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Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przesłanym projektem protokołu pokontrolnego (otrzymanym w dniu 18 maja 2021), na podstawie
art. 40 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przesyłam uwagi do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na stronie 4 projektu protokołu napisano, że „Skutkiem nieprawidłowości  jest pobranie dotacji  w nadmiernej
wysokości tj. 10 zł (…)” w związku z tym, że w sprawozdaniu wskazaliśmy kwotę faktury 7060,00 zł, podczas gdy
rzeczywista kwota na fakturze wyniosła 7050,00 zł.

Potwierdzam, że błędnie wyliczyliśmy w sprawozdaniu kwotę wykorzystanej dotacji (powinno być 121 990,64 zł, a
zostało ujęte 122 000,64 zł). Jednak kwota zwróconej przez nas niewykorzystanej części dotacji jest wyższa, niż
wynikająca ze sprawozdania, co również wskazano w projekcie protokołu – „Ponadto, Fundacja zwróciła odsetki
bankowe w wysokości 627,85 zł, tj. o 61,23 zł więcej od kwoty udokumentowanej” (pierwsze zdanie na s. 5).

W związku z faktem, że kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji była wyższa o 61,23 zł, to stwierdzenie o pobraniu
dotacji w nadmiernej wysokości o 10 zł jest niezgodne ze stanem faktycznym. Faktycznie,  sprawozdanie zawiera
błędne  zawyżoną kwotę wykorzystanej  dotacji o  10 zł  (nota  bene to 0,01% sumy dotacji).  Nie można jednak
stwierdzić pobrania dotacji w nadmiernej wysokości w sytuacji, gdy zwróciliśmy nawet więcej niż wynikałoby to ze
sprawozdania (także po zwiększeniu należnej kwoty zwrotu o 10 zł).

W związku z powyższym wnoszę o zmianę zapisu w projekcie protokołu pokontrolnego, na stronie 4: wykreślenie
zdania dot. pobrania dotacji w nadmiernej wysokości oraz uzupełnieni informacją o tym, że kwota 10 zł nie miała
wpływu na wysokość pobranej dotacji, bo Fundacja zwróciła większą kwotę niż wynikająca ze sprawozdania.

Na  koniec  proszę  przyjąć  wyrazy  uznania  dla  zespołu  kontrolnego,  którego  praca  cechowała  się  rzetelnością
i starannością oraz gotowością do wspólnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Z wyrazami szacunku


