
 

 

                                                                                                   Gorzów Wlkp., dnia 7 stycznia 2020 r. 

WOJEWODA LUBUSKI 

PER-I.801.52.2017.AMic 

 

Pan 

Norbert Perski 

Centrum Edukacji i Zabawy  

„Złota Rybka” 

Zielona Góra   

 

 

 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

      

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:  

Żłobek „Złota Rybka”  

ul. Zacisze 7a  

65-775 Zielona Góra  

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów: 

Kontrolę przeprowadzili:  

Anna Michałuszko – starszy inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodnicząca zespołu 

kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 64-1/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego 

na podstawie upoważnienia Nr 64-2/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce: 

       10 kwietnia 2019 r. i 26 września 2019 r. 

4. Zakres kontroli: 

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 2016 r., poz.157 z późn. 

zm.) na realizację wydatków związanych z utworzeniem w 2017 r. 7 nowych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Złota Rybka”, ul. Zacisze 7a, 65-001 Zielona Góra, 

zgodnie z Umową Nr 44/2017 zawartą w dniu 20 czerwca 2017 r.  

Kontrola obejmuje okres od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 



 

 

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

Wojewoda Lubuski zawarł z Panem Norbertem Perskim, prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą Norbert Perski „Złota Rybka” w dniu 20 czerwca 2017 r. Umowę Nr 44/2017  

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w Resortowym 

programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus ” 2017. Kwota 

dotacji wynikająca z zawartej Umowy wyniosła 28 224,00 zł.  

Zgodnie z Ofertą konkursową, Programem inwestycji oraz zawartą Umową Podmiot zobowiązał 

się do realizacji zadania polegającego na utworzeniu dodatkowych 7 miejsc opieki dla dzieci  

w wieku do lat 3 w sali dotąd nieużywanej o powierzchni około 20 m². Zakres prac obejmował 

odświeżenie i odmalowanie sali, wymianę oświetlenia, grzejnika i osłony, wentylacji oraz drzwi 

wejściowych, położenie wykładziny, zakup mebli ergonomicznych dostosowanych dla użytku 

przez dzieci do lat 3 wraz z łóżeczkami i leżaczkami, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 

Ponadto koszty zadania obejmowały uruchomienie nowego placu zabaw w tym przygotowanie 

odpowiedniej nawierzchni, montaż bramki, siatki ogrodzeniowej oraz wyposażenie placu zabaw. 

W ramach zadania przewidziano również wynagrodzenie koordynatora projektu.  

 

Na podstawie złożonych przez Podmiot wniosków o wypłatę dotacji wraz z dowodami 

finansowo-księgowymi, Wojewoda Lubuski w 2017 r. przekazał dotację w łącznej kwocie 

9 358,59 zł.    

Celem przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2019 r. kontroli w Żłobku „Złota Rybka”  

w Zielonej Górze było potwierdzenie, że Podmiot wydatkował środki na utworzenie nowych 

miejsc zgodnie z założeniami Umowy, Oferty konkursowej, Programu inwestycyjnego oraz że 

wartość przekazanej dotacji nie przekracza 80% kosztów realizacji zadania.  

Kontrolerzy dokonali sprawdzenia oryginalnej dokumentacji dotyczącej zadania, w tym 

dokumentów finansowo-księgowych oraz dokonali oględzin przeprowadzonej inwestycji.  

W wyniku kontroli ustalono, co następuje: 

Prace remontowe sali wykonano na podstawie Umowy o dzieło nr 1 z dnia 1 lutego 2017 r. na 

wartość wynagrodzenia 3 500,00 zł brutto. Zakres prac obejmował remont sali żłobkowej 

polegający na przemalowaniu i szpachlowaniu pomieszczenia w tym sufitu, zakupie  

i zamontowaniu grzejnika wraz z przyłączem i osłoną grzejnika, wymianę wentylacji. Podmiot 

w ramach zadania przedstawił również: 

- f-rę 11323/8039/2017 z dn. 1.02.2017 r. na zakup, tynku, gruntu budowlanego, gładzi, pianki  

i anty-grzyb; 

- f-rę 2017-45-014737 z dn. 15.02.2017 r. zakup drzwi wraz z ościeżnicami; 



 

 

- f-rę 125/03/2017 z dn. 31.03.2017 r. zakup wykładziny dywanowej; 

- f-rę (S)FS-5582/03/2017/RO z dnia 31.03.2017 r. zakup zabawek i wyposażenia sali. 

W trakcie kontroli w dniu 10 kwietnia 2019 r, w obecności pana Norberta Perskiego – 

właściciela Niepublicznego Żłobka „Złota Rybka” nie potwierdzono realizacji wszystkich 

elementów inwestycji przedstawionych do rozliczenia, gdyż właściciel żłobka nie potrafił 

wskazać które elementy wykonane zostały w ramach przedmiotowego zadania. W dniu  

26 września 2019 r. ponownie dokonano oględzin wyremontowanej sali oraz zakupionego 

wyposażenia. W trakcie oględzin sali Zespół kontrolny potwierdził wykonanie następujących 

prac: odnowienie ścian, wymianę grzejnika wraz z przyłączem i osłoną, wymianę kratki 

wentylacyjnej, wymianę skrzydła drzwi wejściowych do sali, położenie wykładziny, zakup 

zabawek i wyposażenia zgodnie z pozycjami na f-rze (S)FS-5582/03/2017/RO z dnia 

31.03.2017 r. Zespół kontrolny stwierdził brak wymienionych ościeżnic w przedmiotowej sali. 

Refundacja za zakup ościeżnic została przekazana Podmiotowi w dniu 19.12.2017 r. na 

podstawie złożonej f-ry 2017-45-014737 z dnia 15.02.2017 r. Wartość kwalifikowalna ościeżnic 

wynosi 270,30 zł, w tym dotacja (80%) 216,24 zł.  

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dotacja przekazana na zakup ościeżnic zostaje 

uznana jako wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem i podlega zwrotowi do budżetu państwa 

w wysokości 216,24 zł (f-ra 2017-45-014737 z dn. 15.02.2017 r.) wraz z odsetkami liczonymi 

począwszy od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa tj. od dnia 19 grudnia 2017 r.   

Dotacja ta podlega zwrotowi do budżetu państwa w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 169 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych w terminie określonym w art.169 ust. 5 pkt. 1 Ustawy o finansach 

publicznych.   

W dniu 4 listopada 2019 r. Podmiot dokonał zwrotu dotacji w kwocie 216,24 zł wraz  

z odsetkami w wysokości 28,41 zł. Z uwagi na błędne wyliczenie odsetek 5 listopada 2019 r. 

Podmiot wyrównał kwotę należnych odsetek przekazując na rachunek LUW 4,59 zł. 

Stan pomieszczeń oraz ich wyposażenie utrwalono fotograficznie. Protokół oględzin z dnia 

26.09.2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu wystąpienia pokontrolnego.  

Ponadto w ramach zadania przedstawiono koszt poniesiony na koordynatora projektu  

(I półrocze) w wysokości 4 250,00 zł brutto.  

W ramach rozliczenia zadania nie uznano za koszty kwalifikowalne kosztów utworzenia placu 

zabaw oraz koordynatora projektu (II półrocze), gdyż koszty tez zostały poniesione po dniu 



 

 

dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, co jest niezgodne z zasadami 

Programu i Umową.  

Pan Norbert Perski prowadzi Niepubliczny Żłobek „Złota Rybka” ul. Zacisze 7a w Zielonej 

Górze od 2014 r. Zwiększenie ilości nowych miejsc opieki zgłosił do Urzędu Miasta Zielona 

Góra i otrzymał w dniu 5 maja 2017 r. zaświadczenie o zmianie liczby miejsc organizacyjnych 

w żłobku do 83.  

W trakcie kontroli na miejscu skontrolowane zostały oryginały faktur, rachunków oraz wyciągi 

bankowe przedstawione we wniosku o wypłatę dotacji z dnia 6.12.2017 r. Przedstawione 

dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych wydatkach przez Podmiot.   

Zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy Podmiot zobowiązany był do prowadzenia wyodrębnionej 

ewidencji środków finansowych przekazanych na realizację zadania. Na podstawie 

przedstawionej Wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Programu Maluch plus 2017 moduł – 

Tworzenie miejsc, prowadzonej w formie tabeli przez biuro rachunkowe na potrzeby realizacji 

zadania Zespół kontrolujący stwierdził, że w ewidencji księgowej ujęto zarówno wydatki 

kwalifikowalne jak i wydatki uznane jako niekwalifikowalne poniesione na remont  

i wyposażenie 7 nowych miejsc opieki. Na podstawie przedstawionych dokumentów, Zespół 

kontrolujący potwierdza, że prowadzona dla zadania ewidencja księgowa pozwala na 

wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych w ramach realizacji zadania.  

Mając na uwadze stwierdzone przez Zespół kontrolny nieprawidłowości w realizacji zadania 

całkowita kwalifikowalna wartość realizacji zadania po pomniejszeniu o ww. koszt wynosi  

w żłobku 11 485,10 zł, a przekazana dotacja w wysokości 9 358,59 zł, po dokonaniu przez 

Podmiot zwrotu dotacji w wysokości 216,24 zł, stanowi 80% wartości kosztów realizacji 

zadania.  

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:   

1. Oryginały dokumentów księgowych przedstawione we wniosku o wypłatę dotacji oraz 

w Sprawozdaniu z realizacji zadania wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi 

poniesienie wydatków.  

2. Umowy o dzieło wraz z rachunkami.  

3. Wyodrębniona ewidencja księgowa dla Programu Maluch plus 2017 moduł – Tworzenie 

miejsc.  

 

 

 

 



 

 

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

Zespół kontrolny stwierdził brak wymienionych ościeżnic w przedmiotowej sali. Refundacja za 

zakup ościeżnic została przekazana Podmiotowi w dniu 19.12.2017 r. na podstawie złożonej  

f-ry 2017-45-014737 z dnia 15.02.2017 r.  

W związku z powyższym dotacja przekazana na zakup ościeżnic zostaje uznana jako 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem i podlega zwrotowi do budżetu państwa  

w wysokości 216,24 zł wraz z odsetkami liczonymi począwszy od dnia przekazania dotacji  

z budżetu państwa tj. od dnia 19 grudnia 2017 r.   

Dotacja ta podlega zwrotowi do budżetu państwa w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 169 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych w terminie określonym w art.169 ust. 5 pkt. 1 Ustawy o finansach 

publicznych.  

W dniu 4 listopada 2019 r. Podmiot dokonał zwrotu dotacji w kwocie 216,24 zł wraz  

z odsetkami w wysokości 28,41 zł. Z uwagi na błędne wyliczenie odsetek 5 listopada 2019 r. 

Podmiot wyrównał kwotę należnych odsetek przekazując na rachunek LUW 4,59 zł. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie  

z nieprawidłowościami.    

 

     Za stwierdzone nieprawidłowości dotyczące zakresu objętego kontrolą osobą odpowiedzialną  

     jest Pan Norbert Perski właściciel Żłobka Niepublicznego „Złota Rybka” , ul. Zacisze 7a Zielona  

     Góra. 

      Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

          

       wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                     Wojciech Perczak 

                Wicewojewoda Lubuski 


