
Protokół pokontrolny Nr 10/2020 

Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

 

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: 

 

Urząd Miejski w Pyzdrach, Referat Inwestycyjny, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony 

środowiska ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 

 

2. Imię i nazwisko kontrolujących: 

 

Robert Nowak - przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Ilona Nowicka - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Krzysztof Paszak - członek 

Marcin Budziszewski - członek 

Barbara Sulkowska - członek 

 

3. Data przeprowadzonej kontroli:  

26 październik 2020 r. 

 

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:  

Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

 

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: 

Beata Kruszka Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pyzdrach 

 

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych: 

Członkowie komisji zapoznali się oraz przeanalizowali informacje przekazane przez 

kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach. 

W 2019 roku budżet MOPS w Pyzdrach zrealizowano w kwocie 11.262.722,42 zł z czego 

środki przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych wyniosły 91,55% tj. 

10.310.996,64 zł.  

Pozostałe środki w wysokości 951.725,78 zł tj. 8,45% pochodziły z budżetu gminy, które 

zostały przeznaczone na: 

- zasiłki celowe: 85.613,38 zł 

- dożywianie: 27.000 zł 

- wydatki ośrodka i usługi opiekuńcze: 752.686,84 zł 

- asystent rodziny: 26.681,53 zł 

- piecza zastępcza: 50.566,93 zł 

- pozostała działalność: 9.070 zł 

- przeciwdziałanie przemocy: 107.10 zł 

W roku 2018 środki pochodzące z budżetu gminy na realizację zadań ośrodka wynosiły 

949.733,61 zł z czego: 



- zasiłki celowe: 94.767,70 zł 

- dożywianie: 13.621,00 zł 

- wydatki ośrodka i usługi opiekuńcze: 728.901,65 zł 

- asystent rodziny: 27.368,80 zł 

- piecza zastępcza: 78.695,71 zł 

- pozostała działalność: 6.378,75 zł 

W roku 2017 środki pochodzące z budżetu gminy na realizację zadań ośrodka wynosiły 

893.773,41 zł z czego: 

- zasiłki celowe: 82.466,00 zł 

- dożywianie: 22.896,80 zł 

- wydatki ośrodka i usługi opiekuńcze: 679.580,74 zł 

- asystent rodziny: 27.368,80 zł 

- piecza zastępcza: 78.695,71 zł 

- pozostała działalność: 360 zł 

- przeciwdziałanie przemocy: 1.000 zł 

W roku 2016 środki pochodzące z budżetu gminy na realizację zadań ośrodka wynosiły 

859.159,72 zł z czego: 

- zasiłki celowe: 90.036,02 zł 

- dożywianie: 24.500 zł 

- wydatki ośrodka i usługi opiekuńcze: 660.864,90 zł 

- asystent rodziny: 21.361,32 zł 

- piecza zastępcza: 62.397,48 zł. 

 

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne 

 

Komisja sprawdziła wybrane dowody księgowe pod względem merytorycznym 

i rachunkowym.  

Komisja nie wnosi uwag do zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach.  

 

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:   Podpisy komisji: 

Beata Kruszka   ………………… 

Kierownik MOPS w Pyzdrach 

 

 

Robert Nowak ………………………. 

Ilona Nowicka ………………………. 

Krzysztof Paszak ……………………… 

Marcin Budziszewski ……………………….. 

Barbara Sulkowska ………………………. 


