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Pan
Jarosław Królicki
Wójt Gminy Górno

Zespół  Kontrolujący  Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej 
przeprowadził  w  dniu  18  czerwca  2010  r.  kontrolę  problemową  w  Gminnym  Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Górnie. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2009 r. 
do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były: terminowość przekazywania dotacji z budżetu państwa  
z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej, ocena sposobu wykonywania zadań przez 
samorządy gmin  nałożonych ustawami:  o  świadczeniach  rodzinnych i  o  pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów oraz ocena  efektywności  prowadzonego postępowania wobec 
dłużników alimentacyjnych w zakresie egzekucji wypłacanego funduszu alimentacyjnego.

W toku kontroli w stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń rodzinnych 
i  funduszu  alimentacyjnego  nie  stwierdzono  uchybień.  Kontrolujący  pozytywnie  ocenili 
sposób  prowadzenia  ewidencji  spraw  związanych  z  podejmowaniem  działań  wobec 
dłużników alimentacyjnych. 

Stwierdzono natomiast brak klasyfikacji budżetowej dotacji przekazywanych z Gminy 
do Ośrodka;

W  związku  z  powyższą  nieprawidłowością  wydaje  się  następujące  zalecenie 
pokontrolne:
- należy stosować klasyfikację budżetową przy przekazywaniu dotacji z Gminy do Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Informuję, że na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. 2008, Nr 115, poz. 728) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Przedkładając powyższe zalecenie proszę, zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),  
o przekazanie w terminie 30 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, informacji o sposobie 
wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia działań. 
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