
Kielce, dnia 05-12-2019
Znak: SO.I.431.10.2019

Pan

         Bogdan Wenta

        Prezydent Miasta Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Kielcach, w dniu 15 listopada   2019 r. 

przeprowadził, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - Nr 

871/2019 znak: SO.I.431.10.2017 z dnia 04 listopada 2019 r. wydanego z upoważnienia 

Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców,  Ryszard Ksel – inspektor wojewódzki.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

Ocena prawidłowości wykorzystania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Kielcach 

dotacji na  realizację zadań z zakresu Programu integracji społeczności romskiej w Polsce:

Pomoc edukacyjna dla dzieci pochodzących z rodzin romskich

Kontrola objęła okres od 2019-08-01 do 2019-10-30

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie. 

Kontrola została wpisana w książce kontroli pod poz. 19/2019.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w oparciu o kryteria legalności i gospodarności 

ustalono: 

Zgodnie z umową Nr  2/2019 Mn z dnia  27 maja 2019 r. Prezydent Miasta Kielce  otrzymał 

dotację w wysokości 1 000 zł na realizację  zadania pn. „Pomoc edukacyjna dla dzieci 

pochodzących z rodzin romskich”. Jednakże mając na uwadze, że dokumentacja finansowo-

księgowa dotycząca realizacji tego zadania znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy 



Rodzinie w Kielcach, który był wykonawcą tego zadania, czynności kontrolne  

przeprowadzono  w siedzibie MOPR Kielce przy ul. Studziennej 2.

Wyjaśnień kontrolerowi  udzielała  Pani Katarzyna Gonciarz – Zastępca Kierownika Działu 

Usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W ramach środków pozyskanych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego sfinansowano  

zakup wyprawek i podręczników szkolnych dla 12 dzieci romskich o  łącznej wartości 1 000 

zł.

Podczas kontroli sprawdzono  dokumenty księgowe w postaci faktury VAT Nr 

FA/689/2019/CK1 z dnia 29 sierpnia 2019 r. potwierdzającej zakup podręczników, 

przyborów i artkułów szkolnych dla 12 uczniów romskich na łączna kwotę 1 000 zł (dowód 

w aktach kontroli):

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że podręczniki oraz przybory 

szkolne zostały  przekazane rodzicom dzieci za pokwitowaniem  (wykaz uczniów, którym 

przekazano wyprawki  w aktach kontroli)

W oparciu o  przeprowadzone ustalenia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości 

w wydatkowaniu przekazanej dotacji. Wykorzystanie dotacji udzielonej na realizację zadania 

publicznego pod względem finansowym oraz merytorycznym  oceniam pozytywnie.

W związku z tym, że nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w 
kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.  48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Ryszard Ksel – inspektor wojewódzki 

Mariusz  Cołoszyński
Dyrektor Wydziału

Wydział Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców 
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