

Sprawdzono terminowość sporządzania i przekazywania do LUW sprawozdań kwartalnych 

Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Sprawozdania zostały 

sporządzone prawidłowo i terminowo przekazane do LUW. Dane w sprawozdaniu za  

IV kwartał 2011 roku zgodne były z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

 

Urząd Gminy w Zielonej Górze uzyskał dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej w rozdziałach 75011 i 85212 w wysokości ogółem  

113.154,21 zł.  

Dochody w rozdziale 75011 w §0690 i rozdziale 85212 w §0920, §0970 i §0980 

przekazywano na konto LUW w ustawowych terminach, co jest zgodne z art. 255 ust.1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,  

poz. 1240 ze zmianami). 

 

Ewidencja należności w rozdziale 85212 z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

i zaliczki alimentacyjnej prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej 

Górze.  

Zarządzeniem Nr 10/2010 z dnia 20.12.2010 r. Kierownik GOPS w Zielonej Górze ustalił 

politykę rachunkowości w GOPS. 

Zgodnie z Wykazem kont księgi głównej, będącym załącznikiem nr 1 do powyższej polityki 

rachunkowości, ewidencja należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki 

alimentacyjnej prowadzona jest na koncie 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 221 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji 

budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą, natomiast analityka należności wg 

dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w działach merytorycznych Ośrodka. 
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Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego GOPS ustalono, że wszystkie sprawy związane  

z funduszem alimentacyjnym i zaliczką alimentacyjną prowadzone są przez Komórkę 

Funduszu Alimentacyjnego. 

Na koncie 221-1-85212 ewidencjonowane są należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a na 

koncie 221-2-8212 z tytułu funduszu alimentacyjnego. Ewidencja prowadzona jest  

z podziałem na poszczególne paragrafy dochodów – zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych. 

 

Ewidencja wypłaconych wierzycielom świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu 

alimentacyjnego oraz należności dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w programie 

TOP-TEAM. 

Dla każdego dłużnika prowadzona jest w powyższym programie ewidencja analityczna. 

Na podstawie skontrolowanych kartotek dłużników oraz raportu długu dłużników z tytułu 

zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ustalono, że dane z programu TOP-TEAM 

zgodne są z zaksięgowanymi kwotami na kontach 221-1-85212 i 221-2-85212. 

Wynikające z art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) odsetki od wypłaconych 

świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, naliczane były zgodnie z  art. 40 ust. 2 pkt 3 

ustawy o finansach publicznych. 

Należności i dochody w rozdziale 85212 z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki 

alimentacyjnej, wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów za 2011 r., 

zostały ustalone w prawidłowej wysokości. 

Od dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 

alimentacyjnej gmina dokonała potrąceń w należnej wysokości. Odsetki odprowadzono na 

konto LUW w pełnej kwocie. 

 

Według raportu długu z programu TOP-TEAM na dzień 31.12.2011 r. z tytułu funduszu 

alimentacyjnego zalegało 145 osób na łączną kwotę 1.466.697,83 zł (z czego należności 

1.248.907,27 zł, odsetki 217.790,56 zł). 

Do kontroli wybrano 9 największych dłużników, którzy zalegali na łączną kwotę  

257.201,04 zł, co stanowi 17,54% zadłużenia w funduszu alimentacyjnym oraz 11,42% 

całego zadłużenia w rozdziale 85212. 

Obowiązek prowadzenia działań windykacyjnych wynika z przepisów ustawy z dnia  

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, 

poz. 7 ze zm.). 
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Odnośnie skontrolowanych dłużników stwierdzono: 

1) we wszystkich aktach sprawy są informacje od komornika o bezskuteczności 

egzekucji, 

2) odnośnie czterech dłużników, którzy przebywali na terenie innej gminy, skierowano 

pisma do ośrodków pomocy społecznej o podjęcie działań, 

3) do trzech dłużników skierowano wezwania do zgłoszenia się w Urzędzie Gminy celem 

przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego, 

wezwania były nieskuteczne, 

4) skierowano trzy wnioski do Prokuratury w trybie art. 209 §1 Kodeksu karnego, 

5) do czterech dłużników nie kierowano w 2011 r. wezwań do zgłoszenia się w Urzędzie 

Gminy celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia 

majątkowego, gdyż nie można było ustalić aktualnego miejsca pobytu, 

6) jeden dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności,  

7) w związku z trudnościami w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu sąd wydał w 2011 r. 

jedno postanowienie o ustanowieniu kuratora dla dłużnika, 

8) w 2011 roku wysyłane były informacje od Biura Informacji Gospodarczej Krajowy 

Rejestr Długów o zobowiązaniach wszystkich dłużników alimentacyjnych, ostatnie 

wysłano 30.12.2011 r., 

9) w 2011 r. do siedmiu dłużników wysłano upomnienia. 

 

Wszystkie skontrolowane decyzje o zwrocie wypłaconych wierzycielkom świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego za okresy świadczeniowe 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 – 

zostały wystawione co najmniej po upływie dwóch miesięcy. 

Jako główne przyczyny Kierownik GOPS podała „dużą liczbę dłużników alimentacyjnych  

i pism dotyczących ustalania adresu, oczekiwaniem na odpowiedź z różnych instytucji, 

ponadto koniec okresu świadczeniowego zbiega się z początkiem nowego okresu 

świadczeniowego, gdzie od miesiąca sierpnia wpływają nowe wnioski o ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione”. 

Dla jednego dłużnika nie wystawiono decyzji o zwrocie wypłaconych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego za okres świadczeniowy 2009/2010 i 2010/2011. Sąd na wniosek 

Kierownika GOPS w Zielonej Górze ustanowił przedstawiciela dla osoby nieznanej  

z miejsca pobytu. Postanowienie wydano w dniu 30.05.2012 r. Do GOPS wpłynęło 

29.06.2012 r. Do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 24.10.2012 r., nie wystawiono jednak decyzji 

o zwrocie wypłaconych świadczeń. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że „decyzje o zwrocie należności wypłaconych świadczeń nie 

zostały wystawione ponieważ rozpoczął się nowy okres świadczeniowy i pracownicy nie byli 
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w stanie w tym samym czasie wykonać wszystkich czynności. Zobowiązałam do 

niezwłocznego wystawienia decyzji o zwrocie należności, aczkolwiek wcześniejsze ich 

wystawienie w żaden sposób nie wpłynęło by na większą ściągalność długu, ponieważ 

wystawione one zostaną do przedstawiciela, a nie do dłużnika”. 

Dla dwóch dłużników także nie wystawiono decyzji o zwrocie wypłaconych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego za okres świadczeniowy 2008/2009 i 2010/2011. Kierownik 

GOPS jako przyczynę podała problemy z ustaleniem aktualnego miejsca pobytu dłużników. 

Zaznaczyła, że wobec jednego dłużnika „w najbliższym czasie tutejszy Ośrodek wystąpi  

z wnioskiem o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu”. Natomiast 

wobec drugiej osoby „po ustaleniu adresu decyzja za okres 2010/2011 zostanie niezwłocznie 

wystawiona”. 

 

Tytuły wykonawcze za wszystkie okresy świadczeniowe zostały wystawione wobec czterech 

dłużników. 

Wobec trzech dłużników nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych. Jeden z nich 

odbywa karę pozbawienia wolności. Dla drugiego dłużnika postanowieniem sądu 

ustanowiony został kurator. Trzeci dłużnik nie odbiera korespondencji. Adresy podawane 

przez Centrum Personalizacji Danych i komornika są nieaktualne. 

Wobec jednego dłużnika za okres świadczeniowy 2008/2009 wystawiona została decyzja, 

którą odebrano. Nie wysłano jednak upomnienia i nie wystawiono tytułu wykonawczego. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że dłużnik „przebywał w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, co 

powodowało, iż nie był znany organ właściwy dłużnika”. Po wyjściu z aresztu nie wysłano 

upomnienia i nie wystawiono tytułu wykonawczego. Pani Kierownik GOPS dodała, że 

zobowiązała pracowników „do niezwłocznego wystawienia upomnienia oraz tytułu 

wykonawczego”. 

Do jednego dłużnika nie wystawiono tytułów wykonawczych za dwa okresy świadczeniowe. 

Dłużnik nie odbierał korespondencji. Centrum Personalizacji Danych nie podało aktualnego 

miejsca pobytu. Komornik nie odpowiedział na pisma GOPS z 2011 r. i 2012 r. z prośbą  

o ustalenie adresu dłużnika. 

 

Do końca roku komornik od pięciu dłużników wyegzekwował należności na kwotę  

8.499,15 zł, co stanowi zaledwie 3,20% ze sprawdzonej kwoty należności głównej  

z odsetkami. 

Na podstawie wpływów zaksięgowanych na koncie 224 ustalono, że z tytułu funduszu 

alimentacyjnego uzyskano dochody na łączną kwotę 76.730,05 zł, co stanowi 4,97% 
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należności i odsetek. Z tytułu zaliczki alimentacyjnej uzyskano dochody na kwotę  

35.091,16 zł, co stanowi 4,27% należności. 

W 2011 roku Kierownik GOPS na podstawie decyzji umorzył pięciu dłużnikom należności  

z tytułu funduszu alimentacyjnego na kwotę 11.407,56 zł oraz odsetki na kwotę 1.535,76 zł. 

Jednemu dłużnikowi umorzono całą należność. Pozostałym czterem osobom umorzono część 

należności. 

Umorzeń dokonano na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. Decyzje zawierają uzasadnienie merytoryczne. Zostały poprzedzone wnioskami 

dłużników o umorzenie oraz wywiadami środowiskowymi. 

Jednemu dłużnikowi Kierownik GOPS na podstawie decyzji rozłożył na 16 rat należność  

w kwocie 3.200,00 zł. Terminy płatności ustalono na dzień 25 każdego miesiąca, począwszy 

od września 2011 r. Ustalono, że dłużnik w 2011 r. nie wywiązywał się z powyższego 

zobowiązania. Wpłaty dokonywane były przez komornika w związku z prowadzoną 

egzekucją. 

Rozłożenia na raty dokonano na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Decyzja zawiera uzasadnienie merytoryczne. Została 

poprzedzona wnioskiem dłużnika oraz wywiadem środowiskowym. 

W 2011 r. nie dokonano przesunięć terminów płatności. 

 

Sprawozdanie Rb-27ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami za 2011 rok, zostało sporządzone rzetelnie i zawiera dane zgodne  

z ewidencją księgową. Sprawozdania kwartalne były terminowo przekazywane do LUW.  

 

Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za 2011 rok 

sporządzono nierzetelnie. Ustalono, że w funduszu alimentacyjnym występuje sześciu 

dłużników zagranicznych, którzy na dzień 31.12.2011 r. zalegali na kwotę należności głównej 

50.800,87 zł. W sprawozdaniu Rb-ZN za 2011 r. nie ujęto należności wymagalnych  

w części B, rubryce „dłużnicy zagraniczni”, co jest niezgodne z §10 ust. 4 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). Kwota ogółem 

należności podana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową. Sprawozdania 

kwartalne były terminowo przekazywane do LUW.  
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Celem uniknięcia w przyszłości uchybień działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185,  

poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt. 1 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia  

28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez 

wojewodę zalecam: 

1. Decyzje o zwrocie wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wysyłać do dłużników niezwłocznie po zakończeniu okresu świadczeniowego, 

2. W sprawozdaniu Rb-ZN wykazywać należności wymagalne od dłużników zagranicznych.  

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, oczekuję  

w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

informacji o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. 

 

 

 


