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kontroli
prawidlowosci wykonania
pomocy
finansowej
udzielonej
w formie dotacji Gminie Dubicze Cerkiewne na zakup sprzetu ratowniczego dla
jednostki OSP w 2010 r.

Jednostka kontrolowana: Urzad Gminy Dubicze Cerkiewne, 17-204 Dubicze Cerkiewne ~
ul. Glówna 65, REGON: 000539555, NIP: 543-17-51-771 (Gmina Dubicze Cerkiewne: ~
REGON: 050659266, NIP: 603-00-14-518).
Kierownik jednostki kontrolowanej:
Cerkiewne.

Pan Leon Malaszewski - Wójt Gminy Dubicze

Kontrole przeprowadzil : Leszek Maciej Lulewicz - inspektor Urzedu Marszalkowskiego
Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Ochrony Srodowiska
(Nr legitymacji sluzbowej - 74)
Podstawa kontroli: upowaznienie Nr 36/2011 r z dnia 29 marca 2011 r. wydane przez Pania
Katarzyne Zajkowska

-

Dyrektora Departamentu

Infrastruktury

i Ochrony Srodowiska

z upowaznienia Marszalka Województwa Podlaskiego.
Kontrole przeprowadzono w dniu: 12 kwietnia 2011 r.
W toku kontroli wyjasnien udzielala : Pani Olga Repko - Kierownik USC w Urzedzie
Gminy Dubicze Cerkiewne.
Podstawy prawne kontroli:
1) § 6 ust. 1 i 2 umowy z dnia 30 czerwca 2010 r zawartej pomiedzy Województwem
Podlaskim, a Gmina Dubicze Cerkiewne na udzielenie pomocy finansowej na zakup
sprzetu ratowniczego dla jednostki OSP.
Kontrola objeto nastepujace zagadnienia:
1. Sprawdzenie dokumentacji finansowo-ksiegowej dotyczacej udzielonej pomocy
finansowej
2. WeryfIkacje sprawozdania przeslanego do UMWP ze stanem faktycznym (m.in. oglad
zakupionego sprzetu oraz jego oznaczenie)
3. Sprawdzenie sposobu upublicznienia informacji o sfinansowaniu zadania ze srodków
województwa
Ustalenia kontroli
l. Sprawdzenie dokumentacji finansowo-ksiegowej dotyczacej zakupionego sprzetu
W 2010 roku Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymala z budzetu Województwa Podlaskiego
pomoc finansowa w kwocie 15000,00 zl na zakup sprzetu ratowniczego dla jednostki OSP.
Ww srodki finansowe zostaly przeznaczone na zakup motopompy pozarniczej TOHATSU
VC82ASM 16/8 (wartosc brutto urzadzenia: 30000,00 zl, w tym dotacja z budzetu
Województwa Podlaskiego - 15000,00 zl; dotacja Zarzadu WojewódzkiegoZOSP RP
w Bialymstoku - 10 000,00 zl; dotacja Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP
w Warszawie - 1850,01 zl oraz srodki wlasne gminy - 3149,99 zl). Sprzet zostal zakupiony
zgodnie z zapisem § 5 umowy tj przed 16 listopada 2010 r. Dokumentem potwierdzajacym
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zakup jest FAV BIA/0469/l0/lO/FVS z dnia 25 pazdziernika 2010 r wystawiona przez
Oddzial Wojewódzki Zwiazku OSP RP Województwa Podlaskiego z siedziba
w Bialymstoku ul. Warszawska 3. Faktura zakupu zostala ostatecznie oplacona przelewem
bankowym w dniu 28 pazdziernika 20lO r. (spehriono warunki § 7 umowy tj srodki zostaly
wykorzystane przed 30 listopada 20lO r). Dokument zakupu zostal prawidlowo opisany tj
posiada wlasciwa klasyfikacje budzetowa zakupionego sprzetu, sa na nim naniesione
niezbedne pieczatki i podpisy osób odpowiedzialnych za strone merytoryczna i rachunkowa
dokonanego zakupu oraz posiada adnotacje o nabyciu sprzetu z dotacji udzielonej przez
Województwo Podlaskie (zgodnie z zawarta umowa). Zakupiona motopompa pozarnicza
TOHATSU VC82ASM 16/8 zostala prawidlowo zaklasyfikowana jako wydatek inwestycyjny
i przyjeta na ewidencje srodków trwalych Urzedu Gminy Dubicze Cerkiewne pod nr
inwentarzowym. 4/44/442/2. W trakcie kontroli ustalono, iz zostal spehriony § 4 umowy tj.
dokumentacja finansowo-ksiegowa srodków finansowych otrzymanych na zakup sprzetu
ratowniczego prowadzona przez gmine jest wyodrebniona i umozliwia identyfikacje
poszczególnych operacji ksiegowych.
2. Wery kacja sprawozdania przesianego do UMWP ze stanem faktycznym
(m.in. oglad zakupionego sprzetu oraz jego oznaczenie)
W trakcie kontroli ustalono, iz przeslane w dniu 5 listopada 2010 r do Urzedu
Marszalkowskiego sprawozdanie spehria warunki nalozone na gmine w § 9 umowy
tj zawieralo kopie faktury zakupu, potwierdzenie zaplaty oraz dokumentacje fotograficzna
zakupionego sprzetu. Wszystkie przeslane dokumenty zostaly potwierdzone za zgodnosc
z oryginalem przez osobe upowazniona. W toku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych
ustalono, iz przeslane dokumenty sa zgodne z dokumentacja oryginalna. W trakcie kontroli
dokonano wizji lokalnej zakupionego sprzetu, który znajdowal sie w siedzibie OSP
w Dubiczach Cerkiewnych. Urzadzenie bylo zgodne z tym, które znajdowal sie
w dokumencie zakupu oraz przeslanej uprzednio dokumentacji fotograficznej. W trakcie
kontroli stwierdzono, iz zakupiony sprzet posiadal czytelne oznaczenie informujace o zakupie
ze srodków Województwa Podlaskiego.
3. Sprawdzenie sposobu upublicznienia
ze srodków województwa

informacji o sCmansowaniu zadania

W trakcie kontroli ustalono, iz zgodnie z § 8 umowy Gmina Dubicze Cerkiewne
upublicznila informacje o sfmansowaniu zakupu sprzetu ratowniczego ze srodków budzetu
Województwa Podlaskiego poprzez umieszczenie informacji na oficjalnej stronie
internetowej gminy.
Wnioski z kontroli:
Nie stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie prawidlowosci wykonania pomocy
finansowej udzielonej w formie dotacji Gminie Dubicze Cerkiewne na zakup sprzetu
ratowniczego dlajednostki OSP w 20lO r.
Kontr.olujacy:

Kontrolowany:
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