Lublin, 29 grudnia 2010 r.
RIO – II – 602/72/2010

Pani Dorota Holuk
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rejowcu
ul. J. Dąbrowskiego 1
22 - 360 Rejowiec

Szanowna Pani Kierownik,
W dniach od 20 do 22 października 2010 r. inspektorzy Regionalnej Izby
Obrachunkowej – Julita Woźniak - Mika i Ewa Książek – przeprowadziły problemową kontrolę
gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu w zakresie naliczania
i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Protokół kontroli podpisano 9 listopada 2010 r.
Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do
sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).
W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osobę odpowiedzialną za
stwierdzone nieprawidłowości.
1.

Przyjmowanie do obliczenia wysokości ryczałtu na zakup opału – wartości
1 kilowatogodziny energii elektrycznej ustalonej z Zakładem Energetycznym
(w przypadkach gdy wnioskodawca nie przedłożył rachunku za energię elektryczną za
ostatni okres rozliczeniowy) oraz przyjmowanie wartości 1 kilowatogodziny energii
elektrycznej niewynikającej z rachunku przedstawionego przez wnioskodawców, co
skutkowało zawyżeniem wypłaconych dodatków ogółem o kwotę 174,93 zł.
Do obliczenia wysokości ryczałtu na zakup opału, stanowiącego część dodatku
mieszkaniowego, przyjmować równowartość kilowatogodzin energii elektrycznej według
rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz
stałych opłat miesięcznych, zgodnie z przepisami § 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817
z późn. zm.).

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie
zawierającego dokumentów niezbędnych do prawidłowego obliczenia dodatku (w tym
rachunku za energię elektryczną obejmującego ostatni okres rozliczeniowy), wzywać
wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni, z pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, stosownie
do przepisów art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z przepisami
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734 z późn. zm.) – str. 3 protokołu.
2.

Przyjęcie do obliczenia dodatku mieszkaniowego kwoty nieponiesionych przez
wnioskodawcę wydatków (kwot należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
wynikających z wezwania do zapłaty oraz pisma ponaglającego do zapłaty).
Do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego przyjmować wydatki
faktycznie poniesione przez wnioskodawcę, określone w przepisach art. 6 ust. 3 - 6 ustawy
o dodatkach mieszkaniowych, z uwzględnieniem przepisów § 2 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie dodatków mieszkaniowych – str. 4 protokołu.

Jeżeli uważa Pani, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie,
które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje
Pani – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo
zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni
od otrzymania tego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę o wykonaniu
wniosku pokontrolnego lub o przyczynach jego niewykonania, w formie pisemnej
i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Tekst Format (*.rtf) na adres:
wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką), w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego
wystąpienia, mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienie o wykonaniu wniosków
jest zagrożone karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy.
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