
Strona 1 z 5 

 

                                                                                      

                     Gorzów Wlkp., dnia 07 kwietnia 2017 roku 

 

 

 

 

 

 PER-I.801.5.7.2016.KAre 

 

Pani 

Małgorzata Janina Sendecka 

Burmistrz 

Gminy Małomice 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej  

(Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku 

zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Małomice o udzielenie dotacji celowej na 

wsparcie z budżetu państwa działań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 

2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” została przeprowadzona kontrola w zakresie 

wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie: 

1. Rzeczowej realizacja projektu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

23 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) oraz § 2 ust. 1 umowy o dofinansowanie  

nr 2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku. 

2. Badania dokumentacji w aspekcie zgodności z Ustawą o finansach publicznych. 

3. Badania dokumentacji w aspekcie zgodności z Ustawą o rachunkowości. 

4. Badania dokumentacji w aspekcie zgodności z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 

5. Badania dokumentacji w aspekcie zgodności z Ustawą o systemie oświaty 

6. Wizyty kontrolnej w placówce oświatowej.   

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych zostały sformułowane poniższe wnioski 

kontrolne. 

 

Kontrolę przeprowadzili: 

 

Kamila Arendarska – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich  

i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu 

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 2/1/2017 z dnia 10.01.2017 roku, 

 

Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na 

podstawie upoważnienia nr 2/2/2017 z dnia 10.01.2017 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                

                      Władysław Dajczak 
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Kontrola przeprowadzona została w dniu 20.01.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce 

kontroli Urzędu Miejskiego w Małomicach pod poz. 1, str. 1, oraz Zespołu Szkół w Małomicach 

–  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza pod poz. 1, str. 13. 

             

W toku kontroli ustalono co następuje 

 

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą  

 

W dniu 29 sierpnia 2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Małomice 

reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Sendecką – Burmistrza Gminy, przy kontrasygnacie 

Pani Barbary Kurowskiej – Skarbnika Gminy zawarto umowę nr 2/2016 o udzielenie dotacji 

celowej na wsparcie z budżetu w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–

2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. 

Organ prowadzący zobowiązał się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 

2.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 8.000,00 zł.  

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień  

15.12.2016 roku, natomiast ostateczny termin rozliczenia dotacji upłynął z dniem 15.01.2017 

roku. 

 

Rzeczowa realizacja projektu 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 

972) oraz § 2 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr 2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku, Organ 

prowadzący zobowiązany był do rzeczowej realizacji następujących zadań: 

 

Lp. Harmonogram Rodzaj zaplanowanych działań 

1. Wrzesień 2016 r. Szkolenie dla nauczycieli „Mediacja jako alternatywny sposób 

rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole” – liczba 

uczestników – nauczycieli: 2 grupy po 10 osób = 20 osób, liczba godzin: 

6 godzin w danej grupie * 2 grupy = 12 godzin. 

2. Październik 2016 r. Szkolenie dla wychowawców – opiekunów mediatorów – liczba 

uczestników – wychowawców: 12 osób, liczba godzin: 13. 

3. Wrzesień – październik 2016 r. Szkolenie dla uczniów – mediatorów – liczba uczestników 

przedstawiciele poszczególnych klas IV – VI: 2 grupy po 15 osób = 30 

uczniów, liczba godzin: 10 godzin na grupę* 2 grupy = 20 godzin. 

4. Październik – listopad 2016 r. Warsztaty dla uczniów  klas IV – VI na temat mediacji, realizowane  

w ramach godzin wychowawczych. Liczba uczestników: 90% 

wszystkich uczniów klas IV – VI, liczba godzin: 20 godziny w każdej 

klasie. 

5. Październik – listopad 2016 r. Omówienie problematyki mediacji na zebraniach rodziców – liczba 

uczestników – rodziców: 70% ogółu rodziców, liczba godzin: 1 godzina 

w każdej klasie. 

6.  Wrzesień – październik 2016 r.  Modernizacja i wyposażenie gabinetu mediacyjnego. 

7. Listopad 2016 r.  Zainicjowanie działalności Szkolnego Ośrodka Mediacji. 
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Zespół Szkół w Małomicach na potwierdzenie realizacji ww. działań przedstawił podczas 

kontroli następujące dokumenty: faktury, wyciągi bankowe, dzienniki zajęć, program zajęć, 

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, porozumienie „Bez przemocy  

w mediacjach”, listy obecności – uczestników szkolenia, wychowawców, nauczycieli, 

potwierdzenia odbioru zaświadczeń o odbyciu i ukończeniu szkolenia, umowa zlecenia, ankiety 

ewaluacyjne stanowiące dowody zgromadzone w toku kontroli i świadczące o realizacji 

zaplanowanych działań w ramach zadania. 

   

W odniesieniu do zapewnienia przez szkołę trwałości rezultatów zaplanowanych we wniosku 

działań (pkt. III podpunkt 9) wniosku) Gmina Małomice jako organ prowadzący dla Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach przedstawiła dokument  

Trwałe rezultaty działań podjętych w ramach realizacji programu „Bezpieczna+”.  

 

W dniu 20.01.2017 roku w jednostce odpowiedzialnej za realizację zadania tj. Gminie Małomice 

oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach, Zespół 

kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie dokumentacji przedstawionej przez 

Organ prowadzący oraz szkołę.  

 

Zespół kontrolujący potwierdził rzeczową realizację zadania zgodnie z ww. umową. 

  

Zgodność realizacji Projektu z Ustawą o finansach publicznych i Ustawą  

o rachunkowości 

 

Zgodnie z wyciągiem bankowym dotacja z budżetu państwa została przekazana Organowi 

prowadzącemu dnia 05.09.2016 r. w kwocie 8.000,00 zł. 

 

Na podstawie wydruku z systemu „Księgowość budżetowa” – wersja 2017.16.1207.16.1212 dla 

konta 130-2-5 do 130-2-5 wynika, iż w Zespole Szkół w Małomicach funkcjonuje ewidencja 

księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla 

zadania pn. „Bezpieczna +”. 

 

Sprawozdanie Organu prowadzącego z realizacji zadania wpłynęło do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 13.01.2016 r. Zgodnie ze Sprawozdaniem Organu prowadzącego 

całkowity koszt zadania wyniósł 9.702,13 zł w tym: 

1. Dotacja celowa: 7.761,70 zł. 

2. Wkład własny: 1.940,43 zł. 

Gmina Małomice zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 

238,30 zł  (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia  

23.12.2016 r.). 

 

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe 

wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach Rządowego 

programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. 
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Zgodność realizacji Projektu z Ustawą prawo zamówień publicznych oraz art. 22az  

- art. 22azc Ustawy o systemie oświaty 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr 2/2016 z dnia 29.08.2016 r. dotyczącej realizacji zadania 

realizowanego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w szkołach – „Bezpieczna+”, jednostka przy udzielaniu zamówień, zobowiązana była do 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).  

W jednostce funkcjonuje Zarządzenie nr 19/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Małomicach z dnia  

20 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych 

o wartości nie  przekraczającej 30 000 euro netto.  

                              

Zgodnie z § 2 ww. Zarządzenia Ustalenie wartości zamówienia może nastąpić po rozeznaniu cen 

rynkowych telefonicznie lub wykorzystując katalogi, cenniki, foldery i strony internetowe. 

Zamówienia o wartości do 1000 euro netto mogą być realizowane po negocjacjach z jednym 

Wykonawcą. Jeżeli zamówienie dotyczy dostaw lub usług, nie jest wymagana forma pisemna, 

przy czym kierownik jednostki każdorazowo może zlecić zastosowanie formy pisemnej z 

wykorzystaniem zapytania ofertowego (załącznik nr 2). Decyzję zakupu podejmuje dyrektor 

akceptując notatkę służbową pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia (załącznik 

nr 6). 

Zgodnie z zapisami Zarządzenia przy realizacji ww. zadania zostały przeprowadzone rozeznania 

cenowe dotyczące: usługi szkoleniowej, zakupu tonera, kamery oraz mebli. Organ prowadzący 

przedstawił  notatki służbowe w sprawie udzielenia zamówienia, nieprzekraczające wyrażonej w 

PLN równowartości kwoty 1000 euro (netto) zł stanowiące dowody zgromadzone w toku 

kontroli.  

Mając na uwadze powyższe środki dotacji wykorzystane były zgodnie z Zarządzeniem  

ww. jednostki. 

 

Rozliczenie finansowe 

  

Całkowita wartość poniesionych kosztów przez Gminę Małomice wyniosła łącznie 9.702,13 zł. 

 

Lp. 
Nr faktury 

 

Data wystawienia 

faktury/rachunku 
Kwota netto Kwota brutto Data przelewu 

1. 002860/2016 23.09.2016 r. 81,30 zł 100,00 zł 29.09.2016 r. 

2. FAS/33/2016 26.09.2016 r. 555,56 zł 600,00 zł 29.09.2016 r. 

3. 5/NSS/09/2016 27.09.2016 r. 194,44 zł 210,00 zł 29.09.2016 r. 

4. 8/NSS/09/2016 30.09.2016 r. 194,44 zł 210,00 zł 06.10.2016 r. 

5. FAS/38/2016 03.10.2016 r. 333,33 zł 360,00 zł 10.10.2016 r. 

6. 1/NSS/10/2016 04.10.2016 r. 222,22 zł 240,00 zł 10.10.2016 r. 

7. 2/NSS/10/2016 11.10.2016 r. 222,22 zł 240,00 zł 21.10.2016 r. 

8. 49/2016 12.10.2016 r. 3 600,00 zł  3 600,00 zł 21.10.2016 r. 

9. 492/10/2016 28.10.2016 r. 380,95 zł 400,00 zł 22.11.2016 r. 
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10. 184/DM/11/2016 03.11.2016 r. 1 626,02 zł 2 000,00 zł 10.11.2016 r. 

11. 183/DM/11/2016 03.11.2016 r. 292,68 zł 360,00 zł 10.11.2016 r. 

12. 
WZ 

RF/FVWZ/00010879/2016 
07.11.2016 r. 985,47 zł 1 212,13 zł 15.11.2016 r. 

13. FVS 003587/2016 26.11.2016 r. 138,21 zł 170,00 zł 02.12.2016 r. 

RAZEM  8826,84 zł 9 702,13 zł  

 

Wydatki poniesione przez Organ prowadzący objęte dofinansowaniem to 7.761,70 zł: 

 

Lp. Rodzaj wydatku Koszt całkowity Kwota dotacji 
Kwota wkładu 

własnego 

1. Artykuły papiernicze i piśmiennicze 100,00 zł 80 zł 20 zł 

2. 
Usługa cateringowa podczas szkolenia dla 

nauczycieli 
600,00 zł 480 zł 120 zł 

3. 
Usługa gastronomiczna podczas szkolenia 

dla uczniów 
210,00 zł 168 zł 42 zł 

4. 
Usługa gastronomiczna podczas szkolenia 

dla uczniów 
210,00 zł 168 zł 42 zł 

5. 
Usługa cateringowa podczas szkolenia dla 

wychowawców 
360,00 zł 288 zł 72 zł 

6. 
Usługa gastronomiczna podczas szkolenia 

dla uczniów 
240,00 zł 192 zł 48 zł 

7. 
Usługa gastronomiczna podczas szkolenia 

dla uczniów 
240,00 zł 192 zł 48 zł 

8. 
Usługa edukacyjna - szkolenia dla 

nauczycieli, wychowawców i uczniów 
3 600,00 zł 2 880 zł 720 zł 

9. Pomoce dydaktyczne (książki, poradniki) 400,00 zł 320 zł 80 zł 

10. Kamera Sony HDR - CX625 2 000,00 zł 1 600 zł 400 zł 

11. Toner 360,00 zł 288 zł 72 zł 

12. Meble (szafa, stół, krzesła) 1 212,13 zł 969,70 zł 242,43 zł 

13. Papier ksero 170,00 zł 136 zł 34 zł 

RAZEM 9 702,13 zł 7 761,70 zł 1 940,43 zł 

 

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe 

wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach Rządowego 

programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. 

 

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień / nieprawidłowości 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie. 

 

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 

                                                                                           WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                                     

                                                                                                 Władysław Dajczak 

 


