
 

 

                             Gorzów Wlkp., dnia 24października 2016 r.  

                            

                                                          

 

PER-I.801.1.6.2015.AMic 

Pan 

         Jan Kosiński  

Wójt   

Gminy Niegosławice  

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

         

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:  

Gmina Niegosławice  

Niegosławice 55 

67- 312 Niegosławice 

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów: 

Kontrolę przeprowadzili:  

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu 

kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 167-1/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r. 

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

podstawie upoważnienia Nr 167-2/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r. 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

08 sierpnia 2016 r. 

4. Zakres kontroli: 

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej na działania na rzecz rozwoju  

i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62  ustawy  

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) na 

realizację wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 w 2015 roku w Klubie Dziecięcym Eko-Maluch w Gościeszowicach, 

zgodnie z Umową Nr  5/2015 zawartą  w dniu 27 maja 2015 r.  

 

Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

Władysław Dajczak 

 



 

 

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

Gmina Niegosławice w dniu 27 maja 2015 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę  

Nr 5/2015 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 2015”. Kwota dotacji wynikająca z zawartej Umowy wyniosła 183 866,00 zł,  

co stanowiło 65,20 % wartości kosztorysowej zadania.  

Uchwałą nr VII.38.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca września 2015 r.  

wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2015 rok 

uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej. 

Na podstawie złożonych przez Gminę wniosków o wypłatę dotacji Wojewoda Lubuski  

w 2015 r. przekazał dotację w łącznej kwocie 140 302,07 zł na pokrycie wydatków bieżących 

związanych z funkcjonowaniem 47 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie 

Dziecięcym Eko-Maluch w Gościeszowicach. Wydatki bieżące przedstawione we wnioskach 

o wypłatę dotacji obejmowały: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup 

usług telekomunikacyjnych i internetu, zakup usług pocztowych oraz zakup usług 

pozostałych. 

W trakcie kontroli na miejscu skontrolowane zostały oryginały faktur, listy płac, not 

księgowych  oraz wyciągi bankowe przedstawione w wybranych do próby wydatkach 

poniesionych w 2015 r. 

Zespół kontrolny stwierdził, iż część wydatków przedstawiona w Sprawozdaniu z realizacji 

zadania z dnia 8 marca 2016 r. jest niezgodna z przedstawioną ewidencją księgową oraz  

z dowodami księgowymi: 

- w sprawozdaniu ujęto wydatki na wynagrodzenie księgowej za okres od lipca do grudnia,  

a nie ujęto ich w ewidencji księgowej, 

- Lista płac nr 55 i 56 za listopad 2015 r. (wynagrodzenia pracowników klubu dziecięcego),  

w sprawozdaniu przedstawiono inną wartość niż wynika to z listy płac i ewidencji księgowej, 

- suma wydatków za 2015 r. przedstawiona w ewidencji księgowej i RB-28S Sprawozdaniu  

z wykonania planu wydatków budżetowych dla Klubu Dziecięcego EKO MALUCH jest 

niespójna z sumą wydatków przedstawioną w Sprawozdaniu z realizacji zadania. 

Pismem z dnia 22 września 2016 r. Gmina Niegosławice przesłała korektę Sprawozdania  

w zakresie powyższych uchybień. Ze Sprawozdania wyłączono wynagrodzenia księgowej za 

okres od lipca do sierpnia gdyż stanowiły one koszt Gminy Niegosławice, a nie Klubu 



 

 

Dziecięcego, skorygowano w Sprawozdaniu wartości listy płac za listopad 2015 r. oraz 

dodano wydatki zgodnie z ewidencją księgową (poz. od 84 do 92 Zestawienia faktur).  

Po dokonanej korekcie rzeczywista wartość wydatków poniesionych na funkcjonalnie Klubu 

Dziecięcego EKO MALUCH wyniosła 216 889,02 zł, wobec czego przekazana dotacja 

stanowiła 64,69 %.  

 

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej 

oraz zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz Umową Nr  5/2015 zawartą  w dniu 27 maja 

2015 r.   

 

 Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:   

1. Uchwała nr VII.38.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 

dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2015 rok. 

2. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Klubu 

Dziecięcego Eko-Maluch  z dnia 02.02.2016 r.  

3. Wydruk Obroty na klasyfikacjach wydatków za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 

prowadzony dla Klubu Dziecięcego Eko-Maluch. 

4. Oryginały faktur, list płac, not księgowych, wyciągi bankowe. 

5. Korekta Sprawozdania z realizacji zadania z dn. 22.09.2016 r.    

   

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Nie stwierdzono. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.    

 

             Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

     Władysław Dajczak 

 

 

  


