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WOJEWODA LUBUSKI                                    Gorzów Wlkp., dnia 03 lipca 2017 roku. 

     Władysław Dajczak  

 

  PER-I.801.5.6.2016.MBon 

 

Pani 

Krystyna Bryszewska 

Wójt  

Gminy Dąbie 

 

 

 

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 3/2016 z dnia 08 września 2016 roku 

zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Dąbie 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 3/2016 z dnia 08 września 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.   
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Kontrolę przeprowadzili:  

Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich  

i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący 

Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 89-1/2017 z dnia 19.04.2017 roku, 

Kamila Arendarska – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich  

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

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 89-2/2017 z dnia 19.04.2017 roku. 

 

Kontrola przeprowadzona została w dniu 26.04.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce 

kontroli Urzędu Gminy Dąbie pod poz.5 str. 31 oraz Gimnazjum Publicznego pod poz. 1  

str. 19. 

 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych zostały sformułowane poniższe 

wnioski kontrolne. 

 

Ocena kontrolowanej działalności 

 

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą  

W dniu 08 września 2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Dąbie 

reprezentowaną przez Panią Krystynę Bryszewską – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Pani 

Beaty Jankowieckiej – Skarbnika Gminy zawarto umowę nr 3/2016 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 

2.412,80 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 9.651,20 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. 
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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 3/2016 z dnia 08.09.2016 roku, Organ 

prowadzący zobowiązany był do rzeczowej realizacji zadania.  Zgodnie z Wnioskiem  

o udzielenie wsparcia finansowego Organ prowadzący przeprowadził remont pomieszczenia 

do prowadzenia zajęć wychowawczych, który stanowi funkcję pomieszczenia do odpoczynku  

i relaksu dla uczniów. Ponadto pełni również funkcję świetlicy dla uczniów dojeżdżających. 

Pomieszczenie to również jest wykorzystywane przez pedagoga i psychologa do prowadzenia 

zajęć grupowych i indywidualnych. W ramach realizacji rzeczowej zadania przeprowadzono 

następujące działania: 

1. Remont pomieszczenia polegający na: 

 remoncie ścian, 

 położeniu podłogi. 

2. Wyposażenie pomieszczenia w: 

 odtwarzacz DVD, 

 głośnik, 

 pufy, 

 stoliki, 

 krzesła, 

 płyty z muzyką relaksacyjną. 

3. Wykorzystanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowawczych. 

4. Wykorzystanie pomieszczenia jako miejsca do wypoczynku i oczekiwania na zajęcia 

szkolne i autobusy. 

Gimnazjum Publiczne w Dąbiu na potwierdzenie realizacji ww. działań przedstawiło podczas 

kontroli następujące dokumenty:  

1) faktury,  

2) wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę,  

3) notatkę dotyczącą z realizacji zajęć w świetlicy szkolnej w tym:  

 spotkanie z Policjantem o cyber przemocy, 

 wieczór filmowy „Lubuska kooperatywa szkolna”, 

 zebranie z rodzicami – spotkanie z policjantem, 

 zajęcia wychowawcze,  
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wraz z dokumentacja fotograficzną, 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 Dąbie jako Organ potwierdza osiągnięcie 

trwałych rezultatów projektu. Pomieszczenie wykorzystywane jest do oczekiwania dzieci na 

autobus szkolny. Dzieci maja możliwość relaksu i wyciszenia się w warunkach sprzyjających 

dla uczniów z problemami z koncentracją. Ponadto świetlica służy nauczycielom do 

prowadzenia zajęć wychowawczych i rodzicom podczas spotkań z nauczycielami, 

wychowawcami i specjalistami. 

 

W dniu 26.04.2017 roku w jednostce odpowiedzialnej za realizację zadania tj. Gminie Dąbie, 

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 13.09.2016 r. w kwocie 9.651,20 zł. W dniu 14.09.2016 roku dotacja 

została przekazana przez Gminę Zespołowi Placówek Oświatowych. 

Na podstawie wydruku z systemu INFO – SYSTEM  Roman i Tadeusz Groszek sp.j. wersja 

2017.17.320.17.517 dla konta 130-3-8 do: 130-3-8 wynika, iż w Zespole Placówek 

Oświatowych w Dąbiu funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie  

i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla zadania pn. „Bezpieczna +” . 

 

Sprawozdanie Organu prowadzącego z realizacji wpłynęło do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 17.01.2016 r. Zgodnie ze Sprawozdaniem Organu prowadzącego 

całkowity koszt zadania wyniósł 12.064,00 zł w tym: 

1. Dotacja celowa: 9.635,19 zł. 

2. Wkład własny: 2.428,81 zł. 

 

callto:2017.17.320.17.517
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Gmina Dąbie zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 

16,01 zł (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia  

20.03.2017 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+”. 

 

Zgodność realizacji Projektu z Ustawą prawo zamówień publicznych oraz art. 22az  

- art. 22azc ustawy o systemie oświaty 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr 3/2016 z dnia 08.09.2016 r., dotyczącej realizacji zadania  

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 01/18/06/2014 Dyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowych w Dąbiu z dnia 18.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 Euro w Zespole Placówek Oświatowych w Dąbiu.  

Zgodnie z § 3 załącznika nr 1 do ww. Zarządzenia procedura obowiązująca w zakresie 

udzielania zamówień publicznych o wartości do 1.500 euro włącznie dokonywana jest  

w oparciu o zapytanie ofertowe, które może być składane w formie pisemnej, pocztą 

elektroniczną, faksem, telefonicznie lub poprzez przegląd stron internetowych. 

 

Mając na uwadze powyższe Zespół kontrolujący potwierdza, że środki dotacji wydatkowane 

zostały zgodnie z Zarządzeniem ww. jednostki. 
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Rozliczenie finansowe 

  

Całkowita wartość poniesionych kosztów przez Gminę Dąbie wyniosła łącznie 12.063,99 zł.,  

w tym: 

 

Lp. 
Zakupiony 

przedmiot/usługa 

Nr F-ry/ 

rachunku/umowy 

Kwota 

brutto  

z faktury 

Data 

wystawienia 

faktury 

z tego: 

Data zapłaty 

kwota 

opłacona  

z dotacji 

(max 

80%) 

kwota 

opłacona  

z wkładu 

własnego 

1 
Odtwarzasz DVD, 

głośnik 
2016-6181294 604,99 22.10.2016 483,99 121,00 20.10.2016 

2 Pufa Sako PRO/1/2016/11 1.400,00 02.11.2016 1.120,00 280,00 09.11.2016 

3 
Stolik Babino, 

Krzesło Alek 
2032/2016 2.639,97 02.12.2016 2.111,98 527,99 12.12.2016 

4 
Płyty relaksacyjne 

CD 
FS 22/12/2016 125,00 05.12.2016 100,00 25,00 12.12.2016 

5 
Zakup materiałów 

do remontu 
483/11/2016 2.250,00 22.12.2016 1.800,00 450,00 28.11.2016 

6 
Zakup materiałów 

do remontu 
485/11/2016 1.468,83 23.11.2016 1.175,06 293,77 28.11.2016 

7 
Zakup materiałów 

do remontu 
01987/19 415,50 01.12.2016 316,40 99,10 12.12.2016 

8 
Zakup materiałów 

do remontu 
518/12/2016 2.839,66 08.12.2016 2.271,73 567,93 12.12.2016 

9 
Zakup materiałów 

do remontu 
#131072/8039/2016 320,04 29.10.2016 256,03 64,01 02.11.2016 

RAZEM  12.063,99  9.635,19 2.428,80  

 

Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 26 kwietnia 2017 r. płatności za 

faktury wskazane w poz. 7 i 9 były dokonywane gotówkowo przez pracowników szkoły ze 

środków własnych. Z przedłożonych przez szkołę wydruków z konta  nr 89 1020 5402 0000 

0602 0279 9427 na który została przekazana dotacja wynika, że płatności gotówkowe za 

faktury wskazane powyżej zostały przekazane na konta poszczególnych pracowników  

w terminach zapłaty wskazanych w rozliczeniu finansowym.  

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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Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości. 

 

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie. 

 

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

 

     Władysław Dajczak  

 

 

 


