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                     Gorzów Wlkp., dnia 01 grudnia 2017 roku 

 

 

 

 

 

     PER-I.801.5.2.2016.KAre 

 

 

Pani 

Urszula Maczalska 

Dyrektor 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

I Etap Edukacyjny 

w Mostkach 

 

 

 

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 8/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku 

zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Panią Urszulą Maczalską prowadzącą działalność 

gospodarczą pod nazwą Niepubliczna Szkoła i Przedszkole Urszula Maczalska prowadzącą 

Niepubliczną Szkołę Podstawową w Mostkach, I etap edukacyjny 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 8/2016 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 268-1/2017 z dnia 20.10.2017 r. 

 

Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich  

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

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 268-2/2017 z dnia 20.10.2017 r. 

 

Kontrola przeprowadzona została w dniu 25.10.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce 

kontroli Niepublicznej Szkoły i Przedszkola w Mostkach pod poz. 26.  

             

W toku kontroli ustalono co następuje 

 

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą  

 

W dniu 29 sierpnia 2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Panią Urszulą Maczalską 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczna Szkoła i Przedszkole Urszula 

Maczalska prowadzącą Niepubliczną Szkołę Podstawową w Mostkach, I etap edukacyjny 

zawarto umowę nr 8/2016 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 

963,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 3.854,00 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 8/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku, 

Organ prowadzący zobowiązany był do rzeczowej realizacji następujących zadań: 

 

Lp. Harmonogram Rodzaj zaplanowanych działań 

1.  

 

- wrzesień - październik 2016 

 

- listopad 2016 

 

- październik 2016 

 

Włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie 

szkoły: 

1) warsztaty terapeutyczne -  teatralno – naukowe na terenie szkoły  

- 12 uczniów; 

2) Wyjazd do Domu Kultury w Świebodzinie – występ na dużej scenie  

– 35 uczniów; 

3) Wyjazd do teatru do Gorzowa Wlkp. na wybrana sztukę teatralną  

– 35 uczniów.  

2. - październik – listopad 2016 1) Zajęcia kulinarne z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich w świetlicy  
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- listopad 2016 

 

 

- grudzień 2016 

 

– promocja zdrowego żywienia – 10 uczniów; 

2) Próbna ewakuacja z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej, której 

tematem było „Jak postępować w sytuacji zagrożenia” (pokaz  

i ćwiczenia) – 35 uczniów; 

3) Pięciogodzinne zajęcia w Gminnej Bibliotece. Promocja czytelnictwa, 

wykorzystanie źródeł informacji bezpiecznie w sieci – 35 uczniów. 

3. wrzesień – październik 2016 „Bezpiecznie na drodze i nie tylko…” – spotkania z policjantami, 

przekazanie uczestnikom informacji jak należy zachowywać się będąc 

uczestnikiem ruchu drogowego – przećwiczenie bezpiecznego przejścia 

przez pasy, co należy robić w przypadku niebezpiecznych zdarzeń  

w szkole, jak bezpiecznie zachowywać się w domu podczas nieobecności 

rodziców, a także jak postępować w kontaktach z nieznajomymi  

– 35 uczniów. 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach, I etap edukacyjny na potwierdzenie realizacji 

ww. działań przedstawiła podczas kontroli następujące dokumenty: faktury, przelewy, karty 

wycieczek, listy obecności, zaproszenie, artykuł zamieszczony w prasie lokalnej, umowy 

zlecenia oraz rachunki do umów, karty czasu pracy, dokumentację fotograficzną  

z 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), Pani Urszula Maczalska jako Organ prowadzący dla 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach, I etap edukacyjny przedstawiła w dniu kontroli 

oświadczenie w tym zakresie. 

 

W dniu 25 października 2017 roku w jednostce odpowiedzialnej za realizację zadania  

tj., Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mostkach, I etap edukacyjny Zespół kontrolujący 

potwierdził wykonanie zadania na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Organ 

prowadzący. 

 

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 3.854,40 zł. 

 

Sprawozdanie Organu prowadzącego z realizacji wpłynęło do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 05.01.2016 r.  

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach, I etap edukacyjny zwróciła Wojewodzie 

Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 33,40 zł (przedłożono wydruk  

z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia 19 grudnia 2016 r.). 
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Organ prowadzący zgodnie z § 4 ust 3 Umowy nr 8/2016 z dnia 29.08.2016 r. ma obowiązek 

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na 

realizację zadania. 

 

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1047) szkoły niepubliczne sporządzają łączne sprawozdanie finansowe. Podczas kontroli 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa I Etap Edukacyjny w Mostkach przedłożyła sprawozdanie  

z miesięcy wrzesień – grudzień 2016 w którym wykazała wkład własny przeznaczony na 

realizację Programu „Bezpieczna+” oraz kwotę 3.854,40 zł, którą wykazała jako dotacja celowa 

z budżetu państwa. W sprawozdaniu ujęte zostały również zwroty dokonane na konto 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach 33,40 zł oraz 191,98 zł.  

 

Kontrolowana jednostka prowadzi księgowość w formie podatkowej księgi przychodów  

i rozchodów.  

 

W związku z powyższym Zespół kontrolujący potwierdził możliwość zidentyfikowania 

wydatków poniesionych z przyznanej dotacji na podstawie operacji zaewidencjonowanych na 

koncie bankowym szkoły oraz na podstawie zestawienia płatności gotówkowych  

i przelewowych prowadzonych dla Programu „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 8/2016 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 Niepublicznej Szkole Podstawowej I Etap Edukacyjny w Mostkach funkcjonuje Regulamin 

Zamówień Publicznych, który określa zasady i tryb zakupów towarów i usług, których wartość 

nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości 30 000 euro. 

 

Zgodnie z § 4 ust. 1a Regulaminu zamówień publicznych dla zamówień o wartości szacunkowej 

do kwoty nieprzekraczającej 20.000 zł netto procedury regulaminu nie obowiązują.  

 

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

zostały zgodnie z Regulaminem ww. jednostki. 

 

Rozliczenie finansowe 

  

Całkowita wartość poniesionych kosztów przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Mostkach, I 

etap edukacyjny wyniosła łącznie 3.629,06 zł i przedstawia się następująco: 
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Niepubliczną Szkołę Podstawową w Mostkach, I etap edukacyjny 

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 
Materiały 

papiernicze 
3918/10/2016 307,66 zł 24.10.2016 212,49 95,17 24.10.2016 

2 
Materiały 

papiernicze dla 

dzieci 

5560/MAG/2016 334,39 zł 03.11.2016 267,51 66,88 07.11.2016 

3 
Transport dzieci do 

Świebodzina- ŚDK 
TT/10/12/16 198,00 zł 16.12.2016 158,40 39,60 16.12.2016 

4 
Transport dzieci do 

teatru -Gorzów 
Wlkp. 

TT/5/12/16 968,00 zł 07.12.2016 774,40 193,60 07.12.2016 

5 Bilety do teatru 313/2016 703,00 zł 07.12.2016 562,40 140,60 07.12.2016 

6 Opieka nad dziećmi umowa zlecenie 174,46 zł 07.12.2016 139,57 34,89 07.12.2016 

7 Opieka nad dziećmi umowa zlecenie 174,46 zł 07.12.2016 139,57 34,89 07.12.2016 

8 Instruktor zajęć umowa zlecenie  291,10 zł 15.12.2016 232,88 58,22 15.12.2016 

9 
Owoce, soki, 

warzywa 

FP1206/00973/11/

16/05 
57,21 zł 03.11.2016 32,00 25,21 03.11.2016 

10 
Wędliny, sery, 

warzywa, soki 
102796 259,99 zł 04.11.2016 208,00 51,99 04.11.2016 

11 
Transport dzieci do 

Lubrzy 
TT/25/10/16 130,00 zł 31.10.2016 104,00 26,00 31.102016 

12 
Znaki drogowe, 

mata, 

FV 

SKL/1173/2016 
971,52 zł 12.10.2016 777,22 194,30 10.10.2016 

13 
Prawo jazdy - gra 

edukacyjna 

S070/FO10957/12/

2016 
25,77 zł 12.12.2016 20,62 5,15 13.12.2016 

  
SUMA 4 595,56 

 
3 629,06 zł 966,50 zł 

 

 

Kwota niewykorzystanej dotacji: 33,40 zł – zwrot do LUW - przelew z dnia 19.12.2016 r. 

 

W wyniku weryfikacji Sprawozdania organu prowadzącego z projektów realizowanych  

w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna + , oraz na podstawie § 2 ust. 1 Umowy nr 8/2016  

z dnia 29.08.2016 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Panią Urszulą Maczalską 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczna Szkoła i Przedszkole Urszula 

Maczalska prowadzącą Niepubliczną Szkołę Podstawową w Mostkach, I etap edukacyjny 

stwierdzono, że część wydatków objętych zadaniem 1/2016 została zrealizowana po terminie 

realizacji zadania, a więc sprzecznie z treścią ww. umowy. Do dofinansowania nie zostały 

zakwalifikowane koszty składek od zawartych umów zlecenia wskazanych poniżej, poniesione 

po określonym umową terminie wykorzystania dotacji (po 15 grudnia 2016 r.): 
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1. Umowa zlecenie z dnia 07.12.2016 r. - …………… - opieka nad dziećmi podczas wycieczki 

do Gorzowa Wlkp., kwota brutto 240,00 zł. Rachunek do umowy zlecenie z dnia 07.12.2016 r., 

kwota netto 174,46 zł. Przelew potwierdzający opłacenie składek po terminie z dnia 04.01.2017 

r. Kwota wydatków nieobjętych dofinasowaniem w ramach dotacji b.p. - 52,43 zł. 

2. Umowa zlecenie z dnia 07.12.2016 r. - ……………. - opieka nad dziećmi podczas wycieczki 

do Gorzowa Wlkp., kwota brutto 240,00 zł. Rachunkiem z dnia 07.12.2016 r. kwota netto 174,46 

zł. Przelew potwierdzający opłacenie składek po terminie z dnia 04.01.2017 r. Kwota wydatków  

nieobjętych dofinasowaniem w ramach dotacji b.p. - 52,43 zł. 

3. Umowa zlecenie z dnia 01.09.2016 r. - …………………. - instruktor zajęć teatralnych   

- 8 godzin, kwota brutto 400,00 zł. Rachunek z dnia 15.12.2016 r. kwota netto 291,10 zł. 

Przelew potwierdzający opłacenie składek po terminie z dnia 04.01.2017 r. Kwota wydatków  

nieobjętych dofinasowaniem w ramach dotacji b.p.  - 87,12 zł. 

Łączna kwota dotacji wydatkowanej po upływie terminu wykorzystania dotacji,  

to: 191,98 zł. 

 

Zgodnie z art. 169 ust 1 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) 

dotacja udzielona z budżetu państwa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia 

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2 tego przepisu. 

 

Na podstawie pisma z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: PER-I.801.5.2.2016.KAre, Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa w Mostkach, I etap edukacyjny zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu kwotę  

191,98 zł jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 

(potwierdzenie przelewu z dnia 20.06.2017 r.). 

 

Nieprawidłowość ta została usunięta w wyniku weryfikacji sprawozdania złożonego przez Organ 

prowadzący, przed podjęciem czynności kontrolnych. 

 

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień / nieprawidłowości 

 

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania z wnioskiem o dofinansowanie, umową  

o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, Ustawą o finansach publicznych,  Ustawą  

o rachunkowości oraz zasadami wydatkowania środków publicznych na podstawie 

przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe 

zadanie zrealizowano: 

 

Z naruszeniem postanowień umowy nr 8/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie 

środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania w ramach w ramach Rządowego programu 

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

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

 

- Uchybiono przepisom z § 2 ust. 1 Umowy nr 8/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
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Organ prowadzący zgodnie z § 2 ust. 1 umowy nr 8/2016 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+” miał obowiązek wykorzystać środki dotacji,  

w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r., o którym mowa w art. 150 pkt. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). 

Kontrola dokumentów finansowych i księgowych wykazała, że koszty składek od zawartych 

umów zlecenia zostały zapłacone po terminie rzeczowej realizacji w dniu 04.01.2016 r.   

tj. po upływie obowiązującego w umowie terminu.  

 

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień działając na podstawie art. 46. ust. 3 pkt 1 ustawy  

dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zalecam: 

przestrzeganie zapisów umów o dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu państwa.  

 

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie jest:  

Pani Urszula Maczalska – Dyrektor Niepublicznej Szkoły i Przedszkola w Mostkach. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę pomimo stwierdzonego uchybienia wykonanie zadania ocenia się 

pozytywnie. 

 

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

                                                                        

 

 

                                                                                           WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                                     

                                                                                                 Władysław Dajczak 

 


