Projekt
UCHWAŁA NR ……./2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia … listopada 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
Na podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,
co następuje:
§1
Po rozpoznaniu skargi Fundacji EKSPONAT z dnia 21.08.2017r. na Zarząd Powiatu
Wołomińskiego dotyczącej wezwania do zwrotu odsetek od zwróconej kwoty dotacji, Rada
Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Finansowej uznaje
skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.
§2
Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia
Fundacji EKSPONAT o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej
uchwały wraz z załącznikiem.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr …../2017
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia …….. 2017r.

UZASADNIENIE
W dniu 22.08.2017r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Fundacji
EKSPONAT z dnia 16.08.2017r. na Zarząd Powiatu Wołomińskiego dotycząca wezwania do
zwrotu odsetek od zwróconej kwoty dotacji za okres: od 7.04.2017r. do 16.06.2017r.
Komisja zapoznała się ze skargą oraz wyjaśnieniami pracowników Starostwa
Powiatowego w Wołominie w trakcie posiedzeń Komisji Finansowej w dniach 14.09., 20.09.,
5.10. oraz 08.11. br.
Analizując zebrany materiał dowodowy Komisja Finansowa ustaliła, że Fundacja
EKSPONAT z Kobyłki wyłoniona została w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu
Wołomińskiego w dniu 10.01.2017r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych „Wspieranie projektów mających na celu promocje dziedzictwa historycznego i
kulturowego powiatu wołomińskiego” jako realizator projektu pn.: „Teledysk.
Dokumentowanie i utrwalanie lokalnych przekazów historii”.
W dniu 20.03.2017r. Powiat Wołomiński podpisał z Fundacją umowę, która przyznał
organizacji dotacje w kwocie 20 tys. zł na realizację ww. projektu w terminie od dnia 1.04. do
dnia 31.07.2017r. Środki przekazano na rachunek bankowy Fundacji w dniu 7.04.2017r.
W dniu 16.06.2017r. do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęło
zawiadomienie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym na podstawie jej § 12.
W dniu 21.06.2017r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy za
porozumieniem stron. W dniu 30.06.2017r. zostały przygotowane oraz przesłane do Fundacji
stosowne dokumenty: „Rozwiązanie umowy o realizacje zadania publicznego za
porozumieniem stron” oraz, zgodnie z § 12 ust. 2 umowy, „Protokół z określenia skutków
finansowych i zwrotu środków finansowych przyznanych na realizację zadania publicznego”.
Protokół, jako jeden ze skutków finansowych rozwiązania umowy, wskazywał, że odsetki w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od kwoty dotacji wyliczone za okres
7.04. – 16.06.2017r. tj. od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę dotacji do dnia jej zwrotu,
wynoszące 311,00 zł zostaną zwrócone na rachunek bankowy Zleceniodawcy podany w § 11
umowy.
W dniu 18.07. br. Fundacja EKSPONAT zwróciła niepodpisane dokumenty. W
związku z powyższym, z uwagi na niepodpisanie przez Fundację pisma pt. „Rozwiązanie
umowy o realizacje zadania publicznego za porozumieniem stron”, nieprzystąpienie do
realizacji zleconego zadania przez Fundacje należy potraktować jako niezrealizowanie
umowy z winy Zleceniobiorcy. Dlatego należy uznać, że udzielona dotacja została
wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem, czym wypełnia normę przepisu art. 252 ust. 1
pkt 2 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) o finansach
publicznych.
Analizując zebrany materiał dowodowy oraz wyjaśnienia w sprawie, Komisja
Finansowa uznała skargę za bezzasadną.
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