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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

         

1 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:  

Gmina Niegosławice 

Niegosławice 55 

67-312 Niegosławice  

2 Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów: 

Kontrolę przeprowadziły:  

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu 

kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 82-1/2015 z dnia 19 marca 2015 r. 

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na 

podstawie Nr 82-2/2015 z dnia 19 marca 2015 r.  

3 Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

20.03.2015 r. 

4 Zakres kontroli: 

Prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków 

związanych z utworzeniem w 2014 roku nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 na podstawie Umowy Nr 4/2014 zawartej w dniu 19 sierpnia 2014 r. Kontrola 

obejmowała okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

5 Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

Gmina Niegosławice w dniu 19 sierpnia 2014 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę   

Nr 4/2014 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju 

i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie określonym  



 

 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch -  

edycja 2014”. 

Objęte Umową zadanie polegało na wybudowaniu Klubu Dziecięcego „Eko – Maluch” 

w Gościeszowicach przeznaczonego dla 47 dzieci. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 

369,44 m² i składa się z trzech oddziałów przeznaczonych na pobyt dzieci, z których każdy ma 

bezpośrednie wyjście na taras, węzła sanitarnego, bawialni, szatni, kuchni, zmywalni, 

pomieszczeń gospodarczych, pomieszczenia biurowego, kotłowni. Zadanie obejmowało również 

zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. drogi dojazdowe, chodniki, przepompownię ścieków, 

ogrodzenie terenu, utworzenie zieleni oraz zakup sprzętu kuchennego. Przewidywany termin 

uruchomienia placówki zaplanowano na grudzień 2014 r.  

Realizując zadanie Gmina przeprowadziła jedno postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot 

określonych w przepisach art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., 

poz.907, z późn.zm oraz 2014 r. poz. 423).  

 W dniu 10 grudnia 2014 r. Gmina Niegosławice złożyła wniosek o wypłatę dotacji z rezerwy 

celowej budżetu państwa w wysokości 1 410 072,00 zł. Do wniosku przedłożono fakturę  

nr 55/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym zapłatę oraz 

Protokołem odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych Nr 1-ROR.ZP.5.2014 

z 5 grudnia 2014 r. Po dokonaniu weryfikacji wniosku, Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał 

środki  we wnioskowanej kwocie. 

W dniu 20 marca 2015 r. przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy Niegosławice oraz 

w budynku Klubu dziecięcego „Eko-Maluch” w Gościeszowicach.  W wyniku oględzin ustalono, 

co następuje: 

Dokumenty finansowo-księgowe zawierają prawidłowe dekretacje i są identyczne  

z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji. Gmina przedstawiła wydruki  

z sytemu finansowo-księgowego dotyczące poszczególnych operacji związanych  

z realizacją zadania za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. oraz druki OT - przyjęcia środka 

trwałego budynku Eko-Maluch i poszczególnych sprzętów kuchennych. Na podstawie 

przedstawionych wydruków, zespół kontrolujący potwierdza, że prowadzona dla zadania 

ewidencja księgowa pozwala na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych 

w ramach realizacji zadania. Zespół kontrolujący potwierdza, iż wydatki zostały poniesione 

zgodnie z zasadami rzetelności, celowości, gospodarności i legalności.  

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych. Gmina zastosowała właściwy tryb udzielenia zamówienia publicznego, wykonała 

obowiązki dotyczące ogłoszeń oraz zachowała wymagane terminy, zastosowała 

niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu, wybrała najkorzystniejszą ofertę oraz 

podpisała umowę zgodną z przedmiotem zamówienia.  

Przedstawiona w trakcie kontroli dokumentacja dotycząca inwestycji zawierała niespójne 

nazewnictwo tytułu inwestycji i ilości planowanych miejsc opieki. W dniu kontroli Wójt 



 

 

Niegosławic złożył oświadczenie w którym wyjaśnił iż, „Inwestor posiadał dokumentację 

projektową, w której użyto terminu „budowa budynku przedszkola”, a w PF-U terminu „budowa 

budynku przedszkola dla 45 dzieci”. W związku z krótkim terminem realizacji całego projektu nie 

można było nanieść stosownych korekt ww. dokumentacji. Winno być: „budowa budynku klubu 

dziecięcego Eko-Maluch” oraz „przeznaczony jest dla 47 dzieci w wieku do lat 3”. Korekty 

nazewnictwa dokonano w zakresie Zaświadczenia z dnia 30.03.2015 r., potwierdzającego 

oddanie do użytku obiektu objętego pozwoleniem na budowę nr 366/2014 z dnia 17.07.2014 r. 

oraz w zakresie Decyzji Nr 124/2015 z dnia 26.03.2015 r. obejmującej zatwierdzenie projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.   

Roboty budowalne zostały wykonane w terminie określonym w Umowie z wykonawcą, tj.  

do dnia 5.12.2014 r. Protokołem nr 1/2014 z dnia 19.12.2014 r. potwierdzono odbiór robót 

w zakresie  zrealizowanej inwestycji. 

Wpisu Klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Gminę 

Niegosławice dokonano w dniu 31.12.2014 r. pod nr 2. 

 

Pismem z dnia 18.12.2014 r. Wójt Gminy Niegosławice zwrócił się do Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu z prośbą o wystawienie opinii dotyczącej użytkowania 

budynku Klubu Dziecięcego. W odpowiedzi na pismo KPPSP w Żaganiu w dniu 22.12.2014 r., 

pomimo braku wcześniejszych zastrzeżeń do zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu 

przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, wniósł uwagę w zakresie nie 

spełnienia przez drogę dojazdową do obiektu wymagań wynikających z Rozporządzenia MSWiA  

z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. nr 124, poz. 1030). Pismem z dnia 17.04.2015 r. Komendant PPSP w Żaganiu 

potwierdził, iż na dzień 22.12.2014 r. budynek spełniał warunki lokalowe zgodne 

z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych 

jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Zalecona 

przebudowa drogi została wykonana w ramach środków własnych Gminy. 

W dniu 21.01.2015 r. Wójt Gminy zawiadomił Komendanta PPSP i Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania.  

Pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane zostało Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Żaganiu w dniu 05.03.2015 r.     

W trakcie dalszych czynności kontrolnych LUW, w obecności Wójta Gminy oraz Kierownika 

Klubu dokonano oględzin wybudowanego budynku przeznaczonego dla 47 dzieci w wieku do lat 

3 wraz z infrastrukturą oraz oględzin zakupionego sprzętu kuchennego. Na dzień kontroli 

funkcjonował jeden oddział opieki, w którym przebywało 10 dzieci. Pozostałe dwa oddziały nie 

spełniały warunku gotowości do przyjęcia dzieci - brak wyposażenia, które nie było przedmiotem 

realizowanego zadania. Sporządzona dokumentacja fotograficzna potwierdzająca realizację  

inwestycji została dołączona do akt kontroli. 

 



 

 

Na dzień kontroli Zespół kontrolny potwierdził realizację zakresu inwestycji zgodnie z zawartą 

umową i ofertą konkursową za wyjątkiem braku uzyskania na dzień 31 grudnia 2014 r. 

pozwolenia na użytkowanie obiektu budynku Klubu dziecięcego,  w związku z koniecznością 

dostosowania drogi dojazdowej do wymogów wynikających z Rozporządzenia MSWiA z dnia 

24.07.2009 r. co stanowi uchybienie o charakterze nieistotnym z punktu widzenia prawidłowości  

i celowości wydatkowania środków. Ponadto kontrola zadania na miejscu dowodzi niedochowania 

przez Gminę terminu uruchomienia placówki.  

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, kontrolerzy zwrócili się do  Dyrektora Departamentu 

Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, o zajęcie stanowiska w sprawie 

możliwości zaakceptowania przez LUW zrealizowanego przez Gminę zadania pomimo opisanych 

powyżej uchybień. 

W odpowiedzi Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej uznał za dopuszczalne 

przekroczenie terminu realizacji zadania przez Gminę oraz potwierdzenie realizacji zadania 

zgodnie z celami i zasadami Programu.  

W związku z powyższym Zespół kontrolujący potwierdza, iż przekazana dotacja celowa na 

dofinansowanie wydatków związanych z utworzeniem w 2014 roku nowych miejsc w Klubie 

Dziecięcym w  Gościeszowicach,  została wydatkowana zgodnie z celami i zasadami Programu. 

 

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:   

1. Zarządzenie nr 120.34.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 07.07.2014 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej, 

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w dniu 10 lipca 2014 r.,   

3. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 232074-2014 z dnia 10.07.2014 r.,  

4. Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Budowę „Eko-Maluch” 

w Gościeszowicach, 

5. Oferty wykonawców, 

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.07.2014 r., 

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane nr 263548-2014, data 

zamieszczenia 7 sierpnia 2014 r.,   

8. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12 sierpnia 2014 r., 

podpisany przez Wójta Niegosławic, 

9. Umowę Nr ROR.ZP.272.5.2014 zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 r. pomiędzy Gminą 

Niegosławice a Zakładem Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych, Kubik Józef z siedzibą 

w Szprotawie, ul. Dębowa 9B, w zakresie budowy „Eko-Maluch” w Gościeszowicach, 

10. Decyzję nr 366/2014z dn.17.07.2014r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego 

i udzielenia pozwolenia na budowę przedszkola w miejscowości Gościeszowice (bez 

przyłączy). 



 

 

11. Decyzję nr 582/2014z dn.13.11.2014r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego 

i udzielenia pozwolenia na budowę przyłącza gazowego propanowego za zbiornikiem 

propanu V-4.85 m³ w Gościeszowicach,  

12. Protokół nr 1/2014 spisany w dniu 19.12.2014r. w sprawie odbioru robót: Budowa „Eko-

Maluch” w Gościeszowicach,  

13. Pismo z dnia 18.12.2014 r. Wójta Gminy Niegosławice do Komendanta PPSP w Żaganiu 

dot.  wystawienie opinii dotyczącej użytkowania budynku Klubu Dziecięcego. 

14. Pismo Komendanta PPSP w Żaganiu z dn. 22.12.2014r. dot. nie spełnienia przez drogę 

dojazdową do obiektu wymagań wynikających z Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.  

nr 124, poz. 1030) 

15. Decyzja 16/2015 z dn. 05.03.2015r. dot. pozwolenia na użytkowanie obiektu: Budowa 

przedszkola w miejscowości Gościeszowice na działce ewid. Nr 612/1, gmina Niegosławice 

16. Oryginał faktury oraz wyciąg bankowy,  

17. Wydruk z ewidencji księgowej, 

18.  7 dokumentów OT wystawionych w dniu 9 grudnia 2014 r. dotyczących inwestycji, 

19. Uchwałę Nr III.15.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Eko-Maluch” oraz 

ustalenie Statutu Klubu Dziecięcego „Eko-Maluch”, 

20. Regulamin organizacyjny Klubu Eko-Maluch w Gościeszowicach,  

21. Wpis Klubu Dziecięcego Eko-Maluch w Gościeszowicach do Rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Niegosławice – pod nr 2. 

22. Oświadczenie z dn. 20.03.2015r. dot. sprostowania nazewnictwa tytułu inwestycji i ilości 

planowanych miejsc opieki. 

23. Pismo Komendanta PPSP w Żagania z dn. 17.04.2015r. dot. spełnienia warunków 

lokalowych przez żłobek lub przedszkole. 

6 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Nie stwierdzono. 

 

 

         WOJEWODA LUBUSKI  

                 Katarzyna Osos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


