
 

 

 

      Gorzów Wlkp., dnia   11 sierpnia 2017 r.                                                   

WOJEWODA LUBUSKI   

     PER-I.801.1.4.2016.AMic 

 

Pan 

Lech Jurkowski 

Burmistrz   

Gminy Lubsko 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

  

  

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:  

Gmina Lubsko 

Plac Wolności 1 

68-300 Lubsko  

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów: 

Kontrolę przeprowadzili:  

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodnicząca zespołu 

kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 98-1/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

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

podstawie upoważnienia Nr 98-2/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

24 kwietnia 2017 r. 

4. Zakres kontroli: 

Ocena prawidłowości wykorzystania przyznanej w 2016 r. dotacji celowej na realizację 

wydatków  związanych z zapewnieniem funkcjonowania 12 miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 w Lubsku, ul. Piastowska 27, wynikających z ustawy z dnia  

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

zm., Dz. U. z 2016 r., poz.157 z późn. zm.) oraz na podstawie  Umowy Nr 1/2016 zawartej   

w dniu 6 maja 2016 r.  

Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
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5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

Gmina Lubsko w dniu 6 maja 2016 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę  

Nr 1/2016 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 2016”. Przyznana wysokość dotacji wyniosła 29 952,00 zł, co stanowiło 14 % 

wartości kosztorysowej zadania. Aneksem Nr 1 z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększono 

wartość dotacji celowej z budżetu państwa do wysokości 49 392,00 zł, co stanowiło 23% 

wartości kosztorysowej zadania. 

Zarządzeniem Nr 24/z/2016 Burmistrza Lubska z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian 

budżetu Gminy Lubsko na 2016 r. wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej Gminy 

uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej. 

Na podstawie złożonych przez Gminę wniosków o wypłatę dotacji Wojewoda Lubuski  

w 2016 r. przekazał dotację w łącznej kwocie 37 466,50 zł (w tym w formie zaliczki za 

grudzień 2016 r. – 3 058,68 zł) na pokrycie wydatków bieżących związanych  

z funkcjonowaniem 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Nr 1 w Lubsku. 

Wydatki bieżące przedstawione we wnioskach o wypłatę dotacji obejmowały: zakup środków 

żywnościowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów 

dydaktycznych i książek, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup energii, wody, 

gazu, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, usług BHP. W dniu  

23 stycznia 2017 r. Gmina rozliczyła pobraną zaliczkę i dokonała zwrotu środków 

niewykorzystanych w kwocie 1 078,76 zł. 

Zgodnie z zapisami § 1 ust.1 Umowy kwota dotacji może stanowić maksymalnie 80 % 

wartości kosztorysowej zadania. W trakcie kontroli na miejscu skontrolowane zostały 

oryginały faktur, listy płac oraz wyciągi bankowe przedstawione w wybranych do próby 

wydatkach ujętych w Sprawozdaniu z realizacji zadania, jako wydatki związane  

z funkcjonowaniem żłobka. Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych 

wydatkach na realizację kontrolowanego zadania. Gmina przedłożyła również Rb-28S 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki 

budżetowej Żłobek nr 1 w Lubsku na łączną wartość 162 482,62 zł, które jest tożsame  

z wysokością wydatków przedstawionych w księgach rachunkowych dotyczących żłobka.  

W Sprawozdaniu z realizacji zadnia wartość całkowita wydatków poniesionych na 

funkcjonowanie żłobka przestawiona została na kwotę 157 848,67 zł i jest niższa niż  
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w RB-28 S i księgach rachunkowych o 4.633,95 zł. Pismem OR.042.2.2016 z dnia 24 maja 

2017 r. Gmina wyjaśniła, że powstała różnica jest wynikiem: 

1) nieujęcia w Sprawozdaniu wydatków, które zostały poniesione w 2016 r. a dotyczą 

roku 2015 na kwotę 2 525,50 zł,  

2) nieprzedstawienia do refundacji wydatków dot. 2016 r. na kwotę 2 246,65 zł,  

3) błędnego zaksięgowania w wydatki z ZFŚS faktury 4391/2016 na kwotę 100,00 zł 

zamiast w wydatki dotyczące zakupu środków żywnościowych. 

Ponadto po ponownym przeanalizowaniu ksiąg rachunkowych Gmina ustaliła, że nadmiernie 

naliczyła podatek od wynagrodzeń w liście płac nr 13/11/2016/Ż o 25,00 zł oraz nie 

uwzględniła w Sprawozdaniu faktury korygującej nr 16THk01138 na kwotę -13,20 zł do 

faktury 16TH06996 na kwotę 74,99 zł. W związku z powyższym Gmina pobrała dotację  

w nadmiernej wysokości w kwocie 8,80 zł ( 25+13,20 = 38,20*23%), którą zwróciła w dniu  

29 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Uwzględniając powyższe korekty Gminy wartość całkowita wydatków poniesionych na 

funkcjonowanie żłobka wynosi 157 810,47zł. Przekazana dotacja w kwocie 36 378,94 zł  

stanowi 23,05 % kosztów realizacji zadania. Zespół kontrolny potwierdza, że kwota dotacji 

nie przekracza 80 % wartości kosztów realizacji zadania. 

Zgodnie z § 4 ust. 3 Gmina zobowiązana była do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

środków finansowych przekazanych na realizację zadania. Gmina przedstawiła wydruki  

z sytemu finansowo-księgowego – Obroty na Klasyfikacjach Wydatków za okres  

od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. 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. 

W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono Umowy cywilno-prawne o świadczenie 

usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz oświadczenie Dyrektora Żłobka nr 1 

w Lubusku o ilości dzieci które uczęszczały w 2016 roku do Żłobka – tj. 12 dzieci.  

  

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:   

1. Zarządzeniem Nr 24/z/2016 Burmistrza Lubska z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian 

budżetu Gminy Lubsko na 2016 r.  

2. Wydruki: Obroty na Klasyfikacjach Wydatków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. 

3. Oryginały faktur, list płac, wyciągi bankowe. 

4. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej 

jednostki budżetowej Żłobek nr 1 w Lubusku z dnia 30 stycznia 2017 r.  
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5. Umowy cywilno-prawne o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych  

i edukacyjnych. 

6. Oświadczenie Dyrektora Żłobka z dnia 24.04.2017 r.  

7. Pismo Gminy znak OR.042.2.2016 z dnia 24 maja 2017 r. 

 

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 – edycja 2016” oraz Umową Nr  1/2016 zawartą   

w dniu 6 maja 2016 r.   

 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.    

 

          Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 

       

       wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

            Robert Paluch  

               Wicewojewoda Lubuski 


