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Pan
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Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) art. 126 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 
marca  2004 r.  o  pomocy społecznej  (t.j.  Dz.  U.  z  2009 r.,  Nr  175,  poz.  1362)  oraz  § 6 
rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  marca  2005 r.  w sprawie 
nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.),w dniu 28 
maja  2010  roku  upoważniony  zespół  inspektorów  Wydziału  Polityki  Społecznej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził kontrolę problemową 
w  Świętokrzyskim  Klubie  Abstynentów  „RAJ”  w  zakresie  prawidłowości  wykorzystania 
otrzymanego  dofinansowania  z  budżetu  wojewody  świętokrzyskiego  na  realizację  zadań  
z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku.

W związku  z  kontrolą,  której  wyniki  zostały  przedstawione  w  protokole  kontroli 
podpisanym  przez  Prezesa  Zarządu  oraz  Skarbnika  Zarządu  Świętokrzyskiego  Klubu 
Abstynentów „RAJ”, na podstawie art. 46 ust. 6 w/w ustawy o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie przedkładam niniejsze

wystąpienie pokontrolne.

Kontrolę  przeprowadzono  w  zakresie  prawidłowości  wykorzystania  otrzymanego 
dofinansowania z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej w 2009 roku zgodnie z podpisaną umową Nr 22/2009/BW w dniu 26 maja 2009 r.

W toku kontroli stwierdzono, że przekazana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
dotacja została wykorzystania w całości zgodnie z zawartymi zapisami w/w umowy. Osoby 
zatrudnione  do  realizacji  projektu  z  zakresu  pomocy  społecznej,  na  który  ŚKA „RAJ” 
otrzymał  dofinansowanie,  posiadały  odpowiednie  kwalifikacje.  Okazana  kontrolującym 
dokumentacja jest przejrzysta i czytelna.

Przedkładając  powyższe  wystąpienie  nie  przedstawiam uwag,  wniosków i  zaleceń 
pokontrolnych.
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