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                     Gorzów Wlkp., dnia 15 grudnia 2017 roku 

 

 

 

 

 

 PER-I.801.5.11.2016.KAre 

 

Pan 

Dariusz Bekisz 

Burmistrz 

Gminy Świebodzin 

 

 

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 11/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku 

zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świebodzin 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 11/2016 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. 

 

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 276-1/2017 z dnia 02.11.2017 r. 
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Magdalena Bonczek – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich  

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

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 275-2/2017 z dnia 02.11.2017 r. 

 

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17.11.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce 

kontroli Urzędu Gminy Świebodzin, na stronach 21-22, pod poz. 12/2017.  

            

W toku kontroli ustalono co następuje 

 

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą  

 

W dniu 29 sierpnia 2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świebodzin 

reprezentowanym przez Pana Dariusza Bekisza – Burmistrza Gminy, przy kontrasygnacie Pani 

Izabeli Zabłockiej – Skarbnika Gminy zawarto umowę nr 11/2016 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 

1.992,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 7.968,00 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 11/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja 

Kopernika nr 1 w Świebodzinie było zobowiązane do rzeczowej realizacji następujących zadań: 

 

Lp. Rodzaj zaplanowanych i zrealizowanych działań 

1. Akcje bezpieczeństwa w szkole : 

- „Pierwsza Pomoc”; 

- „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”; 

- „Mówię nie – jestem asertywny”; 

- „Kontakt z przedmiotami niebezpiecznymi”; 

Przedsięwzięcia miały formę pogadanek oraz praktycznych warsztatów. Przeprowadzono konkursy 

plastyczne dotyczące wybranych tematów. Powyższe działania były prowadzone przez funkcjonariuszy 

policji, straży pożarnej, psychologa, pedagogów szkolnych oraz wychowawców dla uczniów klas I i II   

(11 klas); 

2. Działania profilaktyczne dotyczące profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I (5 klas – dwie godziny 

lekcyjne dla każdej klasy pierwszej); 

3. Warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 4 godziny zajęć co tydzień). Spotkania te były prowadzone przez 

pedagogów oraz nauczycieli i dotyczyły tematyki związanej z problemami młodzieży w okresie 

dojrzewania, bezpieczeństwem własnym i rówieśników na terenie szkoły i poza nią, świadomym  

i bezpiecznym poruszaniem się w cyberprzestrzeni. 
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Szkoła Podstawowa nr 1, która powstała z przekształcenia Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja 

Kopernika nr 1 w Świebodzinie na potwierdzenie realizacji ww. działań przedstawiła podczas 

kontroli następujące dokumenty: faktury, wyciągi bankowe, polecenie księgowania, listy 

obecności,  dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki innych zajęć, harmonogramy, program 

oraz tematykę tych zajęć, pokwitowania odbioru nagród, umowy zlecenia oraz rachunki do 

umów, karty czasu pracy, program wychowawczy i profilaktyki szkoły podstawowej nr 1, 

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 nr 1, która powstała z przekształcenia 

Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika nr 1 w Świebodzinie przedstawiła informację 

pn.: „Działania szkoły związane z kontynuacją programu Bezpieczna+”. 

 

W dniu 17 listopada 2017 roku podczas kontroli w Urzędzie Gminy Świebodzin, 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 06.09.2016 r. w kwocie 7.968,00 zł. 

 

Na podstawie wydruku z systemu finansowo - księgowego „SFINX” z dnia 14.11.2017 r. 

przedstawionego przez szkołę, zespół kontrolujący potwierdza, iż dla Publicznego Gimnazjum 

im. Mikołaja Kopernika nr 1 w Świebodzinie prowadzona jest 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 16.01.2016 r. Zgodnie ze Sprawozdaniem Organu prowadzącego 

całkowity koszt zadania wyniósł 10.131,69 zł w tym: 

1. Dotacja celowa: 7.968,00 zł. 

2. Wkład własny: 2.163,69,00 zł. 

 

Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową o udzielnie dotacji  

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

- art. 22azc Ustawy o systemie oświaty 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr 11/2016 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  Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych obowiązuje 

„Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  

równowartości  30 000 euro netto” stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1103/B/2014 

Burmistrza Świebodzina z dnia 12 maja 2014 r. 

Z treści ww. Regulaminu wynika, że do zamówień, których wartość nie przekracza 10.000 euro 

regulaminu nie stosuje się.  

 

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

zostały zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami. 

 

Rozliczenie finansowe 

  

Całkowita wartość kosztów poniesionych przez Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 

nr 1 w Świebodzinie wyniosła łącznie 10.131,69 zł i przedstawia się następująco: 

 

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 biurowe 

- pakiet 

f/k 3888/10/2016 381,77 zł 21-10-2016 305,42 zł 76,35 zł 25-10-2016 

f/k 2651/2016 20,88 zł 06-12-2016 16,70 zł 4,18 zł 07-12-2016 

f/k 045/12/16/SP 112,70 zł 05-12-2016 90,16 zł 22,54 zł 07-12-2016 

f/k 4650/12/2016 84,65 zł 12-12-2016 67,72 zł 16,93 zł 14-12-2016 

2. 

Zajęcia dla 

uczniów w 

zakresie 

bezpieczeństwa -  

w zakresie 

pierwszej pomocy 

umowa zlecenie  

nr 09.2016                        
lista 160/09/2016                                                                                          

450,00 zł 

01-09-2016 

360,00 zł 90,00 zł 29-09-2016 

umowa zlecenie  

nr 09.2016 lista 
188/10/2016   

990,00 zł 792,00 zł 198,00 zł 31-10-2016 

umowa zlecenie  

nr 09.2016 lista 

216/11/2016                          

990,00 zł 792,00 zł 198,00 zł 29-11-2016 

umowa zlecenie  

nr 09.2016 lista 

234/12/2016                     

540,00 zł 432,00 zł 108,00 zł 13-12-2016 

3. 

Zajęcia dla 

uczniów w 

zakresie 

bezpieczeństwa - 

"Mówię nie - 

umowa nr 10.2016                            
lista 160/09/2016                                

90,00 zł 

01-09-2016 

72,00 zł 18,00 zł 29-09-2016 

umowa nr 10.2016                          

lista 188/10/2016                     
360,00 zł 288,00 zł 72,00 zł 31-10-2016 

umowa nr 10.2016                          

lista 216/11/2016                         
360,00 zł 288,00 zł 72,00 zł 29-11-2016 
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jestem asertywny" umowa nr 10.2016                           

lista 234/12/2016                      
180,00 zł 144,00 zł 36,00 zł 13-12-2016 

4. 

Zajęcia  

z psychologiem- 

profilaktyka 

uzależnień 

umowa 11.2016                      

lista 160/09/16                                                                                                                 
90,00 zł 

01-092016 

64,00 zł 26,00 zł 29-09-2016 

umowa 11.2016                                 

lista 188/10/16                                       
270,00 zł 192,00 zł 78,00 zł 31-10-2016 

umowa 11.2016                                

lista 216/11/16                               
270,00 zł 192,00 zł 78,00 zł 29-11-2016 

umowa 11.2016                                

lista 234/12/16                         
270,00 zł 192,00 zł 78,00 zł 13-12-2016 

5. 

Nagrody  

w konkursach 

plastycznych 

f/k prof. 

02265930727               

f/k FS-
12097/16/LMEI/12 

351,41 zł 
06-12-2016                

07-12-2016 
280,58 zł 70,83 zł 07-12-2016 

f/k prof. FVPRO-

47/12/2016                          

f/k FV-987/12/2016  

327,28 zł 
06-12-2016                      

12-12-2016 
253,42 zł 73,86 zł 08-12-2016 

 f/k FPF/534/2016                                      

f/k FA/134/12/2016 
349,00 zł 

06-12-2016                       

09-12-2016 
230,83 zł 118,17 zł 08-12-2016 

f/k FP 

1206000161215-
005553 

44,00 zł 15-12-2016 35,17 zł 8,83 zł 15-12-2016 

6. 

Prowadzenie 

warsztatów  

z rodzicami 

umowa 12.2016                                

lista nr 160/09/2016                          
180,00 zł 

01-09-2016 
144,00 zł 36,00 zł 25-09-2016 

umowa 12.2016                           
lista nr 188/10/2016                     

630,00 zł 504,00 zł 126,00 zł 31-10-2016 

7. 

Prowadzenie 

warsztatów  

z rodzicami  

umowa 13.2016                         

lista nr 160/09/2016             
180,00 zł 

01-09-2016 

144,00 zł 36,00 zł 25-09-2016 

       umowa 13.2016                        

lista nr 188/10/2016                  
630,00 zł 504,00 zł 126,00 zł 31-10-2016 

                         

umowa 13.2016           
lista nr 216/11/2016                     

630,00 zł 504,00 zł 126,00 zł 29-11-2016 

                        

umowa 13.2016       
lista nr 234/12/2016                      

360,00 zł 288,00 zł 72,00 zł 13-12-2016 

8. 

  

Prowadzenie 

warsztatów  

z rodzicami  

umowa 12.2016                         

lista nr 216/11/2016                  
630,00 zł 01-09-2016 

  

504,00 zł 126,00 zł 29-11-2016 

umowa 12.2016                             
lista nr 234/12/2016                

360,00 zł 288,00 zł 72,00 zł 13-12-2016 

  SUMA 10.131,69 zł  7.968,00 zł 2.163,69 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 

 


