
Siedlce, 12 lipca 2021 r. 

KRAJOWE BIURO WYBORCZE 
Delegatura w Siedlcach 

DSD-3120-1 /21 

PROTOKÓŁ KONTROLI 
wydatkowania dotacji udzielonej gminie Mińsk Mazowiecki w 2020 r. 

na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 

I. Informacje o kontroli 

Kontrolę przeprowadziła Grażyna Jakimiak - specjalista Krajowego Biura 

Wyborczego Delegatura w Siedlcach, na podstawie upoważnienia DSD-011-1/21 z dnia 

16 kwietnia 2021 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury w Siedlcach Krajowego Biura 

Wyborczego. 

1. Podstawa prawna podjęcia kontroli oraz zasady i tryb jej przeprowadzenia 

Kontrola przeprowadzona została na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t:.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zwanej dalej 

ustawą o finansach publicznych, § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t:.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1564) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a także 

Załącznika do zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 

2020 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze. 

Zgodnie z art. 149 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

mogą być przekazywane przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub działających 

z jego upoważnienia dyrektorów zespołów i delegatur Krajowego Biura Wyborczego 

na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. 

Każda dotacja powinna podlegać rozliczeniu poprzez dowody jej wykorzystania 

zgodnego z przeznaczemem. Obowiązek ten wynika z art. 126 ustawy o finansach 

publicznych, który definiuje dotację stanowiąc, że dotacjami są podlegające szczególnym 
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zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego 

przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. 

W świetle § 9 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod 

względem merytorycznym formalno-rachunkowym, zaś jednostki otrzymujące 

sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości przekazanych 

sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych 

i dokumentów. Stosownie do § 20 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 5 załącznika Nr 36 pn. Instrukcja 

sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej - jednostki 

organizacyjne bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej sporządzają 

oddzielnie dla wydatków sprawozdanie jednostkowe Rb-50 według poszczególnych 

dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje, w szczegółowości: dział, 

rozdział, paragraf albo dział, rozdział, grupa paragrafów; i przekazują je zarządom jednostek 

samorządu terytorialnego. Następnie, zgodnie z § 25 ust. 2 ww. załącznika Nr 36 

do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej - · Sprawozdanie Rb-50 

jednostka samorządu terytorialnego przekazuje w formie dokumentu elektronicznego 

do dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje, z wykorzystaniem aplikacji 

wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Przepisy art. 169 ustawy o finansach publicznych regulują zasady zwrotu dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z art. 169 ust. 4 tej ustawy - zwrotowi 

do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie 

z przeznaczemem. 

2. Czas i miejsce kontroli 

Kontrola wykorzystania dotacji przekazanej gminie Mińsk Mazowiecki na prowadzenie 

aktualizację stałego rejestru wyborców przeprowadzona została w oparciu o przesłane 

z dotowanej jednostki dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki. 

Dowody, o których mowa powyżej wpłynęły do jednostki kontrolującej w związku 

z pismem DSD-3120-1/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Dyrektora Delegatury w Siedlcach 

Krajowego Biura Wyborczego w dniu 27 kwietnia 2021 r. 
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3. Zakres kontroli 

Kontrola obejmowała w szczególności zgodność z przeznaczemem wydatkowanych 

przez gminę Mińsk Mazowiecki w 2020 roku środków pochodzących z budżetu państwa 

w celu realizacji zadania prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 

Sprawdzeniem objęto dowody księgowe potwierdzające wysokość wydatków 

poniesionych przez gminę Mińsk Mazowiecki w 2020 r. na zadanie prowadzenia i aktualizacji 

stałego rejestru wyborców, a także zgodność klasyfikacji budżetowej wydatków wynikającą 

z zapisów księgowych na dokumentach z wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu 

budżetowym Rb-50 za IV kwartał 2020 roku. 

II. Ustalenia kontroli 

Przedstawione dowody księgowe, otrzymane z jednostki kontrolowanej potwierdzają 

poniesienie w 2020 r. przez dotowaną jednostkę wydatków w dziale 751 rozdziale 75101 

§§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne), 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych), 4170 (Wynagrodzenia 

bezosobowe), 421 O (zakup materiałów i wyposażenia), 4300 (zakup usług pozostałych), 

w wysokości łącznie - 3007,60 zł, odpowiednio: 

751 75101 § 4110- 205,20 zł, 

751 75101 § 4120- 29,40 zł, 

75175101 §4170- 1200,00zł, 

751 75101 § 4210- 934,00 zł, 

751 75101 § 4300- 639,00 zł. 

Środki z dotacji przeznaczone zostały na: wypłatę przyznanej przez Wójta Gminy 

Mińsk Mazowiecki wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia RO.032.471.2020.RU z dnia 
I 

16.11.2020 r. wykonania zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców Gminy Mińsk 

Mazowiecki (zawarta na czas od 16.11.2020 r. do 15.12.2020 r.), pokrycie kosztów usług 

pocztowych (przesyłki listowe nadane w czterech miesiącach 2020 r.: II, III, VII, XI), zakup 

materiałów biurowych i eksploatacyjnych (toner). 

Wykonanie wydatków w sprawozdaniu jednostkowym gminy Rb-50 za IV kwartał 2020 roku 

wykazano następująco: 

- w dziale 751 rozdziale 75101 § 4110- 205,20 zł, 

- w dziale 751 rozdziale 75101 § 4120-29,40 zł, 

- w dziale 751 rozdziale 75101 § 4170-1200,00 zł, 

- w dziale 751 rozdziale 75101 § 4210- 934,00 zł, 
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- w dziale 751 rozdziale 75101 § 4300- 639,00 zł. 

III. Wnioski końcowe 

W działalności kontrolowanej jednostki, w poddanym kontroli zakresie wykorzystania 

środków pochodzących z budżetu państwa na zadanie prowadzenia i aktualizacji stałego 

rejestru wyborców w 2020 roku nie stwierdzono nieprawidłowości - działalność ocenia się 

pozytywnie. 

Protokół sporządzony został przez kontrolującą w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przesłano organowi kontrolowanemu - 

Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Organ kontrolowany ma prawo przed podpisaniem protokołu kontroli, do zgłoszenia 

do Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach pisemnych 

umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu, a także do odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym 

obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od unia jego otrzymania, 

pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy. 

Jednocześnie, w związku z pozytywną oceną kontrolowanego zagadnienia, 

z uwagi na brak stwierdzonych naruszeń stanu prawnego, odstępuje się od wydania 

zaleceń pokontrolnych. 

Kontrolowany : Kontrolujący: 
~:ł:Qwe B~lur? ~1,·bi:::e 

Gra n · lak 
e alis 
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