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                     Gorzów Wlkp., dnia 14 grudnia 2017 roku 

 

 

 

 

 

     PER-I.801.5.12.2016.KAre 

 

 

 

Pan 

Remigiusz Lorenz  

Burmistrz 

Gminy Międzyrzecz 

 

 

 

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 9/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku 

zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Międzyrzecz 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 9/2016 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 275-1/2017 z dnia 02.11.2017 r. 

 

Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich  

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

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 275-2/017 z dnia 02.11.2017 r. 

    

Kontrola przeprowadzona została w dniu 13.11.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce 

kontroli Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pod poz. 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 6, która 

powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza, pod poz. 5/2017. 

             

W toku kontroli ustalono co następuje 

 

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą  

 

W dniu 29 sierpnia 2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Międzyrzecz, 

reprezentowaną przez Pana Remigiusza Lorenza – Burmistrza Gminy, przy kontrasygnacie Pani 

Kamili Anioł – Szymańskiej – Skarbnika Gminy zawarto umowę nr 9/2016 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 

6.503,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 26.012,00 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 9/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku, Gimnazjum nr 2 im. Adama 

Mickiewicza w Międzyrzeczu było zobowiązane do rzeczowej realizacji następujących zadań: 

 

Lp. Rodzaj zaplanowanych działań 

1. Konferencja „Bezpieczny uczeń działania i współpraca środowisk lokalnych”. 

2. Zajęcia psychoedukacyjne: 

„Jestem ok – nie piję”, „Jestem ok – nie palę”, Jestem ok – nie biorę” – 85 uczniów klas I, 

„Mistrz komunikacji” i „ Z asertywnością na Ty” – 97 uczniów klas II, 

„Młodość, miłość, seks” – 89 uczniów klas III. 

3. Wolontariat – pomoc koleżeńska – 64 osoby (dwie grupy uczniów: grupa I to uczniowie ze średnią 2,5, 

grupa II to uczniowie – wolontariusze z bardzo dobrymi wynikami w nauce). 

4. Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów – 33 osoby: 
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1) Bliżej ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  

w Międzyrzeczu), 

2) Interwencja kryzysowa w praktyce (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu). 

 

Szkoła Podstawowa nr 6, która powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 2 im. Adama 

Mickiewicza w Międzyrzeczu na potwierdzenie realizacji ww. działań przedstawiła podczas 

kontroli następujące dokumenty: faktury, wyciągi bankowe, konspekty zajęć, scenariusz zajęć 

psychoedukacyjnych, listy obecności, program konferencji, zaproszenia, prezentacje, certyfikaty, 

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), Gmina Międzyrzecz jako Organ prowadzący dla Szkoły 

Podstawowej nr 6, która powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza  

w Międzyrzeczu będzie monitorowała trwałość rezultatów Projektu na potwierdzenie czego 

przedstawiła Informację z dnia 13 listopada 2017 r. 

 

W dniu 13 listopada 2017 roku w jednostce odpowiedzialnej za realizację zadania tj. w Gminie 

Międzyrzecz, 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 

 

Dotacja z budżetu państwa została przekazana Organowi prowadzącemu w kwocie 26.012,00 zł, 

wyciąg bankowy dnia 06.09.2016 r.  

 

Organ prowadzący podczas kontroli przedstawił Uchwałę NT XXVIII/240/16 Rady Miejskiej  

w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół 

Oświaty w Międzyrzeczu (dalej: GZO) wspólnej obsługi przedszkoli i szkół funkcjonujących na 

terenie Gminy Międzyrzecz. Zgodnie § 2 ww. Uchwały GZO jako jednostka obsługująca m. in. 

dla Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu wykonuje zadania z zakresu: 

obsługi finansowej GZO i jednostek obsługiwanych, obsługi księgowo-rachunkowej GZO  

i jednostek obsługiwanych, systemu oświaty, obsługi administracyjnej prowadzonych spraw 

ewidencji czasu pracy pracowników szkół i przedszkoli do celów statystycznych, obsługi 

Systemu informacji Oświatowej, sprawozdawczości oraz obsługi prawnej GZO i jednostek 

obsługiwanych. 

 

Na podstawie wydruku z systemu EUROBUDŻET dla konta: 130-07-04 zespół kontrolujący 

potwierdza, że w Gminie Międzyrzecz, funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na 

wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla zadania pn.: Bezpieczna+. 
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Organ prowadzący zgodnie z § 5 ust. 1 umowy nr 9/2016 z dnia 29 sierpnia 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 przekazania w terminie do 

dnia 15 stycznia 2017 r., sprawozdania z rzeczowej realizacji zadania.  

 

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 32.483,99 zł w tym: 

1. Dotacja celowa: 25.987,19 zł. 

2. Wkład własny: 6.496,80 zł. 

 

Gmina Międzyrzecz zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 

24,81zł (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano 30 grudnia 2016 r.). 

 

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

- art. 22azc ustawy o systemie oświaty 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr 9/2016 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 jest do 

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

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

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Jednostka nie posiada 

wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 

wskazanej w ww. przepisie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

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

 

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

zostały zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami. 

 

Rozliczenie finansowe 

  

Całkowita wartość poniesionych kosztów przez Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza  

w Międzyrzeczu wyniosła łącznie 32.483,99 zł w tym dotacja z budżetu państwa 25.987,19 zł.  

 

Kwota niewykorzystanej dotacji: 24,81 zł – zwrot do LUW - przelew z dnia 30.12.2016 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 9/2016 z dnia 29.08.2016 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Międzyrzecz 
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stwierdzono, że część wydatków objętych zadaniem 11/2016 została zrealizowana po tym 

terminie (dowód: wyciąg bankowy numer 009/2016/BPL z dnia 30.12.2016 r.), a więc 

sprzecznie z treścią ww. umowy. Do dofinansowania nie zostały zakwalifikowane następujące 

wydatki dotyczące umów zleceń, poniesione po określonym umową terminie wykorzystania 

dotacji (tj. po 15 grudnia 2016 r.): 

 

Lp. Numer umowy zlecenia Kwota umowy brutto Kwota umowy netto Składki pracownika 
Kwota wydatków 

niekwalifikowalnych 

    1 2 3 4 

        (1 - 2) 80% * poz. 3 

1 
5/K/2016 - 825,00, 
8/K/2016 - 600,00 

1 425,00 1 037,96 387,04 309,63 

2 4/K/2016 600 437,14 162,86 130,29 

3 
2/K/2016 - 600,00, 
6/K/2016 - 825,00 

1 425,00 1 035,96 389,04 311,23 

4 1/K/2016 825,00 599,82 225,18 180,14 

5 7/K/2016 825,00 600,82 224,18 179,34 

6 3/K/2016 600,00 436,15 163,85 131,08 

7 5/W/2016 1 050,00 764,50 285,50 228,40 

8 9/W/2016 1 050,00 764,50 285,50 228,40 

9 13/W/2016 525,00 382,25 142,75 114,20 

10 2/W/2016 750,00 545,92 204,08 163,26 

11 14/W/2016 525,00 382,25 142,75 114,20 

12 7/W/2016 750,00 545,92 204,08 163,26 

13 12/W/2016 525,00 382,25 142,75 114,20 

14 15/W/2016 525,00 382,25 142,75 114,20 

15 1/W/2016 600,00 437,14 162,86 130,29 

16 16/W/2016 750,00 545,92 204,08 163,26 

17 10/W/2016 1 050,00 764,50 285,50 228,40 

18 4/W/2016 1 050,00 764,50 285,50 228,40 

19 8/W/2016 1 050,00 764,50 285,50 228,40 

20 6/W/2016 750,00 545,92 204,08 163,26 

21 11/W/2016 1 050,00 764,50 285,50 228,40 

22 3/W/2016 600,00 437,14 162,86 130,29 

23 1/P/2016 1 350,00 983,07 366,93 293,54 

24 2/P/2016 1 350,00 983,07 366,93 293,54 

25 3/P/2016 1 050,00 764,50 285,50 228,40 

26 1/SZ/2016 975,00 709,61 265,39 212,31 

27 3/O/2016 750,00 632,50 117,50 94,00 

28 1/O/2016 900,00 655,72 244,28 195,42 

29 2/O/2016 600,00 437,14 162,86 130,29 

    25 275,00 18 487,42 6 787,58 5 430,06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Łączna kwota dotacji wydatkowanej po upływie terminu wykorzystania dotacji, to 5.430,06 zł. 
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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.801.5.12.2016.KAre, Gmina 

Międzyrzecz zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu kwotę 5.430,06 zł jako dotację pobraną  

w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami (dowód: potwierdzenie przelewu z dnia 

21.06.2017 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 9/2016 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 9/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

 

Organ prowadzący zgodnie z § 2 ust. 1 umowy nr 9/2016 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 30.12.2016 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.  
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W okresie objętym kontrolą osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienie są:  

Pan Remigiusz Lorenz – Burmistrz Gminy Międzyrzecz, 

Pan  Krzysztof Marzec – Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu, 

Pani Justyna Gojdka – Główna Księgowa Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę pomimo stwierdzonego uchybienia wykonanie zadania ocenia się 

pozytywnie z uchybieniem. 

 

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 

                                                                                

 

                                                                                           WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                                     

                                                                                                 Władysław Dajczak 

 


