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                     Gorzów Wlkp., dnia 08 listopada 2017 roku 

 

 

 

 

 

 PER-I.801.5.17.2016.KAre 

 

 

 

Pan 

Wiesław Własak  

Wójt 

Gminy Stare Kurowo 

 

 

 

 

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 7/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku 

zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Stare Kurowo 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 7/2016 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. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                

                      Władysław Dajczak 
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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 255-1/2017 z dnia 03.10.2017 r., 

 

Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich  

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

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 255-2/2017 z dnia 03.10.2017 r. 

 

Kontrola przeprowadzona została w dniu 13.10.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce 

kontroli Urzędu Gminy Stare Kurowo, pod poz. 12 oraz Szkoły Podstawowej  

w Starym Kurowie, pod poz. 33.         

    

W toku kontroli ustalono co następuje 

 

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą  

 

W dniu 29 sierpnia 2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Stare Kurowo 

reprezentowanym przez Pana Wiesława Własaka – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Pani Ewy 

Dźwigalskiej – Skarbnika Gminy zawarto umowę nr 7/2016 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 

1.378,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 5.512,00 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 Wnioskiem Organu Prowadzącego stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  

o dofinansowanie nr 7/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku Szkoła Podstawowa w Starym 

Kurowie była zobowiązana do rzeczowej realizacji następujących zadań: 

 

 

Lp. Harmonogram Rodzaj zaplanowanych działań 

1. październik 2016 

 

 

a) Konferencja promująca Program Bezpieczna+; 

b) Opracowanie prezentacji w trzech językach (język polski, 

angielski i niemiecki). 

2. październik – listopad 2016 

 

a) Projekt „Odkrywamy historię Starego Kurowa” objął swoimi 

działaniami mieszkańców Gminy Stare Kurowo (uczniów – 221, 

rodziców - 100, nauczycieli -17). Ponadto do działań zostali 
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zaangażowani uczniowie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. W realizację projektu włączyli się również Urząd 

Gminy, przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury, Środowiskowy 

Dom Samopomocy; 

b) „Popołudniowe spotkania” z osobami, które jako pierwsze 

zamieszkały na ziemiach odzyskanych; 

c) Konkurs pn.: „Znam historię miejsca w którym mieszkam”. 

3. grudzień 2016               Konferencja podsumowująca Program Bezpieczna +. 

 

Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie na potwierdzenie realizacji ww. działań przedstawiła 

podczas kontroli następujące dokumenty: faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy 

obecności, foldery, plakaty, harmonogramy spotkań, prezentacje przygotowane przez uczniów, 

kalendarze imprez szkolnych, plany pracy wychowawczej, umowy zlecenia oraz rachunki do 

umów, karty czasu pracy, dokumentację fotograficzną poszczególnych wydarzeń 

zrealizowanych w ramach Programu Bezpieczna+, stanowiące dowody zgromadzone w toku 

kontroli i świadczące o zrealizowaniu zaplanowanych działań w ramach projektu. 

 

W odniesieniu do zapewnienia przez szkołę trwałości rezultatów zaplanowanych we wniosku 

działań (pkt. III podpunkt 9 wniosku), Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie przedstawiła 

oświadczenie z dnia 13 października 2017 roku. 

 

W dniu 13 października roku w jednostce odpowiedzialnej za realizację zadania tj. w Gminie 

Stare Kurowo oraz Szkole Podstawowej w Starym Kurowie, 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 5.512,00 zł. 

 

Zgodnie z zapisami § 1 Uchwały XIX/165/2005 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 20 kwietnia 

2005 r. utworzona została z dniem 1 lipca 2005 r. jednostka budżetowa pod nazwą Gminny 

Zespół Oświaty w Starym Kurowie.  

W paragrafie 2 pkt. 3 ww. Uchwały określono zadania Gminnego Zespołu Oświaty, do których 

należą w szczególności: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół  

i placówek oświatowych.  

Na podstawie wydruków z systemu „QWANT” – wersja 40.00/ed.2016wyd.2/  

z dnia 11.01.2017 r. przedstawionych przez Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie dla 

kont: 401-801-80101-4120-08, 401-801-80150-4120-08 404-801-80101-4170-08, 405-801-

80101-4110-08 oraz 405-801-80101-4120-08 zespół kontrolujący potwierdza, iż dla Szkoły 

Podstawowej w Starym Kurowie prowadzona jest ewidencja księgowa pozwalająca na 

wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla zadania pn. „Bezpieczna +”. 
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Sprawozdanie Organu prowadzącego z realizacji wpłynęło do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 16.01.2016 r. Zgodnie ze Sprawozdaniem Organu prowadzącego 

całkowity koszt zadania wyniósł 6.876,35 zł w tym: 

1. Dotacja celowa: 5455,20 zł. 

2. Wkład własny: 1.421,15 zł. 

Gmina Stare Kurowo zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji  

w kwocie 56,80 zł  (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia  

29.12.2016 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+”. 

 

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

- art. 22azc Ustawy o systemie oświaty 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr 7/2016 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 obowiązuje „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie 

przekraczającej 30 000 euro netto stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9/2015/2016 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie z dnia 01 października 2015 r. 

Zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 Regulaminu: ustalenie wartości zamówienia może nastąpić po 

rozeznaniu cen rynkowych telefonicznie lub wykorzystując katalogi, cenniki, foldery i strony 

internetowe. Zamówienia o wartości do 5 000 euro netto mogą być realizowane po negocjacjach 

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

pisemna przy czym dyrektor każdorazowo może zlecić zastosowanie formy pisemnej  

z wykorzystaniem zapytania ofertowego (załącznik nr 2). Decyzję w sprawie zakupu podejmuje 

Dyrektor Szkoły akceptując notatkę służbową pracownika odpowiedzialnego za realizację 

zamówienia.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie na potwierdzenie przeprowadzenia rozeznania 

cenowego oraz wyboru najkorzystniejszych ofert przedstawił notatki służbowe dotyczące 

zakupionych przedmiotów lub usług, które były określone we wniosku i stanowią dowody 

zgromadzone w toku kontroli.  

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

zostały zgodnie z Regulaminem ww. jednostki. 
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Rozliczenie finansowe 

  

Całkowita wartość poniesionych kosztów przez Gminę Stare Kurowo wyniosła łącznie  

6.876,63 zł. koszty objęte dofinansowaniem z budżetu państwa 5.455,20 zł w tym: 

 

Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 95 

Lp. 
Zakupiony 

przedmiot/usługa 

Nr F-ry/ 

rachunku/umowy 
Kwota brutto 

Data 

wystawienia 

faktury 

z tego: 

Data zapłaty 

 

kwota 

opłacona  

z dotacji 

(max 80%) 

 

kwota 

opłacona  

z wkładu 

własnego 

1.  

  

Organizacja 

"Spotkań 

popołudniowych" 

RACHUNEK NR 

91/12/2016 DO 

UMOWY 
ZLECENIA NR 

2/2016/2017  

150,00 zł 2016.12.14 120,00 30,00 2016.12.14 

RACHUNEK NR 
92/12/2016 DO 

UMOWY 

ZLECENIA NR 
1/2016/2017  

150,00 zł 2016.12.14 120,00 30,00 2016.12.14 

 
2. 

  

  

Opracowanie  

i wydruk zaproszeń 

FAKTURA VAT 
nr 513/12/2016 

147,60 zł 2016.12.07 118,08 29,52 2016.12.12 

Faktura VAT Nr 

FV/1141/16 
140,07 zł 2016.12.06 112,06 28,01 2016.12.12 

FAKTURA VAT 

nr FV/2016/7723 
53,15 zł 2016.12.09 9,86 43,29 2016.12.12 

 

3. 
  

Opracowanie  

i wydruk plakatów 

Faktura VAT Nr 
FV/1141/16 

215,40 zł 2016.12.06 172,32 43,08 2016.12.12 

FAKTURA VAT 
nr 513/12/2016 

24,60 zł 2016.12.07 19,68 4,92 2016.12.12 

4. 

  

Zakup materiałów 

plastycznych 

FAKTURA VAT 

nr FV/2016/7646 
11,29 zł 2016.12.06 9,03 2,26 2016.12.12 

FAKTURA VAT 

nr FV/2016/7644 
692,40 zł 2016.12.06 550,97 141,43 2016.12.12 

 

 

5. 
  

  

Zakup poczęstunku 

Faktura VAT Nr F 

1580000161129-
003159 

101,33 zł 2016.11.29 81,07 20,26 2016.11.30 

Faktura VAT Nr 

1991F03244/11/16 
388,55 zł 2016.11.29 310,84 77,71 2016.11.30 

FAKTURA 

(#564/10180/2016)
VAT 

10,96 zł 2016.11.30 8,09 2,87 2016.11.30 

6. 

  

Wynagrodzenie 
osób prowadzących 

zajęcia z uczniami 

RACHUNEK NR 

91/12/2016 DO 
UMOWY 

ZLECENIA NR 

2/2016/2017  

600,00 zł 2016.12.14 480,00 120,00 2016.12.14 

RACHUNEK NR 
92/12/2016 DO 

UMOWY 

ZLECENIA NR 
1/2016/2017  

600,00 zł 2016.12.14 480,00 120,00 2016.12.14 

7. 
Opracowanie  

i wydruk folderów 

FAKTURA VAT 

nr 514/12/2016 
250,00 zł 2016.12.09 200,00 50,00 2016.12.12 

8. 
Zakup aparatu 

fotograficznego 
Faktura VAT FS 

1264/2016 
1 929,00 zł 2016.11.04 1543,20 385,80 2016.11.10 



Strona 6 z 6 

 

9. 
  

Zakup gablot 
wewnętrznych 

FAKTURA VAT 
502/12/2016 

706,00 zł 2016.12.08 560,00 146,00 2016.12.12 

Faktura VAT 

476/11/2016 
706,00 zł 2016.11.29 560,00 146,00 2016.12.12 

  
 

SUMA 6 876,35 zł 
 

5 455,20 zł 1 421,15 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 

 

 


