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Pani 

Monika Dominiak 

Językowa „Chatka Puchatka” 

ul. Czerwonego Krzyża 25 B 

68-200 Żary 

                                                          

                             

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

    

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej 

Monika Dominiak 

Językowa „Chatka Puchatka” 

ul. Czerwonego Krzyża 25 B 

68-200 Żary 

 

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów 

 Joanna Wysocka – starszy inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodnicząca zespołu 

kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 174-1/2019 z 21 sierpnia 2019 r. 

 Anna Michałuszko – starszy inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego, 

na podstawie upoważnienia Nr 174-2/2019 z 21 sierpnia 2019 r. 

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 10 umowy 

Nr 34/2018 zawartej w dniu 26 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Panią 

Moniką Dominiak, prowadzącą Językową „Chatkę Puchatka” w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad 

dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” 2018 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 12 października 2018 r. 

i Aneksem nr 2 z dnia 21 grudnia 2018 r. 

                       

         WOJEWODA LUBUSKI 

        

 

  

Gorzów Wlkp., dnia 11 października 2019 r. 
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3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych 

26 sierpnia 2019 r. - data kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej. 

 

4. Zakres kontroli 

Ocena prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej na działania na rzecz rozwoju  

i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409 

z późn.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 25 nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w Żłobku Niepublicznym „Chatka Puchatka”, ul. Czerwonego Krzyża 25 B 

w Żarach, zgodnie z Umową Nr 34/2018 zawartą 26 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą 

Lubuskim a Panią Moniką Dominiak wraz z Aneksem nr 1 z dnia 12 października 2018 r. 

i Aneksem nr 2 z dnia 21 grudnia 2018 r. 

Kontrola obejmuje okres od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

 

5. Ocena skontrolowanej działalności: 

5.1 Umowa o dofinansowanie zawarta z Wojewodą Lubuskim 

Wojewoda Lubuski zawarł z Panią Moniką Dominiak 26 czerwca 2018 r.  Umowę Nr 34/2018 

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania 

infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie określonym w Resortowym 

programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.  

Przyznana wysokość dotacji ze środków Funduszu Pracy wyniosła 180 800,00 zł i dotyczyła 

wsparcia na realizację wydatków związanych z utworzeniem 25 nowych miejsc opieki 

w Żłobku Niepublicznym „Chatka Puchatka” w Żarach. Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł 226 000,00 zł.  

Zgodnie z zawartą umową okres realizacji rzeczowej inwestycji przypadał na okres od 1 marca 

do 31 grudnia 2018 r. Dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu 

dziennych opiekunów miał nastąpić do 31 grudnia 2018 r.  

Aneksem nr 1 z 12 października 2018 r. w § 10 do umowy wprowadzono informację o celach 

i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego. 

W związku ze złożoną przez Podmiot korektą Programu inwestycji, polegającą na zmianie 

zakresu rzeczowego inwestycji, przyznana wysokość dotacji ze środków Funduszu Pracy 

na  realizację wydatków związanych z utworzeniem 25 nowych miejsc opieki w Żłobku 

Niepublicznym „Chatka Puchatka” w Żarach uległa zmniejszeniu do kwoty 164 800,00 zł. 
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Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 206 000,00 zł. Powyższe zmiany zostały 

uregulowane Aneksem nr 2 z 21 grudnia 2018 r. Termin realizacji inwestycji nie uległ zmianie. 

 

5.2 Kontrola rzeczowa zadania 

W wyniku przeprowadzonych prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń (prace 

wykończeniowe) w nowym skrzydle budynku utworzono dodatkowych 25 miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Niepublicznym „Chatka Puchatka” w Żarach. 

W ramach zawartej z Wojewodą Lubuskim umowy dofinansowania wykonano prace 

budowlane oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie w następującym zakresie: 

 roboty budowlane: wykonano instalację sanitarną, hydrauliczną, elektryczną, wentylacyjną 

i sygnalizacyjną (monitoring, system alarmowy i p.poż.), wykonano malowanie ścian 

i sufitów, położono glazurę ścienną i podłogową, panele podłogowe i listwy przyścienne, 

zamontowano armaturę sanitarną oraz elementy wykończenia elektrycznego, zamontowano 

ościeżnice i drzwi wewnętrzne;  

 zakup i montaż wyposażenia: zakup wyposażenia sal dziecięcych, sali rekreacyjnej, sypialni, 

szatni (w tym: szafki, półki i regały, dywany, leżaczki z materacami i pościelą, stoliki 

i krzesełka, siedziska, bujaki, dywan i tablicę interaktywną, tv, głośniki), kuchni (w tym: 

meble, kuchnia elektryczna, sokowirówka, zmywarka, podgrzewacz do wody, naczynia 

kuchenne), pomieszczeń biurowych (w tym: meble, notebook, urządzenie wielofunkcyjne), 

materiałów dydaktycznych i zabawek oraz zakup wózka 6-o osobowego do przewozu dzieci, 

basenu z piłeczkami, zjeżdżalni.  

Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie ww. robót budowlanych oraz zakup wyposażenia. 

Na miejscu sporządzono Protokół oględzin, który stanowi akta kontroli.  

(Dowód: akta kontroli strona od do 9) 

Zaświadczeniem Burmistrza Miasta Żary z 30 stycznia 2019 r. dokonano zmiany we wpisie 

do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Żłobka Niepublicznego „Chatka Puchatka” 

w Żarach. Zmiana polegała na zwiększeniu liczby miejsc w żłobku z 30 do 55 miejsc.  

 

5.3 Rozliczenie finansowe 

Do wniosków o wypłatę dotacji ze środków Funduszu Pracy przedstawiono dowody księgowe 

(faktury/rachunki) wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę. Na podstawie 

złożonych przez Podmiot wniosków o wypłatę dotacji oraz Sprawozdania z realizacji zadania 

z dnia 30 stycznia 2019 r. całkowity koszt realizacji zadania - utworzenia miejsc opieki wyniósł 

206 000,00 zł, w tym: 
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 164 800,00 zł wydatkowano ze środków Funduszu Pracy, 

 41 200,00 zł wydatkowano ze środków własnych Podmiotu. 

 

Przekazana dotacja ze środków Funduszu Pracy na utworzenie miejsc opieki stanowi 80,0 % 

całkowitego kosztu realizacji zadania.  

Podmiot przedłożył Zestawienie faktur – „Całość zadania 2018” zawierający koszty 

na tworzenie miejsc w rozbiciu na koszty inwestycyjne i koszty bieżące. 

(Dowód: akta kontroli strona od 10 o 12) 

Zespół kontrolujący potwierdza, że Podmiot wywiązał się z obowiązku prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów realizowanych ze środków dotacji oraz środków 

własnych dotyczących realizacji zadania w sposób przejrzysty, co wynika z art. 152 ust. 1 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 

z późn. zm.) oraz z § 6 ust. 2 zawartej Umowy dofinansowania.  

 

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji ze środków 

Funduszu Pracy oraz zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 oraz Umową Nr 34/2018 

zawartą 26 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Panią Moniką Dominiak wraz 

z Aneksem nr 1 z dnia 12 października 2018 r. i Aneksem nr 2 z dnia 21 grudnia 2018 r. 

 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień: 

Nie stwierdzono. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.  

 

Od niniejszego Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.  

 

WOJEWODA LUBUSKI 

Władysław Dajczak 


