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Sprawozdanie z kontroli Powiatu Żagańskiego 
 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z pismem z Ministra Zdrowia 

z dnia 13.03.2012r. znak MZ-OZZ-078-27574-4/AK/12, zlecającym Wojewodzie Lubuskiemu 

przeprowadzenie kontroli w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania przez Powiat Żagański 

dotacji celowej przekazanej w 2011r. przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system 

ochrony zdrowia”, tj. zgodnie  z przeznaczeniem i w ustawowym terminie, a także prawidłowości 

udzielenia zamówień publicznych w przypadku zakupu aparatury lub sprzętu medycznego oraz 

przebudowy, rozbudowy, modernizacji obiektów ochrony zdrowia. 

Czynności kontrolne były dokonywane w okresie od 15 czerwca 2012r. do 30 września 2012r. 

Zespół kontrolny w składzie: 

a) Katarzyna Folińska - Inspektor Wojewódzki Oddziału Lubuskie Centrum Zdrowia 

Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 208-1/2012 z dnia 04.06.2012r., 

b) Krystyna Żuk - Kierownik Oddziału Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego 

w Wydziale   Polityki   Społecznej   Lubuskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. – Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  

Nr 208-2/2012 z dnia 04.06.2012r 

c) Ewelina Niesłuchowska - Inspektor Oddziału Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego 

w Wydziale   Polityki   Społecznej   Lubuskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. – Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  

Nr 208-3/2012 z dnia 04.06.2012r., 

d) Tomasz Nowicki – Inspektor Wojewódzki Oddziału Budżetu i Analiz Polityki 

Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. – Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 208-4/2012 z dnia 04.06.2012r  

w dniu 21 czerwca 2012r. przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Żaganiu, przy ul. Dworcowej 39.  

Adres: Starostwo Powiatowe w Żaganiu 

 ul. Dworcowa 39,  68 - 100 Żagań,  

 woj. lubuskie 
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REGON Powiatu Żagańskiego: 970770155 

NIP Powiatu Żagańskiego: 924-16-33-119         
     
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 

 

ZAKRES  KONTROLI  
 
 

I  Informacje ogólne: imiona i nazwiska kierownictwa jednostki kontrolowanej, uchwała              

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, umowa  

oraz wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie otrzymanej z budżetu państwa 

dotacji celowej przekazanej w 2011r. przez Ministra Zdrowia w ramach programu 

wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 

stabilizujących system ochrony zdrowia”. 
 
II   Gospodarka środkami przekazanymi z budżetu państwa w ramach przedmiotowej dotacji  

- ocena prawidłowości wykorzystania przez Powiat Żagański dotacji celowej przekazanej 

w 2011r. przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie 

jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 

zdrowia”, tj. zgodnie z przeznaczeniem i w ustawowym terminie. 

1. Wydatki bieżące. 

2. Wydatki majątkowe.  
 

III  Ocena prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w przypadku zakupu aparatury 

lub sprzętu medycznego oraz przebudowy, rozbudowy, modernizacji obiektów ochrony 

zdrowia. 
 
IV  Ustalenia końcowe. 

 

OPIS STANU FAKTYCZNEGO 

 

I.  Informacje ogólne 
 

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Marek Ślusarski - wybrany na stanowisko starosty 

w wyborach samorządowych, zgodnie z Uchwałą Nr I/4/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 

2 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Żagańskiego. 
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Skarbnik Powiatu: Pani Elżbieta Bielecka – powołana  na  to  stanowisko  od  dnia 30.01.2007r. 

Uchwałą Nr IV/6/2007 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie powołania 

Skarbnika Powiatu. 

        

W toku kontroli wyjaśnień udzielała  Pani (…) – Skarbnik Powiatu Żagańskiego. 
 

1. Program wieloletni pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 

stabilizujących system ochrony zdrowia” został ustanowiony Uchwałą Nr 58/2009 Rady 

Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. Realizacja programu przypadała na lata 2009 – 2011.  

Na podstawie powyższego Programu dnia 04.11.2011r. została zawarta umowa 

37/2011/JST/2087/1135  o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego 

na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach 

realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 

w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” pomiędzy Ministrem Zdrowia, 

reprezentowanym przez (…) – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, a Powiatem 

Żagańskim, reprezentowanym przez (…) – Starostę Powiatu Żagańskiego, (…) – 

Wicestarostę Powiatu Żagańskiego.  

2. Zgodnie z § 9 umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. 
 
Dotację przyznano w wysokości 10.823.136,57 zł, która obejmowała: 

− wydatki bieżące w wysokości   – 10.789.558,57 zł, 

− wydatki majątkowe w wysokości       –       33.578,00 zł  

 

Szczegółowy zakres zadań do realizacji wraz z wysokością przyznanej dotacji 
 

Lp. Zadanie Przyznana kwota dotacji  
(w złotych) 

1. Dofinansowanie spłaty zobowiązań przejętych po 
zlikwidowanym (…) 

10.789.558,57 

2. Dofinansowanie remontu dachu na (…) oddanego w 
nieodpłatne użytkowanie dla (…) 

33.578,00 

 Razem 10.823.136,57 
 
        

Rada Powiatu Żagańskiego Uchwałą nr XXIX/2/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. 

postanowiła zlikwidować SP ZOZ w Żaganiu, określając termin zakończenia działalności 

statutowej SP ZOZ na dzień 31 marca 2010r. Natomiast zakończenie czynności likwidacyjnych 
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zakładu wyznaczono do 30 września 2010r. Osobom korzystającym dotychczas z oznaczonych 

rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu po zakończeniu działalności 

statutowej zakładu zapewnia się  dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego 

ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, przez funkcjonując(…), który 

w drodze cesji kontraktu likwidowanego zakładu lub odrębnej umowy realizował będzie  

świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
 
Następnie Rada Powiatu Żagańskiego Uchwałą nr XXXI/7/2010 z dnia 30 marca 2010r. 

zmieniła uchwałę w sprawie likwidacji (…), wyznaczając nowy termin zakończenia działalności 

statutowej (…) na dzień 30 kwietnia 2010r., a zakończenie czynności likwidacyjnych zakładu - w 

terminie do 31 października 2010r.  
 
 
Powyższa Uchwała określała ponadto, że składniki materialne mienia ruchomego 

likwidowanego zakładu, a także składniki mienia użytkowane przez likwidowany zakład, należące 

do Powiatu Żagańskiego zostaną zadysponowane w formie nieodpłatnego użytkowania na okres 

3 lat na rzecz (…) w celu świadczenia usług medycznych na terenie Powiatu Żagańskiego. 
 
 Natomiast nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Żaganiu przy ul. (…), 

użytkowane przez likwidowany zakład, a należące do Powiatu Żagańskiego, będą zadysponowane 

w formie nieodpłatnego użytkowania na okres 3 lat na rzecz (…) w celu świadczenia usług 

medycznych na terenie Powiatu Żagańskiego.  
 

Od dnia 01 maja 2010r. świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Powiatu Żagańskiego 

udzielane są przez (…). 
 
(…) został wykreślony z (…) prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego z dniem 

30 kwietnia 2010r. decyzją Wojewody Lubuskiego, znak: PS.VI.LMac.8011-1-83/10 natomiast z 

Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 14.06.2010r. (postanowienie 

to uprawomocniło się dnia 01.07.2010r.). 

 

Na mocy Uchwały nr 438/2010 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 6 października 

2010r. w sprawie przejęcia zobowiązań (…) działając w imieniu Powiatu Żagańskiego przejął 

zobowiązania cywilne oraz publiczno-prawne zlikwidowanego (…) wg stanu na  dzień 

30.06.2010r. (kwota zobowiązań i rezerw na zobowiązania – 13.851.494,33 zł). Załącznik do 

uchwały stanowi zestawienie tabelaryczne „Stan zobowiązań (…) w likwidacji wg stanu na dzień 

30.06.2010r.” 
 



5 

 
  

II.  Gospodarka  środkami  przekazanymi  z  budżetu państwa w ramach przedmiotowej 

dotacji - ocena prawidłowości wykorzystania przez Powiat Żagański dotacji celowej 

przekazanej w 2011r. przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 

stabilizujących system ochrony zdrowia”, tj. zgodnie z przeznaczeniem 

i w ustawowym terminie. 
 
 
 

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 10.823.136,57 zł została przekazana 

przez Ministra Zdrowia w dniu 16.11.2011r. na podstawie umowy nr 37/2011/JST/2087/1135 

z dnia 04.11.2011r. zawartej przez Ministra Zdrowia z Powiatem Żagańskim. Dotacja 

w wysokości 10.789.558,00 zł została ujęta w budżecie Powiatu (dział 851, rozdział 85195,  

paragraf 2130)  Uchwałą Nr IV/2/2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011r. 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu żagańskiego na rok 2011. Następnie Uchwałą 

Nr X.1.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu 

nastąpiło wprowadzenie do budżetu dotacji w kwocie 33.578,00 zł (dział 851, rozdział 85195 

paragraf  6430). 

W dosłanych wyjaśnieniach Skarbnika Powiatu czytamy: odnosząc się do przedmiotu 

kontroli dotyczącej rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w ramach rządowego Programu 

Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 

system ochrony zdrowia” informuję, że kwota dotacji została zaplanowana w uchwale budżetowej 

na 2011r. (Uchwała Rady Powiatu nr IV/2/2011 z dnia 28.01.2011r. w sprawie uchwalenia 

budżetu powiatu żagańskiego na 2011r. (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – 

pozostała działalność, paragraf 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota – 10.789.558 zł) na podstawie złożonego 

wniosku do BGK w Warszawie, ustalono kwotę przejętych zobowiązań po (…) i możliwości 

otrzymania środków z rządowego programu. Kwota dotacji była oszacowana w sposób rzetelny i 

realny. Zaplanowana kwota dotacji po stronie wydatków została przeznaczona (w uchwale 

budżetowej na 2011r.) w 100% na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu kredytów po SP ZOZ w 

Żaganiu. Planując spłatę przejętych kredytów w 100% wskazaliśmy źródło finansowania – 

dotację celową. W razie nieotrzymania zaplanowanej dotacji nie istniało ryzyko zwiększenia 

deficytu budżetu, gdyż w/w dotacja była przeznaczona na spłatę przejętych kredytów i w razie 

nieotrzymania dotacji spłacalibyśmy w/w kredyty zgodnie z umową poręczenia (i 

harmonogramem spłat – w ratach miesięcznych). 
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Kontrolującym przedłożono Końcowe rozliczenie z realizacji umowy 

nr 37/2011/JST/2087/1135 zawartej 04.11.2011r. na realizację programu „Wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” z dnia  

12.01.2012r. oraz korektę do tego rozliczenia z dnia 20.01.2012r. podpisane przez Starostę  

oraz Skarbnika Powiatu. Z w/w rozliczenia wynika, iż dotację Ministra Zdrowia wydatkowano 

na: 

1. Wydatki bieżące -  10.789.558,57 zł, z tego: 

1) Dofinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów dla (…) – umowa nr 06/0008 z 

(…) z dnia 16.02.2006r. w kwocie 4.450.921,79 zł. 

2) Dofinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów dla (…) – umowa nr 07/00096 z 

(…) z 03.07.2007r. w kwocie 6.327.954,62 zł. 

3) Dofinansowanie spłaty zobowiązań cywilnoprawnych wobec kontrahentów w kwocie 

10.682,16 zł. 

2. Wydatki maj ątkowe -  33.434,07 zł   na  dofinansowanie remontu dachu na 

(…)(budynku Powiatu Żagańskiego oddanego w nieodpłatne użytkowanie  dla (…)). 

 

 

 

1. Wydatki bieżące -  dofinansowanie spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym 

(…)  - 10.789.558,57 zł 
  
  

1) Dofinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów dla (…) z (…) - umowa kredytu  

nr 06/0008 z dnia 16.02.2006r. 
 

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych kontrolującym przedłożono: 

• umowę kredytu  na sfinansowanie zobowiązań objętych  Programem Restrukturyzacji 

nr 06/0008 zawartą dnia 16.02.2006r. pomiędzy  (…) a (…) reprezentowanym przez 

Dyrektora  Pana (…), 

• umowę w sprawie warunków przejęcia zobowiązań (…) w likwidacji wynikającej z 

Umowy Kredytu Nr 06/0008 z dnia 16.02.2006r. Umowa została zawarta w dniu 

22.09.2010r. pomiędzy (…)  

a Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Starostę – (…), Wicestarostę – (…) 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu (…). Powiat Żagański, z uwagi na przejęcie 
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zobowiązań po SP ZOZ  

w Żaganiu, zobowiązał się spłacić zobowiązania w kwocie 4.477.501,21 zł wraz 

z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi wynikającymi z umowy kredytu 

06/0008 z dnia 16.02.2006r.  
 

 Powiat Żagański spłacił kredyt z (…)  w łącznej kwocie 5.038.492,94 zł. W ramach 

przedmiotowej dotacji spłacono ww. kredyt w kwocie 4.450.921,79 zł. Pozostała część kredytu w 

kwocie 587.571.15 zł  została spłacona ze środków własnych Powiatu. Kontrolującym 

przedłożono potwierdzenia przelewów do zapłaty poszczególnych rat kredytu, które w łącznej 

wysokości 4.450.921,79 zł. stanowiły sfinansowanie przedmiotowego zadania wykazanego w 

umowie z Ministrem Zdrowia. Na potwierdzeniach przelewów znajdują się opisy dot. 

sfinansowania wydatków w ramach dotacji Ministra Zdrowia. 

 Zadanie w całości zostało sfinansowane w roku 2011.  
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. Wydatki bieżące: 10 789 558,57 zł 13 487 040,17 zł  10 789 558,57 zł  2 697 481,60 zł      

1) 
Dofinansowanie spłaty zobowiązań z 
tytułu poręczonych kredytów dla (…), 
umowa nr 06/0008 z (…) z 16.02.2006r. 

4 450 921,79 zł 5 038 492, 94 zł 4 450 921,79 zł 587 571,15 zł     

   92 761,61 zł  92 761,61 zł 07.06.2010 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 07.06.2010 i jest udziałem 
własnym 

   23 543,00 zł  23 543,00 zł 28.06.2010 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 28.06.2010 i jest udziałem 
własnym 

   57 540,25 zł  57 540,25 zł 27.07.2010 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 27.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

   59 602,30 zł  59 602,30 zł 27.08.2010 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 27.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

   56 447,53 zł  56 447,53 zł 27.09.2010 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 27.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

   56 221,97 zł  56 221,97 zł 28.09.2010 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 28.09.2010 i jest udziałem 
własnym 
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

   56 939,63 zł  56 939,63 zł 27.10.2010 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 27.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

   58 254,18 zł  58 254,18 zł 25.11.2010 
umowa z (…)  z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 25.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

   55 868,04 zł  55 868,04 zł 23.12.2010 
umowa z BRE Bankiem Hipotecznym 
S.A z dnia 16.02.2006r. przelew z dnia 
23.12.2010 i jest udziałem własnym 

   57 271,98 zł 57 271,98 zł  26.01.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 26.01.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

   57 808,23 zł 57 808,23 zł  25.02.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 25.02.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     55 525,35 zł 55 525,35 zł  24.03.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 24.03.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     57 643,04 zł 57 643,04 zł  26.04.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 26.04.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     58 865,07 zł 58 865,07 zł  26.05.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 26.05.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

     57 255,44 zł 57 255,44 zł  22.06.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 22.06.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     58 693,70 zł 58 693,70 zł    27.07.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 27.07.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     60 091,77 zł 60 091,77 zł  25.08.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 25.08.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     58 284,86 zł 34 981,00 zł  23 303,86 zł 23.09.2011 

umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 23.09.2011, w tym udział 
własny wynosi 23 303,86 zł i udział 
Ministra Zdrowia wynosi 34 981,00 zł 

     58 145,41 zł 34 981,00 zł 23 164,41 zł 27.10.2011 

umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 27.10.2011, w tym udział 
własny wynosi 23 164,41 zł i udział 
Ministra Zdrowia wynosi 34 981,00 zł 

     1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł   28.11.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 28.11.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł   28.11.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 28.11.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

   1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł   28.11.2011 
umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 28.11.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

   941 729,58 zł 917 805,21 zł 23 924,37 zł 28.11.2011 

umowa z (…) z dnia 16.02.2006r. 
przelew z dnia 28.11.2011, w tym udział 
własny wynosi 23 924,37 zł i udział 
Ministra Zdrowia wynosi 917 805,21 zł 
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2) Dofinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów dla (…)  

z (…) - umowa kredytu  nr 07/00096  

z dnia 03.07.2007r. 
 
 

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych kontrolującym przedłożono: 

• umowę kredytu na sfinansowanie zadłużenia wobec (…) nr 07/0096 zawartą dnia 

03.07.2007r. pomiędzy  (…) a (…) reprezentowanym przez Pełnomocnika  Pana (…), 

• umowę w sprawie warunków przejęcia zobowiązań (…) w likwidacji wynikającej z 

Umowy Kredytu Nr 07/0096 z dnia 03.07.2007r. Umowa została zawarta w dniu 

22.09.2010r. pomiędzy (…)  

a Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Starostę – (…), Wicestarostę – (…) 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu (…). Powiat Żagański, z uwagi na przejęcie 

zobowiązań po (…), zobowiązał się spłacić zobowiązania w wysokości 6.300.000,00 

zł  wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi wynikającymi z umowy 

07/0096 z dnia 03.07.2007r.   
 

Powiat Żagański spłacił kredyt z (…)  w łącznej kwocie 6.746.212,19 zł. W ramach 

przedmiotowej dotacji spłacono ww. kredyt w kwocie 6.327.954,62 zł. Pozostała część kredytu w 

kwocie 418.257,57 zł została spłacona ze środków własnych Powiatu. Kontrolującym 

przedłożono potwierdzenia przelewów dot. zapłaty poszczególnych rat kredytu, które w łącznej 

wysokości 6.327.954,62 zł  były sfinansowane  

z dotacji Ministra Zdrowia. Na potwierdzeniach przelewów znajdują się opisy dot. sfinansowania 

wydatków w ramach dotacji Ministra Zdrowia. 

 Zadanie w całości zostało sfinansowane w roku 2011.  
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. Wydatki bieżące: 10 789 558,57 zł 13 487 040,17 zł 10 789 558,57 zł 2 697 481,60 zł     

2) 
Dofinansowanie spłaty zobowiązań z 
tytułu poręczonych kredytów dla (…), 
umowa nr 07/00096 z (…) z 03.07.2007r. 

6 327 954,62 zł 6 746 212,19 zł 6 327 954,62 zł 418 257,57 zł     

   54 136,92 zł  54 136,92 zł 07.06.2010 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 07.06.2010 i jest udziałem 
własnym 

   44 272,60 zł  44 272,60 zł  29.07.2010 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 29.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

     54 865,06 zł  54 865,06 zł 30.08.2010 
umowa z (…) z  dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 30.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

     52 966,01 zł  52 966,01 zł 28.09.2010 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 28.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

     52 348,09 zł  52 348,09 zł 27.10.2010 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 27.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

     54 458,10 zł  54 458,10 zł 26.11.2010 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 26.11.2010 i jest udziałem 
własnym 
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

     53 569,91 zł         53 569,91 zł 29.12.2010 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 29.12.2010 i jest udziałem 
własnym 

     53 716,06 zł 53 716,06 zł  27.01.2011 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 27.01.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     52 333,56 zł 52 333,56 zł  24.02.2011 
umowa (…) z dnia 03.07.2007r. przelew 
z dnia 24.02.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     54 616,89 zł 54 616,89 zł  29.03.2011 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 29.03.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     53 145,98 zł 53 145,98 zł  27.04.2011 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 27.04.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

     56 273,37 zł 56 273,37 zł  27.05.2011 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 27.05.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

   55 865,48 zł 55 865,48 zl  28.06.2011 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 28.06.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

   56 099,97 zł 56 099,97 zł  28.07.2011 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 28.07.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

   59 365,66 zł 59 365,66 zł  29.08.2011 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 29.08.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

   56 682,65 zł 56 682,65 zł  28.09.2011 
umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 28.09.2011 i jest udziałem 
Ministra Zdrowia 

   57 486,31 zł 31 343,00 zł 26.143,31 zł 28.10.2011 

umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 28.10.2011, w tym udział 
własny wynosi 26 143,31 zł i udział 
Ministra Zdrowia wynosi 31 343,00 zł 

   5 824 009,57 zł 5 798 512,00 zł 25 497,57 zł 29.11.2011 

umowa z (…) z dnia 03.07.2007r. 
przelew z dnia 29.11.2011, w tym udział 
własny wynosi 25 497,57 zł i udział 
Ministra Zdrowia wynosi 5 798 512,00 zł 
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3) Dofinansowanie spłaty zobowiązań cywilnoprawnych likwidowanego (…) 
 

 

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez Powiat Żagański dofinansowano 

z dotacji m.in. spłatę zobowiązań cywilnoprawnych likwidowanego (…) na mocy uchwały 

Nr 438/2010 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 06 października 2010r. w sprawie przejęcia 

zobowiązań (…).  

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, iż na powyższe zadanie 

wydatkowano łącznie kwotę 1.702.335,04 zł, z czego kwota 10.682,16 zł została sfinansowana  

z dotacji, natomiast 1.691.652,88 zł  – ze środków finansowych własnych Powiatu. 

Z dotacji Ministra Zdrowia dofinansowano wydatki w związku z zawartą ugodą sądową  

nr VGC 929/10 z dnia 27 stycznia 2011r. na kwotę 37.000,00 zł, z tego 10.682,16 zł 

sfinansowano z dotacji, a 26.317,84 zł –  sfinansowano ze środków własnych Powiatu). Ugoda 

zawarta była w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydziale V Gospodarczym pomiędzy (…), 

a Powiatem Żagańskim. Termin przekazania środków zgodnie z zawartą ugodą ustalony był do 

dnia 07.02.2011r. Środki finansowe w kwocie 37.000,00 zł Powiat Żagański przekazał dnia 

04.02.2011r. na konto (…), zgodnie  z zawartą ugodą.  

Na opisie przelewu wpisano, iż zostały spłacone zobowiązania wobec (…), natomiast zostały 

spłacone zobowiązania wobec  (…). 

W powyższej kwestii Skarbnik Powiatu złożyła wyjaśnienie, iż  dyspozycja przelewu jest na 

rzecz (…), a polecenie przelewu jest zgodne z podanym kontem na dyspozycji – nazwa firmy jest 

rozszerzona o (…) i tak też jest w Protokole Sądu Rejonowego w Zielonej Górze”. 

         

Zadanie dofinansowania spłaty zobowiązań cywilnoprawnych likwidowanego (…) z 

otrzymanej w ramach dotacji celowej Ministra Zdrowia w kwocie 10.682,16 zł zostało 

sfinansowane w roku 2011.  
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. Wydatki bieżące: 10 789 558,57 zł 13 487 040,17 zł 10 789 558,57 zł 2 697 481,60 zł     

3) 
Dofinansowanie spłaty zobowiązań 
cywilnoprawnych wobec kontrahentów,  
w tym: 

10 682,16 zł 1 702 335,04 zł 10 682,16 zł 1 691 652,88 zł     

 
Faktura VAT nr 21/10 (…) 
meble do poradni endoskopowej 

  3 040 ,00 zł  3 040,00 zł 15.03.2010 przelew z dnia 15.03.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Faktura VAT nr 31/03/10/FV  
(…) 

 2 993, 88 zł  2 993,88 zł 16.03.2010 przelew z dnia 16.03.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Ugoda z 31 marca 2010r. pomiędzy (…) a 
(…) w sprawie dokonania odpisu na 
ZFŚS 

 450 000, 00 zł  450 000,00 zł 31.03.2010 przelew z dnia 31.03.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Faktura VAT nr 9/2010 z 16.03.2010r. 
(…) 

  5 185,00 zł  5 185,00 zł 01.04.2010 przelew z dnia 01.04.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Faktura VAT nr 10/2010 z 25.03.2010r. 
(…) 

  
707,60 zł  707,60 zł 08.04.2010 przelew z dnia 08.04.2010 i jest udziałem 

własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/1/2010 
(…) 

 3 077,50 zł  3 077,50 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/2/2010 
(…) 

 6 600,00 zł  6 600,00 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/3/2010 
(…) 

 8 520,00 zł  8 520,00 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 
Kwota dotacji wynikająca 

z umowy                            
Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

w tym 
Data wykorzystania 

Dotacji z zastrzeżeniem 
Dokumenty potwierdzające wykonanie 

zadania zgodnie  
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/w złotych/ złotych/ 

Udział Ministra 
Zdrowia zgodnie z § 2 

umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

z § 3 ust. 2 umowy 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/4/2010 
(…) 

 11 250,00 zł  11 250,00 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/5/2010 
(…) 

 6 270,08 zł  6 270,08 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/6/2010 
(…) 

 4 188,00 zł  4 188,00 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/7/2010 
(…) 

 2 000,00 zł  2 000,00 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/8/2010 
(…) 

 6 062,00 zł  6 062,00 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/9/2010 
(…) 

 2 997,28 zł  2 997,28 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 

Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/10/2010 
Mariusz Makowski 
ul. Konopnickiej 8/1, Żary 

 15 182,50 zł  15 182,50 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/11/2010 
(…) 

 5 845,00 zł  5 845,00 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/12/2010 
(…) 

 5 386,00 zł  5 386,00 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 
Kwota dotacji wynikająca 

z umowy                            
Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

w tym 
Data wykorzystania 

Dotacji z zastrzeżeniem 
Dokumenty potwierdzające wykonanie 

zadania zgodnie  
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/w złotych/ złotych/ 

Udział Ministra 
Zdrowia zgodnie z § 2 

umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

z § 3 ust. 2 umowy 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/13/2010 
(…) 

 5 705,08 zł  5 705,08 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/14/2010 
(…) 

 9 621,60 zł  9 621,60 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/15/2010 
(…) 

 1 500,00 zł  1 500,00 zł 16.07.2010 przelew z dnia 16.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/16/2010 
(…) 

 4 367,00 zł  4 367,00 zł 21.07.2010 przelew z dnia 21.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/17/2010 
(…) 

 3 438,00 zł  3 438,00 zł 22.07.2010 przelew z dnia 22.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/18/2010 
(…) 

 1 395,00 zł  1 395,00 zł 28.07.2010 przelew z dnia 28.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/19/2010 
(…) 

 3 855,00 zł  3 855,00 zł 30.07.2010 przelew z dnia 30.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/20/2010 
(…) 

 2 844,00 zł  2 844,00 zł 30.07.2010 przelew z dnia 30.07.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/21/2010 
(…) 

 1 200,00 zł  1 200,00 zł 02.08.2010 przelew z dnia 02.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 
Kwota dotacji wynikająca 

z umowy                            
Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

w tym 
Data wykorzystania 

Dotacji z zastrzeżeniem 
Dokumenty potwierdzające wykonanie 

zadania zgodnie  
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/w złotych/ złotych/ 

Udział Ministra 
Zdrowia zgodnie z § 2 

umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

z § 3 ust. 2 umowy 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/22/2010 
(…) 

 1 770,00 zł  1 770,00 zł 12.08.2010 przelew z dnia 12.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/22/2010 
(…) 

 27 540,69 zł  27 540,69 zł 24.08.2010 przelew z dnia 24.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/24/2010 
(…) 

 5 251,44 zł  5 251,44 zł 11.08.2010 przelew z dnia 11.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/24/2010 
(…) 

 77 415,61 zł  77 415,61 zł 26.08.2010 przelew z dnia 26.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/25/2010 
(…) 

 26 800,00 zł  26 800,00 zł 13.08.2010 przelew z dnia 13.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/25/2010 
(…) 

 34 432,33 zł  34 432,33 zł 30.08.2010 przelew z dnia 30.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Zaległe składki potrącone pracownikom 
w miesiącu 04/2010 
(…) 

 3 039,16 zł  3 039,16 zł 30.08.2010 przelew z dnia 30.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Zaległe składki potrącone pracownikom 
w miesiącu 04/2010 
(…) 

 14 556,00 zł  14 556,00 zł 30.08.2010 przelew z dnia 30.08.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/26/2010 
(…) 

 3 927, 25 zł  3 927,25 zł 01.09.2010 przelew z dnia 01.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 
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1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/27/2010 
(…) 

 33 529,75 zł  33 529,75 zł 03.09.2010 przelew z dnia 03.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/28/2010 
(…) 

 2 800,00 zł  2 800,00 zł 03.09.2010 przelew z dnia 03.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/29/2010 
(…) 

 47 182,50 zł  47 182,50 zł 03.09.2010 przelew z dnia 03.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/30/2010 
(…) 

 49 355,79 zł  49 355,79 zł 14.09.2010 przelew z dnia 14.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/33/2010 
(…) 

 10 600,00 zł  10 600,00 zł 14.09.2010 przelew z dnia 14.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/34/2010 
(…) 

 7 700,00 zł  7 700,00 zł 14.09.2010 przelew z dnia 14.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/36/2010 
(…) 

 5 000,00 zł  5 000,00 zł 16.09.2010 przelew z dnia 16.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
 

Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/37/2010 
(…) 

 6 200,00 zł  6 200,00 zł 16.09.2010 przelew z dnia 16.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/39/2010 
(…) 

 16 000,00 zł  16 000,00 zł 16.09.2010 przelew z dnia 16.09.2010 i jest udziałem 
własnym 
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Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/40/2010 
(…) 

 22 000,00 zł  22 000,00 zł 23.09.2010 przelew z dnia 23.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/41/2010 
(…) 

  4 500,00 zł  4 500,00 zł 24.09.2010 przelew z dnia 24.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/42/2010 
(…) 

 5 500,00 zł  5 500,00 zł 29.09.2010 przelew z dnia 29.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/43/2010 
(…) 

 2 900,00 zł  2 900,00 zł 27.09.2010 przelew z dnia 27.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/44/2010 
(…) 

 6 000,00 zł  6 000,00 zł 28.09.2010 przelew z dnia 28.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/45/2010 
(…) 

 8 500,00 zł  8 500,00 zł 29.09.2010 przelew z dnia 29.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/46/2010 
(…) 

 11 083,50 zł  11 083,50 zł 14.10.2010 przelew z dnia 14.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/47/2010 
(…) 

 56 000,00 zł  56 000,00 zł 14.10.2010 przelew z dnia 14.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/48/2010 
(…) 

 7 000,00 zł  7 000,00 zł 14.10.2010 przelew z dnia 14.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/49/2010 
(…) 

 6 000,00 zł  6 000,00 zł 14.10.2010 przelew z dnia 14.10.2010 i jest udziałem 
własnym 
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Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/50/2010 
(…) 

 16 000,00 zł  16 000,00 zł 14.10.2010 przelew z dnia 14.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/51/2010 
(…) 

 64 595,06 zł  64 595,06 zł 14.10.2010 przelew z dnia 14.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/52/2010 
(…) 

 2 800,00 zł  2 800,00 zł 14.10.2010 przelew z dnia 14.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/53/2010 
(…) 

 1 900,00 zł  1 900,00 zł 21.10.2010 przelew z dnia 21.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/54/2010 
(…) 

 51 787,41 zł  51 787,41 zł 21.10.2010 przelew z dnia 21.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/57/2010 
(…) 

 10 000,00 zł  10 000,00 zł 28.10.2010 przelew z dnia 28.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/58/2010 
(…) 

 11 297,43 zł  11 297,43 zł 28.10.2010 przelew z dnia 28.10.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelności wobec (…)  
wezwanie z dnia 19.05.2010  9 525,87 zł  9 525,87 zł 04.11.2010 przelew z dnia 04.11.2010 i jest udziałem 

własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/60/2010 
(…) 

 1 167,62 zł  1 167,62 zł 04.11.2010 przelew z dnia 04.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/61/2010 
(…) 

 5 350,00 zł  5 350,00 zł 04.11.2010 przelew z dnia 04.11.2010 i jest udziałem 
własnym 
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Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/63/2010 
(…)  

 180,00 zł  180,00 zł 04.11.2010 przelew z dnia 04.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/66/2010 
(…) 

 47 675,00 zł  47 675,00 zł 04.11.2010 przelew z dnia 04.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/67/2010 
(…) 

 671,00 zł  671,00 zł 04.11.2010 przelew z dnia 04.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/69/2010 
(…) 

 13 023,33 zł  13 023,33 zł 04.11.2010 przelew z dnia 04.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…)wezwanie do 
zapłaty nr klienta 5/55/400 
z dnia 19.10.2010r. 

 2 148,91 zł  2 148,91 zł 04.11.2010 przelew z dnia 04.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/70/2010 
(…) 

 5 577,84 zł  5 577,84 zł 09.11.2010 przelew z dnia 09.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/73/2010 
(…) 

 22 000,00 zł  22 000,00 zł 09.11.2010 przelew z dnia 09.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…)zobowiązania 
(…) w likwidacji na dzień 30.06.2010 

 10 753,82 zł  10 753,82 zł 10.11.2010 przelew z dnia 10.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) wezwanie do 
zapłaty nr klienta 4/57/502610 i 502600 
z dnia 26.10.2010r. 

 62 461,29 zł  62 461,29 zł 10.11.2010 przelew z dnia 10.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/75/2010 
(…) 

 6 151,26 zł  6 151,26 zł 12.11.2010 przelew z dnia 12.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/79/2010 
(…) 

 13 191,01 zł  13 191,01 zł 12.11.2010 przelew z dnia 12.11.2010 i jest udziałem 
własnym 
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Wierzytelność wobec (…) 
spłata zobowiązań (…) 
wg stanu na dzień 30.06.2010r. 

 70 808,56 zł  70 808,56 zł 15.11.2010 przelew z dnia 15.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/82/2010 
(… 

 39 266,68 zł  39 266,68 zł 22.11.2010 przelew z dnia 22.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…)  
w likwidacji  
wezwanie do zapłaty z dnia 17.11.2010r. 

 19 550,75 zł  19 550,75 zł 25.11.2010 przelew z dnia 25.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność wobec (…) spłata 
zobowiązań (…)  
w likwidacji F-a VAT 0654/09/FVS 

 14 903,21 zł  14 903,21 zł 25.11.2010 przelew z dnia 25.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 

Wierzytelność wobec Sądu Okręgowego 
I Wydział Cywilny w Zielonej Górze 
spłata zobowiązań (…) 
w likwidacji  
wezwanie do zapłaty z dnia 22.10.2010 

 10 155,00 zł  10 155,00 zł 02.12.2010 przelew z dnia 02.11.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/88/2010 
(…) 

 17 167,96 zł  17 167,96 zł 17.12.2010 przelew z dnia 17.12.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/90/2010 
(…) 

 15 737,86 zł  15 737,86 zł 17.12.2010 przelew z dnia 17.12.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/91/2010 
(…) 

 5 000,00 zł  5 000,00 zł 29.12.2010 przelew z dnia 29.12.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą sądową 
VGC 929/10   
(…) 

 37 000,00 zł 10 682,16 zł 26 317,84 zł 04.02.2011 
przelew  z dnia 04.02.2011, w tym udział 
własny wynosi 26 317,84 zł i udział 
Ministra Zdrowia wynosi 10 862,16 zł 

 

Wierzytelność wobec (…) 
spłata zobowiązań SP (…)  
w likwidacji  
wezwanie do zapłaty  
WSOZ IV 4490-603/2010 EW 

 11 863,47 zł  11 863,47 zł 21.02.2011 przelew z dnia 21.02.2011 i jest udziałem 
własnym 
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Wierzytelność wobec (…) 
spłata zobowiązań (…) 
w likwidacji  
wezwanie do zapłaty 27.04.2011r. 

 1 686,97 zł  1 686,97 zł 12.05.2011 przelew z dnia 12.05.2011 i jest udziałem 
własnym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny            
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 

Wierzytelność wobec (…) 
spłata zobowiązań (…)  
w likwidacji  
pismo nr ZDEF 442-2/2010 WEFiWWM 
II MIP 

 11 043,19 zł  11 043,19 zł 16.05.2011 przelew z dnia 16.05.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność zgodnie z ugodą 
PSG/92/2010 
(…) 

 4 000,00 zł  4 000,00 zł 14.07.2011 przelew z dnia 14.07.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – I kwartał 2010r. 

 60,00 zł  60,00 zł 31.03.2010 przelew z dnia 31.03.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – II kwartał 2010r. 

 60,00 zł  60,00 zł 30.06.2010 przelew z dnia 30.06.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – III kwartał 2010r. 

 60,00 zł  60,00 zł 30.09.2010 przelew z dnia 30.09.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – IV kwartał 2010r. 

 60,00 zł  60,00 zł 30.12.2010 przelew z dnia 30.12.2010 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – I kwartał 2011r. 

 60,00 zł  60,00 zł 31.03.2011 przelew z dnia 31.03.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – II kwartał 2011r. 

 60,00 zł  60,00 zł 30.06.2011 przelew z dnia 30.06.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (...) 
renta – III kwartał 2011r. 

 60,00 zł  60,00 zł 30.09.2011 przelew z dnia 30.09.2011 i jest udziałem 
własnym 
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – IV kwartał 2011r. 

 60,00 zł  60,00 zł 30.12.2011 przelew z dnia 30.12.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 01/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.01.2011 przelew z dnia 14.01.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 02/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.02.2011 przelew z dnia 14.02.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 03/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.03.2011 przelew z dnia 14.03.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 04/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.04.2011 przelew z dnia 14.04.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 05/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 13.05.2011 przelew z dnia 13.05.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 06/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.06.2011 przelew z dnia 14.06.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 07/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.07.2011 przelew z dnia 14.07.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 08/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 12.08.2011 przelew z dnia 12.08.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 09/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.09.2011 przelew z dnia 14.09.2011 i jest udziałem 
własnym 
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Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 10/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.10.2011 przelew z dnia 14.10.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 11/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.11.2011 przelew z dnia 14.11.2011 i jest udziałem 
własnym 

 
Wierzytelność wobec (…) 
renta – m-c 12/2011 

 800,00 zł  800,00 zł 14.12.2011 przelew z dnia 14.12.2011 i jest udziałem 
własnym 
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2. Wydatki maj ątkowe - dofinansowanie remontu dachu na (…)(budynku Powiatu 

Żagańskiego oddanego w nieodpłatne użytkowanie dla (…)) 
 
 
 

Kontrolującym przedłożono umowę nr PSG.39.2011 z dnia 02.11.2011r. na wykonanie 

zadania pn „Wykonanie remontu dachu papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich (część 

niska) na obiekcie (…)” na kwotę  24 433,09 zł. Przedmiot umowy został zrealizowany z dotacji 

otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia. Do niniejszej umowy została wystawiona  faktura VAT nr 

77/2011 z dnia 21.11.2011r. na kwotę 24.433,09 zł – na fakturze  znajduje się opis dot. 

sfinansowania wydatku w ramach dotacji Ministra Zdrowia. 

Zapłata faktury została potwierdzona przedłożonym przelewem zrealizowanym w dniu 

02.12.2012r. (przelew wspólny dla faktury VAT nr 77/2011 i faktury VAT 78/2011). 

Kontrolującym przedłożono umowę nr PSG.43.2011 z dnia 14.11.2011r. na wykonanie 

zadania pn „Wykonanie remontu dachu papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich (część 

niska) na obiekcie (…) zgodnie z przedłożonym i sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru 

kosztorysem robót dodatkowych. Po zerwaniu papy stwierdzono brak podłoża cementowego pod 

papą. Dla prawidłowego wykonania w/w robót należało skuć uszkodzone elementy dachu i 

wykonać nową konstrukcję”. Przedmiot umowy został zrealizowany z dotacji otrzymanej z 

Ministerstwa Zdrowia. Do niniejszej umowy została wystawiona  faktura VAT nr 78/2011 z dnia 

21.11.2011r. na kwotę 9.000,98 zł - na fakturze  znajduje się opis dot. sfinansowania wydatku w 

ramach dotacji Ministra Zdrowia. Zapłata faktury została potwierdzona przedłożonym przelewem 

zrealizowanym w dniu 02.12.2012r. (przelew wspólny dla faktury VAT nr 77/2011 i faktury VAT 

78/2011). 

Zadania realizowane były zgodnie z umową w 2011r.  
 
Kwota dotacji Ministra Zdrowia na wydatki majątkowe wynosiła 33.578,00 zł. Z konta  

Starostwa Powiatowego w Żaganiu dnia 02.12.2011r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 

celowej w wysokości 143,93 zł na konto Ministerstwa Zdrowia nr 52 1010 1010 0013 0022 3000 

0000 (z tego konta zostały przekazane środki z Ministerstwa Zdrowia na konto Starostwa). 

Zgodnie z § 4 pkt 3  umowy nr 37/2011/JST/2087/1135 z dnia 04.11.2011r  środki należało 

przelać na konto nr 02 1010 1010 0013 0022 3100 0000. W dosłanych wyjaśnieniach Skarbnika 

Powiatu czytamy: zwrot dotacji został dokonany na konto, z którego otrzymaliśmy dotację, a nie 

na konto wskazane w umowie dotacji. Pomyłka nastąpiła w związku z szablonowym działaniem 

pracownika (zawsze dotacje z § 2130 zwracamy na konto z którego otrzymaliśmy środki). 
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ZESTAWIENIE ZADA Ń ZREALIZOWANYCH W RAMACH UMOWY – WYDATKI MAJ ĄTKOWE 
 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 

w tym 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

2. Wydatki maj ątkowe: 33 578,00 zł 63 434,13 zł 33 434,07 zł 30 000,06 zł     

 
Dofinansowanie remontu dachu na (…) 
(budynku Powiatu Żagańskiego oddanego 
w nieodpłatne użytkowanie dla (…))  

       

 
Kardiomonitor GOLDWAY –Phillips 
G40 Faktura VAT nr FA/11/12/2010 

  30 000,06  30 000,06 zł 20.12.2010 

faktura VAT FA/11/12/2010 z dnia 
07.12.2010r.., protokół zdawczo-
odbiorczy z 08.12..2010r.  przelew z dnia 
20.12.2010r. na kwotę 30 000,06 zł  

 
(…) 
Faktura VAT 77/2011 za roboty 
budowlane 

  24 433,09 zł 24 433,09 zł  02.12.2011 

protokół odbioru ostatecznego 
wykonanych robót z dnia 18.11.2011r., 
faktura VAT 77/2011 z dnia 
21.11.2011.przelew z dnia 02.12.2011r. 

 
(…) 
Faktura VAT 78/2011 za roboty 
budowlane 

 9 000,98 zł 9 000,98 zł  02.12.2011 

protokół odbioru ostatecznego z dnia 
18.11.2011r., faktura VAT 78/2011 z 
dnia 21.11.2011.przelew z dnia 
02.12.2011r. 
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III Ocena prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w przypadku zakupu 

aparatury lub sprzętu medycznego oraz przebudowy, rozbudowy, modernizacji 

obiektów ochrony zdrowia - dofinansowanie remontu dachu na (…) (budynku powiatu 

Żagańskiego oddanego w nieodpłatne użytkowanie dla (…)) 

  

Zgodnie z umową 37/2011/JST/2087/1135 z dnia 04 listopada 2011 r. o udzielenie dotacji 

celowej dla JST na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach 

wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu 

terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” Powiat Żagański 

sfinansował wydatki majątkowe związane z remontem dachu na (…) (budynku powiatu 

Żagańskiego oddanego w nieodpłatne użytkowanie dla (…)). Zgodnie z w/w umową kwota 

przeznaczona na realizację tego zadania wynosiła 33.578,00 zł.  

Kontrolującym przedłożono umowy związane z realizacją przedmiotowego zdania: 

- Umowa PSG.39.2011 z dnia 02 listopada 2011 r. na kwotę 24.433,09 zł brutto, 

- Umowa PSG.43.2011 z dnia 14 listopada 2011 r. na kwotę 7.317,87 zł netto plus należny 

podatek VAT w kwocie 1.683,11 zł. 

Do powyższych umów zostały wystawione dwie faktury: 

- Faktura VAT nr 77/2011 z dnia 21.11.2011 r. na kwotę 24.433,09 zł, 

- Faktura VAT nr 78/2011 z dnia 21.11.2011 r. na kwotę   9.000,98 zł; 

Razem                33.434,07 zł 

 

Ocena prawidłowości udzielenia zamówień publicznych  
 

Kontrolowane zamówienia publiczne realizowane były w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi 

zmianami), nazywaną dalej ustawą pzp. W związku z nie stosowaniem w/w ustawy, zamówienia 

realizowane były na podstawie Zarządzenia Nr 210/2010 Starosty Żagańskiego z dnia 01 grudnia 

2010r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro, nazywanym 

dalej Zarządzeniem. 

Kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą kontrolowanych postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego.  

Zgodnie z komentarzami do ustawy Prawo zamówień publicznych, w powiecie kierownikiem 

zamawiającego jest Zarząd Powiatu, który na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
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5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) 

odpowiada za gospodarowanie mieniem powiatu. Równolegle w/w komentarze stwierdzają, 

iż stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy pzp., Zarząd Powiatu może powierzyć pisemnie 

wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia Staroście.  

W przekazanych przez jednostkę dokumentach dotyczących kontrolowanych zamówień 

publicznych stwierdzono brak upoważnienia, o którym mowa powyżej. Jednocześnie 

stwierdzono, iż w § 1 pkt 2 w/w Zarządzenia znajduje się zapis: „ilekroć w niniejszym 

zarządzeniu jest mowa o Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Starostę 

Żagańskiego”.   

Kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było  

z zachowaniem formy pisemnej. 

Realizację przedmiotowego  zadania wszczęto zgodnie z w/w Zarządzeniem, wnioskiem  

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa wynosi 

powyżej 4.000 euro, a poniżej 14.000 euro.  

Przedmiot zamówienia określono prawidłowo jako robotę budowlaną. 

Szacowanie wartości zamówienia zgodnie z w/w Zarządzeniem wykonano na podstawie 

zapisów art. 32 -35 ustawy pzp., tj. w oparciu o kosztorys inwestorski.  

Następnie przeprowadzono pisemne rozeznanie cenowe, poprzez skierowanie do pięciu 

potencjalnych wykonawców prośby o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu 

dachu. Na powyższe zaproszenie do złożenia ofert odpowiedział  jeden potencjalny wykonawca. 

Sporządzono protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego. Powyższy protokół został 

potwierdzony przez Skarbnika Powiatu oraz zatwierdzony przez Starostę. 

Zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego i Skarbnika Powiatu protokół stanowił 

podstawę do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.  

W dniu 02 listopada 2011 r. została zawarta umowa PSG.39.2011 pomiędzy Powiatem 

Żagańskim a (…) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (…) na wykonanie zadania 

pn. „Wykonanie remontu dachu papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich (część niska) 

na obiekcie (…)”. 

W trakcie realizacji prac, stwierdzono brak podłoża cementowego pod papą. W piśmie z dnia 

14 listopada 2011r. Pani (…), poinformowała Zarząd Powiatu Żagańskiego  

o konieczności skucia uszkodzonych elementów dachu i wykonania nowej konstrukcji.  

W dniu 14 listopada 2011r. została zawarta umowa PSG.43.2011 pomiędzy Powiatem 

Żagańskim a (…) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (…) na wykonanie zadania 
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pn. „Wykonanie remontu dachu papowego wraz z wymiana obróbek blacharskich (część niska) 

na obiekcie (…)” zgodnie  z przedłożonym i sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru 

kosztorysem robót dodatkowych. 

    Wszystkie wykonane czynności były zgodne z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu.    

 

IV.   USTALENIA KO ŃCOWE 

 

Kontrola przeprowadzona w zakresie dotacji celowej przekazanej w 2011r. przez Ministra 

Zdrowia w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu 

terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” wskazuje, że: 

� W badanym okresie przedmiotowa dotacja otrzymana z Ministerstwa Zdrowia 

została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i  terminem (celowość). 
 
� Stwierdzono prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z zawartą umową 

(pod względem rzetelności, gospodarności i zgodności z prawem). 
 
� Kontrolowane zamówienia publiczne w zakresie remontu dachu na (…) (budynku 

powiatu Żagańskiego oddanego w nieodpłatne użytkowanie dla (…)) realizowane były w 

oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z nie stosowaniem w/w ustawy, 

czynności  związane z udzieleniem zamówienia publicznego wykonywane były na 

podstawie Zarządzenia Nr 210/2010 Starosty Żagańskiego z dnia 01 grudnia 2010r. 

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro.   

Zgodnie z komentarzami do ustawy Prawo zamówień publicznych, w powiecie 

kierownikiem zamawiającego jest Zarząd Powiatu, który na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 

z późn zm.) odpowiada za gospodarowanie mieniem powiatu. Równolegle 

w/w komentarze stwierdzają, iż stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy pzp., Zarząd Powiatu 

może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia Staroście.  

W przekazanych przez jednostkę dokumentach dotyczących kontrolowanych zamówień 

publicznych stwierdzono brak upoważnienia, o którym mowa powyżej. Jednocześnie 

stwierdzono, iż w § 1 pkt 2 w/w Zarządzenia znajduje się zapis: „ilekroć w niniejszym 
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zarządzeniu jest mowa o Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Starostę 

Żagańskiego”.   

� Stwierdzono pomyłki wynikające z szablonowego działania pracowników oraz 

omyłki pisarskie w prowadzonej dokumentacji, tj.: 

- z konta Starostwa Powiatowego w Żaganiu zwrócono niewykorzystaną część 

dotacji celowej dotyczącej wydatków majątkowych na konto Ministerstwa 

Zdrowia nr 52 1010 1010 0013 0022 3000 0000 (z tego konta zostały przekazane 

środki z Ministerstwa Zdrowia na konto Starostwa), a nie na konto nr 02 1010 

1010 0013 0022 3100 0000 wskazane w § 4 pkt 3 umowy 

nr 37/2011/JST/2087/1135 z dnia 04.11.2011r .  

- na potwierdzeniu dyspozycji przelewu z dnia 04.02.2011r.  (nr operacji 32027) 

opisano, iż zostały spłacone zobowiązania wobec (…), natomiast zostały spłacone 

zobowiązania wobec  (…).  
 

 
 
   
Na tym sprawozdanie zakończono. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano pod pozycją 

Nr 7/2012 w książce kontroli prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Żaganiu. 

  

Kontrolę przeprowadzono na podstawie: 

− pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.03.2012r., znak: MZ-OZZ-078-27574-4/AK/12, 

− umowy 37/2011/JST/2087/1135 o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu 

terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach 

wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”  

zawartej w dniu 04.11.2011r..  

− ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.).  
 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia stanowiska do 

otrzymanego sprawozdania z kontroli, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli. 

Stanowisko do sprawozdania z kontroli należy przedstawić w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania sprawozdania z kontroli. 
 
 
 
 Sprawozdanie z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których: 
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− egz. nr 1 przekazano Panu Markowi Ślusarskiemu – Staroście Powiatu Żagańskiego, 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 

− egz. nr 2 przekazano Ministrowi Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia w Warszawie, 

ul. Miodowa 15,  

− egz. nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

Data i miejsce sporządzenia sprawozdania z kontroli 

30 października 2012r.,  Gorzów Wlkp. 
 
 
          

 

        Marcin Jabłoński 

 

 

 

 

 

Podpisy osób kontrolujących: 

1. Katarzyna Folińska  -  .............................................................. 

2. Krystyna Żuk  - ............................................................... 

3. Ewelina Niesłuchowska  - ............................................................... 

4. Tomasz Nowicki  - ............................................................... 

 

 

 

 

 

(…) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) 

 


