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PS-ZS.431.4.2015.TZ

Pan
Patryk Straus
Wójt Gminy Kamienna Góra

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie Kamienna Góra w zakresie realizacji 
zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach Programu asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, edycja 2014 i 2015, dotyczącego dofinansowania 
kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.
Kontrola realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 roku przez 
Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r.

1. Zakres kontroli:
a) Przedmiot kontroli: zgodność realizacji zadania przez Gminę Kamienna Góra 

z umową nr 31/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz z umową nr 98/AS/2015 z dnia 18 
sierpnia 2015 r. zawartymi pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy 
Kamienna Góra

b) Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Termin przeprowadzenia kontroli: 22 czerwca 2016 r.
Zespól kontrolujący:
Teresa Ziółek -  starszy specjalista w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
Wydziału Polityki Społecznej (przewodnicząca zespołu)
oraz
Mariusz Oleniacz -  starszy inspektor wojewódzki -  Samodzielne Stanowisko 
ds. Infrastruktury Socjalnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

- na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego.

3. Przepisy prawne regulujące przedmiot kontroli:
a) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 185, poz. 1092);
b) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.);



c) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 575);

d) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 
ze zm.)

e) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 
330, ze zm.).

4. Informacje ogólne
Zadania związane z przedmiotem kontroli w Gminie Kamienna Góra realizuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 10, na 
podstawie Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr XXVIII/163/13 z dnia 27 marca 2013 r. 
(akta kontroli: dowód w sprawie str. nr 1)

W trakcie kontroli dokumenty udostępniały i informacji udzielały:

Pani Maria Jaśnikowska -  Kierownik GOPS w Kamiennej Górze
Pani Aneta Ruchała -  Głowna Księgowa Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

Czynności kontrolne dokonane przez zespół kontrolujący, analiza przedstawionej 
dokumentacji oraz informacje przedstawione przez Kierownika GOPS pozwalają na 
dokonanie pozytywnej oceny realizacji zadania w zakresie kontrolowanych zagadnień.

5. Ustalenia kontrolne dotyczące poszczególnych zagadnień

1. Ilość zatrudnionych asystentów, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia.
Na podstawie przedłożonych do wglądu umów stwierdzono:
W roku 2014 na dwóch kolejnych umowach-zleceniu zatrudniony był jeden asystent 
rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza z umów określała okres 
zatrudnienia od 2 stycznia do 30 kwietnia, druga z umów -  od 1 maja do 31 grudnia
2014 roku.
W 2014 roku zatrudnienie asystenta rodziny było zgodne z opisem realizacji zadania 
(oświadczeniem o przyjęciu dotacji) stanowiącym załącznik do umowy nr 31/2014 
z dnia 16 czerwca 2014 r.

W roku 2015 ta sama osoba była w dalszym ciągu zatrudniona na umowie-zleceniu w 
okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 4 maja
2015 roku (z uwagi na dni ustawowo wolne od pracy 1-3 maja 2015 r.), asystent 
rodziny został zatrudniony na umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2015 r., 
w pełnym wymiarze czasu pracy.
W 2015 roku zatrudnienie asystenta rodziny było zgodne z opisem realizacji zadania 
(oświadczeniem o przyjęciu dotacji) stanowiącym załącznik do umowy 
nr 98/AS/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ocena cząstkowa zagadnienia - pozytywna

2. Liczba rodzin objętych opieką asystenta
Na podstawie przedłożonych do wglądu umów stwierdzono:
Każda z zawartych z asystentem umów, zarówno zleceń jak i o pracę, posiada 
w załączniku wyszczególnione z nazwiska rodziny, które w danym okresie zostają 
objęte opieką. W przypadku zmiany, aktualizowany jest też załącznik z wykazem 
rodzin. W kolejnych okresach opieką asystenta objęta była następująca liczba rodzin:



okres liczba rodzin umowa uwagi
rok 2014
01.01-31.01 6 GOPS.0720.1.2014

łącznie na listach rodzin 
objętych opieką asystenta 
wyszczególniono 13 nazwisk

01.02 -28.02 7 Aneks nr 1
01.03 -30.04 8 Aneks nr 2

01.05 - 12.11 9 GOPS.0720.2.2014 
z aneksami nr 1 i 2

12.11-31.12 10 Aneks nr 3
rok 2015
01.01 -10.02 13 GOPS.0720.1.2015

łącznie na listach rodzin 
objętych opieką asystenta 
wyszczególniono 17 nazwisk

11.02-31.03 14 Aneks nr 1
01.04- 30.04 15 Aneks nr 2
04.05 - 31.12 15 GOPS.1208.4.2015

W miesiącu maju 2015 roku opieką asystenta objętych było łącznie 16 rodzin, przy 
czym w dniu 10 maja nastąpiła zmiana listy nazwisk (z jedną z rodzin asystent 
zakończył pracę, a następnie rozpoczął pracę z inną rodziną). Oznacza to, że nie 
nastąpiło przekroczenie dopuszczonej ustawą liczby 15 rodzin objętych opieką 
asystenta w jednym czasie (art. 15 ust. 4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575)). 
Podane dane w zakresie liczby rodzin objętej opieką asystenta są zgodne ze złożonym 
sprawozdaniem z realizacji zadania.

Ocena cząstkowa zagadnienia -  pozytywna.

3. Zgodność wykorzystania dotacji z zawartą umową i zasadami Programu

a) Za rok 2014
Gmina Kamienna Góra otrzymała w 2014 roku dofinansowanie kosztów 
wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 27.039,00 zł i wydatkowała dotację 
w całości. W złożonym oświadczeniu o przyjęciu dotacji Gmina nie deklarowała 
udziału środków własnych. W sprawozdaniu z wykorzystania dotacji wykazała 
wynagrodzenie asystenta wyższe niż otrzymana dotacja o kwotę 4327,40 zł, którą 
Gmina pokryła ze środków własnych.

Na podstawie przedłożonych list wynagrodzeń sporządzono zestawienie kosztów 
wynagrodzenia asystenta i dokonano porównania poniesionych wydatków z danymi 
podanymi w sprawozdaniu z realizacji zadania. Zebrane dane przedstawia poniższa tabela 
(akta kontroli: dowód w sprawie str. nr 2 - 25):

Tab.l -  wynagrodzenie asystenta z tytułu umowy zlecenia za rok 2014

ip nr listy płac
wynagrodzenie
asystenta
brutto

narzuty na wynagrodzenia razem koszt 
wynagrodzenia

wydatki pokryte z otrzymanej 
dotacji razem



data dokumentu kwota kwota kwota

§4170 §4110 §4120 §4170 §4110 §4120
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2/2014 1 900,00 345,61 46,55 2 292,16 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
29-01-2014

2
7/2014 1 900,00 345,61 46,55 2 292,16 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
27-02-2014

3
10/2014 1 900,00 345,61 46,55 2 292,16 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
27-03-2014

4
15/2014 1 900,00 345,61 46,55 2 292,16 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
28-04-2014

5
19/2014 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
28-05-2014

6
22/2014 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
27-06-2014

7
29/2014 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
29-07-2014

8
34/2014 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
28-08-2014

9
38/2014 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
26-09-2014

10
42/2014 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
29-10-2014

11
44/2014 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25
27-11-2014

12
55/2014 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 1 867,75 339,75 45,75 2 253,25

razem 26 000,00 4 729,40 637,00 31 366,40 22 413,00 4 077,00 549,00 27 039,00

Z dokumentów źródłowych wynika, że dotacja w roku 2014 została wydatkowana na 
dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny zgodnie z umową i zasadami 
Programu.

b) Za rok 2015
Gmina Kamienna Góra otrzymała w 2015 roku dofinansowanie kosztów 
wynagrodzenia asystenta w wysokości 22.500,00 zł i wydatkowała dotację w całości. 
W złożonym oświadczeniu o przyjęciu dotacji Gmina nie deklarowała udziału 
środków własnych. W sprawozdaniu z wykorzystania dotacji wykazała 
wynagrodzenie asystenta wyższe niż otrzymana dotacja o kwotę 13.842,75 zł, którą 
Gmina pokryła ze środków własnych.
Na podstawie przedłożonych list wynagrodzeń sporządzono zestawienie kosztów 
wynagrodzenia asystenta i dokonano porównania poniesionych wydatków z danymi 
podanymi w sprawozdaniu z realizacji zadania. Zebrane dane przedstawiają poniższe 
tabele (w rozbiciu na dwie formy zatrudnienia: umowa zlecenie i umowa o pracę):



Tab. 1 -  wynagrodzenie asystenta z tytułu umowy zlecenia za rok 2015

lp

nr listy płac
wynagrodzenie
asystenta
brutto

narzuty na wynagrodzenia
razem koszt 
wynagrodzenia

wydatki pokryte z otrzymanej 
dotacji razem

data
dokumentu kwota kwota kwota

§4170 § 4110 §4120 §4170 §4110 §4120

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1
3/2015 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 0,00 0,00 0,00 0,00
28-01-2015

2
4/2015 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 0,00 0,00 0,00 0,00
26-02-2015

3
6/2015 2 300,00 418,37 56,35 2 774,'12 0,00 0,00 0,00 0,00
27-03-2015

4
9/2015 2 300,00 418,37 56,35 2 774,72 2 123,00 377,00 0,00 2 500,00
28-04-2015

razem 9 200,00 1 673,48 225,40 11 098,88 2 123,00 377,00 0,00 2 500,00

Tab.2 -  wynagrodzenie asystenta z tytułu umowy o pracę za rok 2015

1P

nr listy płac wynagrodzenie 
asystenta brutto

narzuty na 
wynagrodzenia

razem koszt 
wynagrodzenia

wydatki pokryte z otrzymanej 
dotacji razem

data
dokumentu kwota kwota kwota

§4010 §4110 §4120 §4010 §4110 §4120

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1
12/2015 2 600,00 469,56 63,70 3 133,26 2 065,88 377,00 57,12 2  500,00
28-05-2016

2
13/2015 2 600,00 469,56 63,70 3 133,26 2 065,88 377,00 57,12 2 500,00
26-06-2015

3
16/2015 2 600,00 469,56 63,70 3 133,26 2 065,88 377,00 57,12 2 500,00
29-07-2015

4
18/2015 2 600,00 469,56 63,70 3 133,26 2 065,88 377,00 57,12 2 500,00
28-08-2015

5
22/2015 2 600,00 469,56 63,70 3 133,26 2 065,88 377,00 57,12 2 500,00
28-09-2015

6
25/2015 2 650,00 478,59 64,93 3 193,52 2 065,88 377,00 57,12 2 500,00
28-10-2015

7
31/2015 2 650,00 478,59 64,93 3 193,52 2 065,88 377,00 57,12 2 500,00
27-11-2015

8
36/2015 2 650,00 478,59 64,93 3 193,52 2 065,84 377,00 57,16 2 500,00
28-12-2015

razem 20 950,00 3 783,57 513,29 25 246,86 16 527,00
3
016,00 457,00 20 000,00

(akta kontroli: dowód w sprawie str. nr 26 - 46)



Łączne koszty wynagrodzenia asystenta w roku 2015 wyniosły (tab. 1 plus tab.2):

wynagrodzenie
asystenta
brutto

narzuty na 
wynagrodzenia

razem koszt 
wynagrodzenia

wydatki pokryte z otrzymanej 
dotacji razem

razem zlecenia 9 200,00 1 673,48 225,40 11 098,88 2 123,00 377,00 0,00 2 500,00

razem uop 20 950,00 3 783,57 513,29 25 246,86 16 527,00 3 016,00 457,00 20 000,00

wynagrodzenie
ogółem 30 150,00 5 457,05 738,69 36 345,74 18 650,00 3 393,00 457,00 22 500,00

Z dokumentów źródłowych wynika, że dotacja w roku 2015 została wydatkowana na 
dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny zgodnie z umową i zasadami 
Programu.
Stwierdzono różnicę pomiędzy wartością wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2015 r. 
wykazaną w sprawozdaniu, a wynikającą z listy wypłat nr 9/2015 z dnia 28.04.2015 r. 
W sprawozdaniu wykazano kwotę mniejszą, niż na liście wypłat o 2,99 zł. Pani Aneta 
Ruchała złożyła wyjaśnienie rozbieżności, co na piśmie potwierdziła Pani Maria 
Jaśnikowska (akta kontroli: dowód w sprawie str. nr 47). Wymieniona kwota dotyczy 
części wynagrodzenia pokrywanej ze środków własnych Gminy Kamienna Góra i nie 
ma wpływu na ocenę wydatkowania środków pochodzących z dotacji.

Ocena cząstkowa zagadnienia - pozytywna

4. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji

a) Terminowość dokonywania płatności
Na podstawie przekazanych wyciągów bankowych stwierdzono następujące terminy 
dokonania płatności wynagrodzeń asystenta rodziny, składek na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 
Urzędu Skarbowego:

Tab. 3 -  daty płatności
rok 2014 2015

rodzaj
wydatku

wynagrodzenie składki ZUS

zaliczka na 
podatek
dochodowy od 
osób fizycznych

wynagrodzenie składki ZUS

zaliczka na 
podatek 
dochodowy od 
osób
fizycznych

data płatności data płatności
styczeń 29-01-2014 05-02-2014 29-01-2014 28-01-2015 05-02-2015 28-01-2015

luty 27-02-2014 05-03-2014 27-02-2014 26-02-2015 05-03-2015 26-02-2015

marzec 27-03-2014 07-04-2014 27-03-2014 27-03-2015 02-04-2015 27-03-2015

kwiecień 28-04-2014 05-05-2014 28-04-2014 28-04-2015 05-05-2015 28-04-2015

maj 28-05-2014 05-06-2014 28-05-2014 28-05-2015 03-06-2015 28-05-2015

czerwiec 27-06-2014 04-07-2014 27-06-2014 26-06-2015 30-06-2015 26-06-2015

lipiec 29-07-2014 07-08-2014 29-07-2014 29-07-2015 31-07-2015 31-07-2015

sierpień 28-08-2014 05-09-2014 28-08-2014 28-08-2015 04-09-2015 31-08-2015



wrzesień 26-09-2014 03-10-2014 26-09-2014 28-09-2015 02-10-2015 29-09-2015

październik 29-10-2014 05-11-2014 29-10-2014 28-10-2015 04-11-2015 28-10-2015

listopad 27-11-2014 05-12-2014 27-11-2014 27-11-2015 04-12-2015 27-11-2015

grudzień 29-12-2014 30-12-2014 29-12-2014 28-12-2015 28-12-2015 28-12-2015

(akta kontroli: dowód w sprawie str. nr 48 - 225)

Jednostka zrealizowała zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń oraz należności 
publiczno-prawnych w całości i terminowo.
Stwierdzono niezgodność ze stanem faktycznym zapisu w sprawozdaniu w tabeli 3, 
kolumna 3 -  data płatności, gdzie należało podać datę ostatniej płatności. W Gminie 
Kamienna Góra ostatnią płatnością dotyczącą danej listy płac były składki do ZUS, 
które przekazywano w ustawowych terminach do 5-ego dnia następnego miesiąca. 
W związku z tym w sprawozdaniu należało podać daty płatności składek, jako 
ostatnich, a nie daty przelewów wynagrodzenia i zaliczki na podatek (które były 
dokonywane w tym samym dniu pod koniec każdego miesiąca). Niezgodność ta 
jednak nie stanowi podstawy uznania rozliczenia dotacji za nieprawidłowe.

b) Ewidencja księgowa
Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie kosztów realizacji zadania zostały 
podpisane przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe jednostki oraz 
opatrzone na odwrocie trwałym opisem zawierającym informacje o wysokości kwot, 
jakie na pokrycie wydatków zostały pobrane ze środków pochodzących z dotacji. 
Stwierdzono, że jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową zadania 
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

c) Termin złożenia sprawozdania
Sprawozdanie za rok 2014 sporządzone zostało 15 stycznia 2015 r., a wpłynęło do 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 20 stycznia 2015 r.
Organ Zlecający nie zgłaszał uwag do sprawozdań.
Sprawozdanie za rok 2015 sporządzone zostało 20 stycznia 2016 r., a wpłynęło do 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 stycznia 2016 r.

W obu przypadkach został zachowany 30-dniowy termin złożenia sprawozdania 
określony w umowach.

Organ zlecający zgłosił uwagi do sprawozdania za rok 2015 dotyczące uwzględnienia 
w sprawozdaniu kosztów niekwalifikowanych, co zawyżało wartość całkowitą 
zadania. Zakwestionowano również wysokość pobranych z dotacji środków na 
dofinansowanie wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach. W dniu 03 marca 
2016 r. wpłynęła korekta sprawozdania z dnia 29 lutego 2016 r. Skorygowane 
sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono błąd w skorygowanym sprawozdaniu 
polegający na tym, że nie dokonano jednocześnie korekty tabeli nr 2 -  Koszty ze 
względu na rodzaj kosztów (wydatków), w związku z czym podane wartości kosztów 
wynagrodzenia bezosobowego i osobowego sfinansowane z dotacji nie korespondują 
z zestawieniem dokumentów księgowych (tab. 3), przy czym łączna wartość 
wynagrodzenia jest zgodna zarówno z wartościami wykazanymi w pozostałych 
tabelach, jak i dokumentami źródłowymi. Błąd ten nie stanowi podstawy uznania 
rozliczenia dotacji za nieprawidłowe.



Ocena cząstkowa zagadnienia -  pozytywna

W oparciu o powyższe ustalenia stwierdza się, że środki z dotacji celowej budżetu 
państwa przekazane na realizację Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej, edycja 2014 i 2015, zostały wydatkowane w całości, 
zgodnie z przeznaczeniem, zasadami Programu i zawartą umową oraz rozliczone 
w sposób prawidłowy i w obowiązującym terminie.
W związku ze stwierdzeniem w trakcie postępowania kontrolnego w/w uchybień 
zaleca się, aby w trakcie realizacji zadania w przyszłości zwrócić uwagę na szczegóły 
sprawozdawcze i dołożyć starań w celu uniknięcia błędów.
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Otrzymują:

1. Pan Patryk Straus
Wójt Gminy Kamienna Góra

2. a/a


