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Pani
Izabella Staszak
Wójt Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

Dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch +” 2020
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 9 umowy nr 1/2020 zawartej
w dniu 21 kwietnia 2020 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Trzebiechów
wraz z Aneksem nr 1 z dnia 07 sierpnia 2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 21
października 2020 r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch +” 2020 została przeprowadzona kontrola
w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków Funduszu Pracy
na realizację wydatków związanych z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki
w Przedszkolu Samorządowym z oddziałem żłobka w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10,
66-132 Trzebiechów, a w szczególności w sprawdzono następujące zagadnienia:
I.

Sprawdzenie zgodności realizacji zadania:

1)
2)
3)
4)
5)

z umową o dofinansowanie zadania,
z przepisami prawa zamówień publicznych,
z przepisami ustawy o finansach publicznych,
z przepisami ustawy o rachunkowości,
z Rozporządzeniem w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi
spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

II.

Przeprowadzenie oględzin wykonanych robót budowlanych, w tym:

1)
2)
3)
4)

zgodność zakresu wykonanych robót z dokumentacją,
spełnienie warunków informacji i promocji,
sporządzenie protokołu z oględzin,
sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

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 37-1/2020
z dnia 11.03.2021 r.,

Anna Janiak – inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu
Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 37-2/2021 z dnia 11.03.2021 roku.
Kontrola przeprowadzona została w formie zdalnej w okresie od 17.03.2021 r. do
28.05.2021 roku.
Ocena kontrolowanej działalności.
1. Złożenie oferty konkursowej, kalkulacji kosztów i programu inwestycji.
W dniu 14.10.2019 r. Gmina Trzebiechów złożyła do Wojewody Lubuskiego ofertę
konkursową wraz z kalkulacją kosztów i programem inwestycji dotyczącą
dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wydatków związanych z utworzeniem
18 nowych miejsc opieki w Przedszkolu Samorządowym z oddziałem żłobka
w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10, 66-132 Trzebiechów w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch +” 2020.
Koszty realizacji zadania wskazane w ofercie konkursowej wyniosły 690 723,29 zł
w tym dofinasowanie na wydatki majątkowe dotyczące tworzenia miejsc
552.578,63 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania
środków własnych w kwocie 138 144,66 zł.
2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.
Gmina Trzebiechów w dniu 21 kwietnia 2020 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim
Umowę nr 1/2020 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku dotacji
ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch +” 2020.
Przyznana wysokość dotacji środków Funduszu Pracy wyniosła 552 578,63 zł.
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W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania.
W dniu 07.08.2020 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy
§ 1 oraz § 11. Wysokość dotacji ze środków Funduszu Pracy wyniosła 538 323,20 zł.
Aneksem numer 1 zmieniono również termin realizacji rzeczowej zadania oraz termin
dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Termin realizacji
rzeczowej zadania określony w Aneksie nr 1 do Umowy nr 1/2020 ustalono od dnia 01
maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., natomiast termin dokonania wpisu do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych do dnia 01 września 2020 r., przy czym stosownie do
założeń Programu wpis ten mógł przypadać do dnia 31 stycznia 2021 r., a
wykorzystanie dotacji ze środków Funduszu Pracy oraz środków własnych na to
zadanie musiało nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 r.
W dniu 21.10. 2020 r. zawarto Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający zapisy § 2 ust. 1
i 2 dotyczące zmiany terminu realizacji rzeczowej zadania oraz terminu dokonania
wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Termin realizacji rzeczowej zadania
określony w Aneksie nr 2 do Umowy nr 1/2020 ustalono od dnia 01 maja 2020 r. do
dnia 14 września 2020 r., natomiast termin dokonania wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych do dnia 14 września 2020 r.
3. Realizacja zamówień publicznych.
3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego.
Czynności związane z badaniem i oceną oferty złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji
przetargowej powołanej w dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie Zarządzenia
nr 120.2.2020 Wójta Gminy Trzebiechów.
Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. Budowa żłobka i przedszkola
w m. Trzebiechów na dz. Nr 102/5 zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień
Publicznych (dalej: BZP) w dniu 24 stycznia 2020 r. (Nr ogłoszenia: 505887-N-2020)
Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym
w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.trzebiechow.pl od
dnia 24.01.2020 r. do dnia 06.02.2020 r.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06 lutego 2020 r. godz. 11:00 na
przedmiotowe zadanie zostały złożone 3 oferty.
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i gwarancja - 40%.
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Przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z którym:
 nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
 zamawiający nie odrzucił żadnej oferty,
 nie wniesiono odwołania.
Na podstawie analizy złożonych ofert Komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą
wybrała ofertę, którą złożył Zakład Remontowo Budowlany Piotr Poniedziałek,
Jaromierz 13, 64-255 Kopanica Siedlec za cenę ryczałtową brutto: 2.330.000,00 zł,
okres gwarancji – 60 miesięcy.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone w dniu
28.02.2020 r. na stronie zamawiającego www.bip.trzebiechow.pl.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 20 kwietnia
2020 r. pod nr 510067245-N-2020.
Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina
Trzebiechów przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.),tj. w szczególności:

wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia
wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,

zamieszczono i przekazano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami
ww. ustawy,

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została
zgodnie z art. 36 ww. ustawy.
W dniu 06 marca 2020 r. Gmina Trzebiechów zawarła umowę nr SK 032.7.2020
z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Zakładem Remontowo
Budowlanym Piotr Poniedziałek, Jaromierz 13, 64-255 Kopanica, w zakresie realizacji
przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
ustalono na 17 sierpnia 2020 r.
Za wykonanie przedmiotowego zakresu umowy strony ustaliły wynagrodzenie
ryczałtowe wynikające z oferty wykonawcy, kwota brutto oferty 2.330.000,00 zł,
termin realizacji przedmiotu zamówienia to 17 sierpnia 2020 r. Do umowy zostały
zawarte 3 aneksy.
W dniu 26 marca 2020 r. zawarto Aneks nr 1 zmieniający zapisy § 6 ust. 1 dotyczące
zmiany w zakresie osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego
w ramach realizacji zadania.
W dniu 09 kwietnia 2020 r. zawarto Aneks nr 2 zmieniający zapisy § 10 ust. 1
dotyczące zmiany warunków umowy w zakresie płatności tj. sposobu wypłacania
wynagrodzenia wykonawcy.
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W dniu 10 sierpnia 2020 r. zawarto Aneks nr 3 zmieniający zapisy § 2 ust. 1 dotyczące
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z aneksem termin
realizacji przedmiotu zamówienia ustalono na 17 wrzesień 2020 r. Zmiany dotyczące
wydłużenia terminu zakończenia robót o 30 dni zostały dokonane w oparciu
o wniosek złożony przez wykonawcę w dniu 08 sierpnia 2020 r. i zaakceptowane
przez Gminę Trzebiechów.
Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru
wykonawcy zamówienia.
4. Realizacja zadania.
Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadania z dnia 15 lutego 2021 r. w ramach
inwestycji został wybudowany budynek parterowy o łącznej powierzchni zabudowy
740,10 m² i łącznej powierzchni użytkowej 649,60 m² oraz kubaturze 4476,85 m².
Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi 96,73 m², natomiast powierzchnia użytkowa
przedszkola wynosi 238,18 m². Części wspólne obiektu tj. korytarz, przedsionek, hol itp.
to 314,69 m² (koszt inwestycji w zakresie powierzchni wspólnych w 100% został
sfinansowany ze środków własnych Gminy Trzebiechów). Zakres inwestycji
obejmował wykonanie następujących robót budowlanych: roboty ziemne, stan
zero, mury parteru, dach, stolarka, ścianki działowe, tynki oblicowania, elewacja,
elementy zewnętrzne, wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja centralnego
ogrzewania, instalacja hydrantowa, technologia kotłowni, instalacja wodnokanalizacyjna, instalacja wentylacji, instalacja elektryczna, roboty przyłączeniowe
do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, budowa parkingu.
Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi 96,73 m² z czego: sala zabaw + pomieszczenie
sypialniane: 76,18 m², pomieszczenie dla matek karmiących: 3,50 m², magazyn
pościeli czystej: 2,37 m², pomieszczenie sanitarne: 14,68 m².
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.
W toku kontroli stwierdzono uchybienie przepisom § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy ze zmianami tj.: w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt dzieci stwierdzono brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem
z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania.
4.1. Protokoły odbioru robót budowlanych.
Protokół odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka
i przedszkola w m. Trzebiechów na dz. nr 102/5” z dnia 20.04.2020 r. Protokół odbioru
potwierdza wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem
i warunkami umowy.
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Protokół nr 2 odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka
i przedszkola w m. Trzebiechów na dz. nr 102/5” z dnia 07.07.2020 r. Protokół odbioru
potwierdza wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem i warunkami
umowy.
W dniu 11 września 2020 r. wykonawca robót budowlanych zawiadomił inwestora
o zakończeniu robót dotyczących przedmiotowego zadania.
Zgodnie z Protokołem końcowym odbioru robót, komisja odbiorowa w dniu 14
września 2020 r. odebrała zadanie pn.: „Budowa żłobka i przedszkola
w m. Trzebiechów na dz. nr 102/5” zrealizowanego na podstawie umowy
z wykonawcą nr SK 032.7.2020 z dnia 06 marca 2020 r. Protokół odbioru potwierdza
wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem i warunkami umowy.
5.

Rozliczenie finansowe zadania.

5.1 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków dotacji ze Funduszu
Pracy oraz wkładu własnego (§ 4 ust. 4 Umowy).
Zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 Umowy Gmina zobowiązana była do prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków dotacji
oraz wkładu własnego dotyczących realizacji zadania w sposób przejrzysty, tak aby
możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z art. 152
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).
Gmina przedstawiła wydruki z systemu finansowo – księgowego: Księgowość
budżetowa, wersja: 2019.1.7.514.606, Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman
i Tadeusz Groszek sp. j. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Z przedstawianych
przez Gminę Trzebiechów wydruków wynika, iż dla wydatków związanych
z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki w Przedszkolu Samorządowym z oddziałem
żłobka w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10, 66-132 Trzebiechów w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
”Maluch +” 2020 prowadzona jest ewidencja księgowa pozwalająca na
wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych.
W ewidencji księgowej ujęto zarówno wydatki przedstawione do refundacji
w ramach Programu „Maluch +” 2020 jak i wydatki niekwalifikowane w ramach
przedmiotowego zadania, ale dotyczące inwestycji budowy żłobka.
Całkowita wartość inwestycji wynikająca z ewidencji księgowej i przedstawionego
dokumentu OT – przyjęcie środka trwałego z dn. 14.09.2020 r. wyniosła 2.435.266,80 zł.
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5.2 Wnioski o wypłatę dotacji.
Na podstawie złożonego przez Gminę Trzebiechów w dniu 10 listopada 2020 roku
wniosku o wypłatę dotacji na kwotę 538.323,20 zł oraz Sprawozdania z realizacji
zadania z dnia 15 lutego 2021 r. całkowity koszt kwalifikowalny realizacji zadania
wyniósł 672.904,00 zł, w tym:
 538.323,20 zł dotacja ze środków Funduszu Pracy,
 134.580,80 zł środki własne.
Dotacja ze środków Funduszu Pracy dotycząca wydatków związanych
z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 została
przelana w dniu 27.11.2020 r. na wskazany w umowie przez Gminę rachunek
bankowy. Udział dotacji w wydatkach kwalifikowalnych zadania stanowił 80%.
Do wniosków o wypłatę dotacji przedłożono kopie faktur wraz z wyciągami
bankowymi potwierdzającymi zapłatę, protokoły odbioru częściowego oraz
końcowego, umowę z wykonawcą robót budowlanych wraz z aneksami.
Przedstawione do refundacji w ramach wniosku o wypłatę dotacji dokumenty
finansowo - księgowe zawierają prawidłowe dekretacje i świadczą o faktycznie
poniesionych wydatkach na realizację kontrolowanego zadania.
5.3 Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji.
Gmina Trzebiechów poniosła wydatki w kwocie 538 323,20 zł. Szczegółowe
zestawienie faktur stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza
prawidłowe wykorzystanie dotacji ze środków Funduszu Pracy, przyznanej
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 ”Maluch +” 2020.
6. Oddanie zadania do użytkowania.
Zadanie zostało oddane do użytkowania zgodnie z decyzją
nr pin bzg.bsz.5121.042.2020-1571 z dnia 10 września 2020 r. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze na podstawie, której udzielono Gminie
Trzebiechów pozwolenia na użytkowanie wybudowanego budynku przedszkola
z oddziałem żłobka, usytuowanego na terenie działki nr 102/5 w m. Trzebiechów oraz
protokołu końcowego odbioru robót z dnia 14 września 2020 r.
7. Przekazanie uchwały w sprawie utworzenia żłobka i uzyskanie zaświadczenia
o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
Gmina Trzebiechów przedstawiła Uchwałę NR XV/123/2020 Rady Gminy
w Trzebiechowie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego
w Trzebiechowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów oraz
nadania mu statutu.
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Zaświadczeniem nr 17065/Z z dnia 14.09.2020 r. potwierdzono dokonanie wpisu
instytucji do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Liczba nowoutworzonych miejsc
opieki nad dziećmi wynosi 18.
Zespół kontrolujący potwierdził 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 +” 2020
oraz Umową nr 1/2020 zawartą w dniu 21 kwietnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą
Lubuskim a Gminą Trzebiechów wraz z Aneksem nr 1 z dnia 07 sierpnia 2020 r. oraz
Aneksem nr 2 z dnia 21 października 2020 r.
8. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.
W dniu 13 maja 2021 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji
przedstawionej przez jednostkę. W trakcie oględzin stwierdzono uchybienia
polegające na braku osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem
z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania opisane w pkt. 4
niniejszego Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.
Na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez
jednostkę warunków promocyjnych zawartych w § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie
tj. umieszczono tablicę z informacją o korzystaniu z dofinasowania z Programu
Maluch+ 2020, wg wzoru określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Ponadto na miejscu realizacji inwestycji sporządzono Protokół z oględzin oraz
dokumentację fotograficzną, które stanowią akta kontroli.
9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień:
Uchybienie przepisom § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie
musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ze
zmianami tj.: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci stwierdzono brak
osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym na
grzejnikach centralnego ogrzewania.
10. Zalecenia
Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 15. 07.2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), oraz w związku ze stwierdzonym
uchybieniem przepisom § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie
musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ze
zmianami, zobowiązuję do zamontowania osłon ochraniających przed
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bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego
ogrzewania.
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), o sposobie wykonania zaleceń
pokontrolnych wraz dokumentacją fotograficzną, podjętych działaniach lub
przyczynach ich niepodjęcia, proszę powiadomić w terminie 14 dni liczonych od
daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie
z uchybieniem.
Pouczenie :
Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie
przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak
/podpisano podpisem elektronicznym/
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