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WYSTĄPIENIE POKONROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 12/2013 z dnia 25 września 2013 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 14- 17  października 2013 r. 
kontrolę problemową w Magurskim Parku Narodowym (MPN) w zakresie prawidłowości 
wykorzystania udzielonych dotacji celowych.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący w składzie:

■ Ewa Walczak -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
■ Stanisław Kucharski — Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 2/2013.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Magurskiego Parku 
Narodowego w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie.

I. Prawidłowość udokumentowania wykorzystania udzielonych dotacji celowych

Udokumentowanie wykorzystania udzielonych dotacji celowych przez Magurski Park Narodowy 
zostało ocenione pozytywnie.

Przedmiotem kontroli było udokumentowanie wykorzystanych przez MPN dotacji udzielonych przez 
Ministra Środowiska na podstawie umowy nr 10/DE/2012 z 17 stycznia 2012 r. i umowy 
nr 35/DE/2012 z 28 maja 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. El- 16]

 

 



Magurski Park Narodowy prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych 
z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, o której mowa w art. 152 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Wydatkowanie środków finansowych z dotacji udzielonych na podstawie w/w umów zostało 
udokumentowane zgodnie z zapisami tych umów.

Rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, przedstawione przez MPN zostało 
zatwierdzone przez Dotującego, zgodnie z wymogiem art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Uzyskane odsetki bankowe od środków pochodzących z dotacji, stanowiące dochody budżetu państwa 
w łącznej kwocie 7 166,04 zł zostały odprowadzone na r-k dochodów, wskazany w umowie przez 
Dotującego, z zachowaniem terminów wynikających z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów 
z 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa (Dz. U. nr 245, 
poz. 1637 z późn. zm.).

[Dowód: akta kontroli str. 1/17 - 69]

II. Realizacja dofinansowanych zadań merytorycznych wskazanych w umowie dotacji

Realizacja wybranych do kontroli zadań merytorycznych związanych z prowadzeniem działań 
ochronnych w ekosystemach MPN, które zostały wskazane przez jednostkę jako wykonane w ramach 
rozliczenia umów dotacji zawartych z Magurskim Parkiem Narodowym przez Ministra Środowiska, 
została oceniona pozytywnie.

Park zrealizował objęte umową dotacji zadania ochronne w ekosystemach zgodnie z zakresem 
rzeczowym i limitami ilościowymi określonymi w Zarządzeniu nr 80 Ministra Środowiska z dnia 28 
grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego na rok 2012.

Zadania te zostały ujęte w szczegółowej dokumentacji planu rzeczowo-finansowego, sporządzanej 
przez odpowiedzialne komórki organizacyjne jednostki. Ewidencja zadań prowadzona jest właściwie 
i odzwierciedla przebieg realizacji każdego zabiegu ochronnego. Zabiegi wykonywane są prawidłowo 
i odpowiadają przyjętym założeniom dotyczącym ochrony czynnej obszaru Parku, co potwierdziła 
przeprowadzona lustracja terenowa.

[Dowód: akta kontroli str. 1371-2]

Dokumentacja powykonawcza dla kontrolowanych zadań jest sporządzana przez konserwatorów 
obwodów ochronnych zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi, w sposób przejrzysty 
i rzetelny.

[Dowód: akta kontroli str. II/3J

W związku z pozytywną oceną kontrolowanych zagadnień oraz nie stwierdzeniem nieprawidłowości
i uchybień, odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych.
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