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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 13/2013 z dnia 25 września 2013 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 4 - 7  listopada 2013 r. kontrolę 
problemową w Świętokrzyskim Parku Narodowym (ŚPN) 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 3/2013.

Ustalenia kontroli:

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

I. Prawidłowość udokumentowania wykorzystania udzielonych dotacji celowych

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

Przedmiotem kontroli było udokumentowanie wykorzystanych przez ŚPN dotacji udzielonych przez 
Ministra Środowiska na podstawie umowy nr 17/DE/2012 z 17 stycznia 2012 r. i umowy 
nr 40/DE/2012 z 28 maja 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. E l - 12]

 

 

 



Świętokrzyski 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. nr 157, poz. 1240 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 ŚPN zostało 
zatwierdzone przez Dotującego, zgodnie z wymogiem art. 152 ust. 2 w/w ustawy o finansach 
publicznych.

Uzyskane odsetki bankowe od środków pochodzących z dotacji, stanowiące dochody budżetu państwa 
w łącznej kwocie 7 015,77 zł zostały odprowadzone na r-k dochodów wskazany w umowie przez 
Dotującego z zachowaniem terminów wynikających z § 4.4 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. 1/13 - 73]

II. Realizacja dofinansowanych zadań merytorycznych wskazanych w umowie dotacji

Realizacja wybranych do kontroli zadań merytorycznych związanych z prowadzeniem działań 
ochronnych w ekosystemach ŚPN, organizowanych, planowanych, dokumentowanych oraz 
nadzorowanych przez Dział Ochrony Przyrody i Kulturowych Zasobów Parku, którego 
funkcjonowanie w ramach Służby Parku Narodowego było finansowane z dotacji budżetowej 
nr 17/DE/2012 z dnia 17 stycznia 2013 r. oraz zakupy sprzętu komputerowego i wykonane 
opracowania na potrzeby projektu planu ochrony, finansowane ze środków udzielonej ŚPN dotacji 
celowej określonej umową nr 40/DE/2013 z dnia 28 maja 2012 r., wskazanych przez jednostkę jako 
wydatki zrealizowane w ramach rozliczenia umów dotacji zawartych ze Świętokrzyskim Parkiem 
Narodowym przez Ministra Środowiska, zostały ocenione pozytywnie.

Dział Ochrony Przyrody i Kulturowych Zasobów Parku zaplanował i zrealizował zadania ochronne 
w ekosystemach zgodnie z zakresem rzeczowym i limitami ilościowymi określonymi w Zarządzeniu 
nr 81 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2012.

Zadania te zostały ujęte w szczegółowej dokumentacji planu rzeczowo-finansowego. 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. II/1-3]

Zakupiony sprzęt komputerowy został wciągnięty do ewidencji środków trwałych jednostki, nadano 
mu numery inwentarzowe oraz określono osoby odpowiedzialne za jego prawidłową eksploatację. 
Rodzaj i parametry sprzętu są zgodne z dowodami jego zakupu oraz odbioru (faktura, opis faktury, 
protokół odbioru sprzętu, umowa kupna-sprzedaży).

 
 



Opracowania i dokumenty sporządzone na potrzeby projektu planu ochrony ŚPN zostały wykonane, 
odebrane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi oraz 
wymaganiami instytucji dotujących.

[Dowód: akta kontroli str. II/3-4]

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

Do wiadomości:

Pani Nina Dobrzyńska -  Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w MS; 

Pani Hanna Pawłowicz -  Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w MŚ.


