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AUDYTOR GENERALNY NIE STWIERDZA POWIĄZANIA MIĘDZY DOTACJAMI I 
POLITYKĄ  

Zniesienie wadliwej procedury przyznawania dotacji, dymisja ministra 

QUEEN'S PARK — Władze Prowincji wprowadziły dziś w życie zalecenia raportu 
Audytora Generalnego dla zapewnienia otwartości, przejrzystości i przypisania 
odpowiedzialności przy wspieraniu inwestycji kapitałowych dla nowoprzybyłych do 
Ontario. 

Premier McGuinty oświadczył, że rząd zniesie praktykę wykorzystywania pod koniec 
roku środków finansowych Ministerstwa Statusu Obywatela i Imigracji (Ministry of 
Citizenship and Immigration) na dotacje kapitałowe dla grup etniczno-kulturowych. 

"Pomoc nowoprzybyłym z całego świata w Ontario jest rzeczą słuszną i mądrą, lecz 
należy jej udzielać w sposób otwarty, przejrzysty i z przypisaniem odpowiedzialności," 
powiedział Premier McGuinty. 

"Pragnę podziękować Audytorowi, który znalazł przykłady nieodpowiedniego 
zarządzania tym programem  — sprawę tę załatwimy," powiedział Premier Dalton 
McGuinty. 

"Od tej pory pomoc na inwestycje kapitałowe w obrębie wspólnot etniczno-kulturowych 
będzie udzielana według tych samych reguł, co pomoc na inne przedsięwzięcia w 
zakresie infrastruktury — poprzez konkretny fundusz, zarządzany przez Ministerstwo 
Odnowy Infrastruktury Publicznej (Ministry of Public Infrastructure Renewal), w oparciu o 
ściśle sprecyzowane kryteria oraz jako pozycja budżetowa ustalana na początku roku 
finansowego." 
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W swoim raporcie dotyczącym dotacji na koniec roku, przydzielanych przez Ministerstwo 
Statusu Obywatela i Imigracji, Audytor Generalny stwierdził "brak podstaw do  

przypuszczeń, że jakakolwiek organizacja otrzymała dotację dzięki posiadaniu powiązań 
politycznych." 

Jednak Audytor Generalny Jim McCarter stwierdził też, że procedura stosowana przy 
udzielaniu dotacji "nie cechowała się otwartością, przejrzystością ani przypisaniem 
odpowiedzialności." 

Premier McGuinty podkreślił, że wszystkie zalecenia zawarte w raporcie Audytora 
Generalnego zostaną wykonane.  

Premier oświadczył również, że Mike Colle zrezygnował ze stanowiska Ministra Statusu 
Obywatela i Imigracji. Jako nowy Minister Statusu Obywatela i Imigracji został dziś po 
południu zaprzysiężony Gerry Phillips, który obecnie sprawuje także funkcję Ministra 
Świadczeń Rządowych (Government Services). 

"Wiem, że Mike zawsze dokładał wszelkich starań, wykazując głębokie zaangażowanie 
w sprawę pomocy nowoprzybyłym do Ontario w osiedleniu się tutaj i odniesieniu 
sukcesu  — jego poparcie dla sprawy różnorodności nie ogranicza się do słów. Mike jest 
w służbie publicznej gdyż zależy mu na różnorodności, podobnie jak naszemu rządowi," 
powiedział Premier McGuinty. 

"Jednak rządowi temu zależy także na przypisaniu odpowiedzialności. A w tym 
przypadku Mike uważa, a ja się zgadzam, że minister musi ponosić odpowiedzialność  
— i że rezygnacja jest właściwym krokiem." 
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