
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ' września 2016 r.

FB-KF.431.3.2016.KW

Pani
Izabela Rakoczy

Prezes Zarządu 

Fundacja Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży "Salvator”

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 22 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.), zespół kontrolny Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie - Krystyna Węgrzyn starszy inspektor - 

przewodnicząca zespołu, Danuta Woźniak -  Wiergan -  inspektor wojewódzki -  członek 

zespołu, przeprowadził kontrolę problemową prowadzoną w trybie zwykłym w Fundacji 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator” ul. Królewiecka 9, 58-300 Wałbrzych.

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji 

celowej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020”.

Okres objęty kontrolą: 2015 rok.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r. (NK-KE.430.5.2015.MJ).

[Dowód: akta kontroli: str. 1 -8 ]



Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie zadań w zakresie objętym kontrolą są:

Pani- Izabela Rakoczy Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator” 

Pani- Alicja Rogowska-Florczak - Członek Zarządu,

Pani- Sylwia Maroń - Członek Zarządu.

Na podstawie kontroli poszczególnych zagadnień, w tym prawidłowości:

• wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa,

• dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych,

• sprawozdawczość i rozliczenie środków dotacji oceniono,

wykorzystanie środków publicznych udzielonych z dotacji celowej w ramach „Programu 

integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020” oceniono negatywnie.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator” w Wałbrzychu (zwana dalej Fundacją), 

na realizację ośmiu nw. zadań otrzymała w 2015 roku środki dotacji w ogólnej kwocie

230.168,00 zł.

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci 

i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha: 42.060,00 zł.

2. Warsztaty antydyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla dzieci i młodzieży 

z miasta Wałbrzycha 6.000,00 zł.

3. Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu 

miasta Wałbrzycha: 26.075,00 zł.

4. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha: 36.900,00 zł.

5. Organizacja i funkcjonowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego dla dzieci 

pochodzenia romskiego z terenu Miasta Kłodzka: 21.082,00 zł.

6. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Kłodzka: 36.900,00 zł.

7. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci 

i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Kłodzka: 30.981,00 zł.

8. Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu 

miasta Kamienna Góra: 30.170,00 zł.

Do szczegółowej kontroli wybrano cztery zadania (poz.1-4) realizowane przez Fundację 

w Wałbrzychu, na realizację których otrzymała środki dotacji w łącznej kwocie 111.035,00



zł, z czego wykorzystała 108.423,41zł oraz dokonała zwrotu niewykorzystanych środków 

dotacji w kwocie 2.611,59 zł, w poniższej szczegółowości:

1) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci

i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha (otrzymano

42.060,00 zł, wykorzystano 42.019,06 zł, zwrócono 40,94 zł).

2) Warsztaty anty dyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla dzieci i młodzieży 

z miasta Wałbrzycha (przekazano 6.000,00 zł, wykorzystano 6.000,00 zł).

3) Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu 

miasta Wałbrzycha (przekazano 26.075,00 zł, wykorzystano 23.559,84 zł, zwrócono

2.515,16 zł w dniu 14.01.2016 r.).

4) Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha (otrzymano 36.900,00 zł, 

wykorzystano 36.844,51 zł, zwrócono 55,49 zł w dniu 24.09.2015 r.).

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa.

W oparciu o przedłożone dokumenty tj. umowy, rachunki, faktury, wyciągi z rachunku 

bankowego i sporządzone sprawozdania z realizacji zadań kontrolujący dokonali ustaleń 

w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji w ramach 

poszczególnych rodzajów kosztów przyjętych we wnioskach.

1) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci 

i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha.

W celu uzyskania dotacji na realizację zadań w 2015 roku w ramach Rządowego Programu 

„Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020”, Fundacja przedłożyła w dniu

28.01.2015 r. Wniosek do Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych.

We wniosku Fundacja zawarła wymagane informacje dotyczące Uczestnika Programu (dane 

adresowe). Określono miejsce i termin rozpoczęcia i zakończenia zadania. Opisano cel 

zadania, uzasadniono potrzebę realizacji projektu z opisem poszczególnych zaplanowanych 

działań. Określono łączny koszt ww. zadania w wysokości: 50.853,00 zł (na 16 pozycji 

kosztów).

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 27 kwietnia 2015 r. pismo w sprawie podziału środków 

przeznaczonych na realizację zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce



na rok 2015, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” przekazała pismem 

z dnia 06.05.2015 r. (SLAVATOR/21/2015) do DUW wyjaśnienia i poprawione kosztorysy 

dotyczące realizacji poszczególnych zadań.

W nawiązaniu do powyższego we wniosku (KOREKTA) Fundacja określiła łączny koszt 

ww. zadania w wysokości: 42.060,00 zł.

KOSZTY:

rodzaj zadania rodzaj kosztów dotacja inne razem
Romski personel świetlic i centrów 
integracyjnych Wynagrodzenia 5 250 0 5 250
Pedagog Wynagrodzenia 4 800 0 4 800
Zajęcia dodatkowe Wynagrodzenia 4 000 0 4 000

Świetlice i centra integracyjne (działalność)
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały 
biurowe, dydaktyczne, środki czystości) 1 500

G
1 500

Świetlice i centra integracyjne (działalność) Usługi (w tym transportowe) 21 000 0 ' 21000 '
Ubezpieczenia NW Pozostałe koszty 1 200 0 1 200
Świetlice i centra integracyjne (działalność) Pozostałe koszty 4 110 0 4 110
Świetlice i centra integracyjne (działalność) Wynagrodzenia 200 0 200

W szczegółowym Kosztorysie zadania przedstawiono:

Lp. rodzaj k o sz tó w

inne dane ilościowe istotne dla 
oceny kosztorysu (sztuka, godzina, 
wymiar czasu, liczba umów itp.)

k o szt
ca łk o w ity

w tym 
wnioskowana 

dotacja

środki wiasne 
lub z innych 

źródeł

1 W ynagrodzenie asystenta romskiego 6 m-cy 5 2 5 0 5 2 5 0 0

2 W ynagrodzenie pedagoga 4 m-ce 4  800 4  800 0

3 W ynagrodzenie nauczyciela j. polskiego 4 m-ce 2  000 2  000 0

4 W ynagrodzenie logopedy 4 m-ce 2  000 2  000 0

5
Zakup materiałów szkolnych, dydaktycznych, 
papierniczych i zabawek 1 komplet 1 500 1 500

0

6 W yżywienie wychowanków świetlicy 40 osób 4  110 4  110 0

7 Koszt przewozu wychowanków na świetlicę 6 m-cy 21 0 0 0 21 000 0 ,
8 Ubezpieczenie wychowanków 40 osób 1 2 0 0 1 2 0 0 0 '

9 W ynagrodzenie księgowej 6 m-cy 2 0 0 2 0 0 0

Łącznie 42  060 4 2  060 0

[Dowód akta kontroli: str. 9- 36]

W dniu 27.08.2015 r. zawarto Umowę nr SOC-OP.6113.1.10.2015 pomiędzy Wojewodą 

Dolnośląskim Panem Tomaszem Smolarzem a Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

SALVATOR nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000290351, reprezentowaną 

przez Prezesa Zarządu Panią Izabelę Rakoczy („Beneficjent”), w sprawie powierzenia 

realizacji zadania pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy

środowiskowej dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta 

Wałbrzycha”, w ramach Rządowego Programu „Program integracji społeczności romskiej na

/

4



lata 2014-2020”, przyjętego Uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 

2014 r.

W § 1 ust. 1 umowy zapisano: „Wojewoda, działając na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 3 

ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym (Dz. U. 2015 r. poz. 573) w związku z uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów 

z dnia 7 października 2014 r. oraz z art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), przekazuje środki z dotacji celowej 

z budżetu państwa na Zadania objętego Umową w kwocie 42 060,00 zł, 

w ramach działu 854, rozdziału 85495, paragrafu 2810,

na rachunek bankowy Beneficjenta 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075, prowadzony 

w Banku Zachodnim WBK”,

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 umowy: „Dotacja celowa jest udzielana wyłącznie 

na sfinansowanie wydatków określonych we wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy oraz w szczegółowym kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy”. 

W § 1 ust. 3-5 umowy określono: „Całkowity koszt Zadania wynosi 42 060,00 zł. Wykonanie 

zadania nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Szczegółowy opis wydatków niezbędnych do realizacji 

Zadania stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy stanowi załącznik nr 2.”

Określono termin realizacji zadania od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. - § 2 ust. 2 umowy. 

Termin wykorzystania przyznanej dotacji na Zadanie określono w § 2 ust. 3 umowy - do dnia

31.12.2015 r.

Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 1 umowy: „Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania 

zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację 

poszczególnych operacji księgowych”. W § 3 ust. 4 umowy zapisano, iż „Beneficjent 

w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia określonego w §2  ust. 3 dokona zwrotu 

niewykorzystanej kwoty dotacji na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu”.

Ponadto, w umowie zapisano (w § 4), iż: „Beneficjent zobowiązał się do realizacji Zadania 

m.in. zgodnie z:

- wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 

ze zm.),



- wykorzystania przekazanej dotacji celowej zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał 

i na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Dotyczy to również ewentualnych 

przychodów uzyskanych przy realizacji Zadania, których nie można było przewidzieć 

przy kalkulowaniu wielkości dotacji, z odsetek bankowych od przekazanych przez Wojewodę 

środków, które należało wykorzystać wyłącznie na realizację Zadania,

- dokumentowania realizacji Zadania w sposób przejrzysty, umożliwiający sprawny nadzór 

nad przebiegiem realizacji Zadania oraz wydatkowania środków pozyskanych z dotacji 

celowej i własnych (...)”,

Z wykonania zadania Fundacja miała sporządzić Sprawozdanie końcowe (wzór - załącznik 

nr 3) oraz dostarczyć do DUW w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania

określonego w § 2 ust. 2 umowy. Do sprawozdania Beneficjent zobowiązany został 

do dołączenia „oświadczenia o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej 

(wg załącznika 4 do Umowy)” oraz „uwierzytelnionych kopii dokumentów 

odzwierciedlających realizację zadania”, w szczegółowości wskazanej w § 6 ust. 3 umowy.

W § 6 ust. 4 umowy wskazano: „Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji celowej wykazany 

w sprawozdaniu z wykonania zadania nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej 

pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiła jego 

zmiana o więcej niż 10%, z wyłączeniem wynagrodzeń”. Zgodnie z § 6 ust. 5 umowy: 

„Przekroczenie udziału procentowego, o którym mowa w ust. 4 uważa się za pobranie dotacji 

celowej w nadmiernej wysokości”.

Faktury i rachunki, o których mowa w ust. 3 pkt. a, powinny zawierać adnotacje, 

w szczegółowości określonej w § 6 ust. 8 pkt. a - i  umowy.

Umowa została podpisana i opieczętowana przez Beneficjenta i Wojewodę Dolnośląskiego.

[Dowód akta kontroli: str. 37 - 42]

1.1. Wynagrodzenie asystenta romskiego

W dniu 01.07.2015 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 29, pomiędzy Fundacją Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży „Salvator” z Wałbrzycha (Zleceniodawca) reprezentowaną przez Izabelę 

Rakoczy a Panią S.M. (Zleceniobiorca) - Asystent romski w Placówce Wsparcia Dziennego 

w Wałbrzychu, ul. Królewiecka 9. Wykonanie zlecenia ustalono w okresie od 01.07.2015 

do 31.12.2015. Za wykonanie czynności ustalonych w umowie określono wynagrodzenie 

(brutto) w wysokości 875,00 zł/m-c. Wynagrodzenie płatne miało być w ciągu 7 dni 

po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę po dokonaniu stosownych potrąceń.



Określona w umowie kwota zawiera koszt brutto wynagrodzenia pracownika oraz 

w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z umowy Zleceniobiorca 

wystawił sześć Rachunków do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził i przyjął 

wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzenia (netto), 

w wielkościach wskazanych w „kolumnie 10” niniejszego zestawienia.

R ACH UNEK  do um owy zlecenia Lista płac ZUS us W ynagrodzenie netto
Refundacja 
wynagro
dzeń M.S 

za 07.- 
08.15 r. z 

konta 2. na 
konto 1. w 

dniu 
22.12.15r.

Przelew, refundacja 
składek ZUS i podatek

Z
dnia

Nazwisko i 
imię

Kwota
w g

umowy
Podstawa Nr listy 

płac z  dnia

Składki na 
ubezpie
czenie 

społeczne

Składki
na

ubezpie
-czenie
zdrowo

-tne

Podatek 
docho
dowy 

od osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wypłata 
w dniu

Wypłata 
z konta*

Kwota 
przele 
wu na 
konto 
*1

Z dnia z a  m -c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

03.08. S.M. 875,00 747,22 07/2015 
Nr 160 03.08. 230,23 58,03 43,00 543,74 03.08. 1

1291,70
vn

02.09. S.M. 416,70 355,85 08/2015 
Nr 176 02.09. 109,64 27,64 20,00 259,42 02.09. 1 v m

25.09. S.M. 875,00 747,22 09/2015 
Nr 179 25.09. 230,23 58,03 43,00 543,74 25.09. 2 331,26 25.09. IX

29.10. S.M. 875,00 747,22 10/2015 
Nr 202 29.10. 230,23 58,03 43,00 543,74 29.10. 2 331,26 22.12. X

30.11. S.M. 875,00 747,22 11/2015 
Nr 231 27.11. 230,23 58,03 43,00 543,74 30.11. 2 331,26 30.11. XI

29.12. S.M. 875,00 747,22 12/2015 
Nr 265 28.12. 230,23 58,03 43,00 543,74 29.12. 2 270,41 29.12. xn

Razem S.M. 4 791,70 4 091,95 1 260,79 317,79 235,00 2 978,12

Konta Fundacji*
1. kontol8 1090 2271 0000 0001 1920 5679 (konto podstawowe Fundacji)
2. konto 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto zgodne z umową z Wojewodą)

IDowód akta kontroli: str.43-911 

W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę rachunki do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dni (daty wskazano w kol. 1 zestawienia) jednostka sporządziła listy płac (nr list płac i daty 

ich sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, w dwóch przypadkach wypłaty 

wynagrodzenia netto (przelewy na rachunek bankowy) za miesiące lipiec i sierpień 2015 r. 

(tj.w  dniu 03.08. i 02.09.) w wysokościach odpowiednio: 543,74 zł i 259,42 zł nastąpiły 

z konta 18 1090 2271 0000 0001 1920 5679 (konta podstawowego Fundacji). Refundacji 

wynagrodzeń Pani S.M. za m-ce 07-08.2015 r. z konta 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 

na konto podstawowe Fundacji dokonano dopiero w dniu 22.12.2015 r.

Ponadto, kontrola stwierdziła, iż w dwóch przypadkach listy płac sporządzono przed 

przedłożeniem Rachunku do umowy zlecenia, i tak:

- listę płac o nr 11/2015 Nr 231 sporządzono 27.11.2015 r., natomiast Rachunek do umowy 

zlecenia wystawiono w dniu 30.11.2015 r. (3 dni po sporządzeniu listy płac);



- listę płac o nr 12/2015 Nr 265 sporządzono 28.12.2015 r., natomiast Rachunek do umowy 

zlecenia wystawiono w dniu 29.12.2015 r. (1 dzień po sporządzeniu listy płac).

Wypłaty wynagrodzenia w czterech przypadkach dokonano w dniach wystawienia Rachunku 

do umowy zlecenia (w dniach: 25.09., 29.10.,30.11. i 29.12.2015 r. - tj. 3 dni przed 

zakończeniem miesiąca).

Jednocześnie w wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż Fundacja w trzech przypadkach 

przyjęła i dokonała wypłaty wynagrodzeń netto (tj. przekazano na rachunek bankowy) przed 

zakończeniem danego miesiąca, za który go wystawiono, i tak:

- za wrzesień - 5 dni przed zakończeniem miesiąca, zapłaty dokonano w dniu 25.09.2015 r.;

- za październik -  2 dni przed zakończeniem miesiąca, zapłaty dokonano w dniu

29.10.2015 r.;

- za grudzień -  3 dni przed zakończeniem miesiąca, zapłaty dokonano w dniu 29.12.2015 r.

W trakcie czynności kontrolnych w zakresie wypłat wynagrodzenia netto dla Pani S.M., 

stwierdzono, iż środki w kwocie 2.978,12 zł wypłacono w prawidłowo ustalonej wysokości.

Niemniej jednak w przypadku składek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne naliczonych na poszczególnych listach płac, których wielkości 

przedstawiono w kolumnie 7, 8. 9 powyższego zestawienia, kontrola ustaliła, iż środki 

przekazano na rachunek bankowy o numerze 18 1090 2271 0000 0001 1920 5679 -  

ti. na konto podstawowe Fundacji (na przelewie wskazując „refundacja składek ZUS 

i yodatku za m-c

W związku z powyższym kontrolujący wystąpili z prośbą do Prezesa Fundacji o wyjaśnienie 

nw. kwestii: „Dlaczego środki z konta 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075, prowadzonego 

w Banku Zachodnim WBK -  (na który wpłynęła dotacja) - przekazywane i przeksięgowywane 

w zakresie środków na ZUS i podatku od wynagrodzeń z tytułu realizowanych w ww. zadaniu 

umów-zleceń, były na rachunek 18 1090 2271 0000 00011920 5679 - co to za rachunek? ”

Główna księgowa Fundacji w dniu 10.03.2016 r. przedłożyła wyjaśnienie w którym 

poinformowała, iż: „Przepisy dotyczące zasad rozliczania należnych składek ZUS nakładają 

obowiązek sporządzania jednej deklaracji zbiorczej za dany okres obliczeniowy. W celu 

ułatwienia kontroli środków, które Fundacja musi zaangażować na zapłatę składek za dany 

miesiąc, przyjęto zasadę, że z wszystkich realizowanych zadań środki dotyczące składek ZUS 

/w oparciu o sporządzone listy płac/  są przekazywane na konto podstawowe Fundacji



nr 181090 2271 0000 0001 1920 5679, a następnie po sporządzeniu deklaracji 

rozliczeniowej przekazywane na konto ZUS-u”.

[Dowód akta kontroli: str.92--94J

Kontrolujący przyjmują przedmiotowe wyjaśnienie, jednakże w trakcie czynności 

kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczenia i odprowadzenia należnych 

składek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

odpowiednio do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach umów 

cywilno-prawnych rozliczonych we wszystkich kontrolowanych zadaniach, co zostało 

opisane pod koniec analizowanego obszaru.

W dniu 14.08.2015 r. zawarto Umowę zlecenia Nr 55, pomiędzy Fundacją Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży „Salvator” z Wałbrzycha (Zleceniodawca) reprezentowaną przez Izabelę 

Rakoczy a Panią M.S. (Zleceniobiorca) - Asystent romski w Placówce Wsparcia Dziennego 

w Wałbrzychu. Wykonanie zlecenia ustalono w okresie od 17.08.2015 do 31.08.2015. 

Za wykonanie czynności ustalonych w umowie określono wynagrodzenie (brutto) 

w wysokości 519,15 zł/m-c. Wynagrodzenie płatne miało być w ciągu 7 dni 

po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę po dokonaniu stosownych potrąceń. 

Określona w umowie kwota zawierała koszt brutto wynagrodzenia pracownika oraz 

w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

W oświadczeniu podano, że Pani M.S. nie jest zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę/innego tytułu.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z umowy Zleceniobiorca 

wystawiła jeden rachunek do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził i przyjął 

wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę 323,13 zł wynagrodzenia 

(netto).

RACHUNEK do umowy zlecenia Lista płac ZUS u s Wynagrodzenie netto Przelew, refundacja składek ZUS i 
podatek

Z
dnia

Nazwisko i 
imię

Kwota
wg

umowy
Podstawa Nr listy 

płac z dnia
Składki na 
ubezpie
czenie 

społeczne

Składki
na

ubezpie
-czenie
zdrowo

-tne

Podatek 
docho
dowy 

od osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wypłata 
w dniu

Wypłata 
z konta*

Kwota
przelewu Z dnia za m-c

Przele 
w na 

konto*

1 2 3 4 J 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16

15.10. M.S. 519,15 443,34 09/2015 
Nr 200 14.09. 136,59 34,43 25,00 323,13 26.10. 2 196,02 26.10. IX 1

Konta Fundacji*



1. kontol8 1090 2271 0000 0001 1920 5679 (konto podstawowe Fundacji)
2. konto 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto zgodne z umową z Wojewodą)

Niemniej jednak, jak wynika z przedstawionych do kontroli dowodów finansowo-

księgowych, Fundacja sporządziła w dniu 14.09.2015 r. listę płac tj. 32 dni przed

wystawieniem Rachunku do umowy zlecenia (rachunek z dnia 15.10.2015 r.). Przelewu 

środków z tytułu wynagrodzenia netto w kwocie 323,13 zł dokonano w prawidłowo ustalonej 

wysokości w dniu 26.10.2015 r.

[Dowód akta kontroli: str.95-102]

W przypadku składek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne naliczonych na ww. liście płac, których wielkości przedstawiono w kol. 7, 8, 9 

powyższego zestawienia, kontrola ustaliła, iż środki przekazano na konto podstawowe 

Fundacji.

W piśmie z dnia 27.01.2016 r. (SALYATOR/79/2016) kierowanym do Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Prezes Fundacji w nawiązaniu do złożonego sprawozdania 

z realizacji Programu integracji (...) pn. „ Prowadzenie placówki wsparcia dziennego -  

świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha” 

złożyła wyjaśnienie do poszczególnych wydatków rzeczowych, w którym podaje: 

„Wynagrodzenie asystenta romskiego -  w związku z obowiązkiem wsparcia kadry 

wychowawczej przez asystenta romskiego podczas organizowanego przez Fundację wyjazdu 

kolonijnego w okresie od 17.08.2015 r. do 31.08.2015 r., w ramach zastępstwa za Panią S.M. 

zatrudniona została Pani M.S.

Poniżej omówiono klejne pozycje kosztorysu (tj. 1.2. pedagog, 1.3. nauczyciel języka 

polskiego oraz logopeda), i tak:

1.2. Wynagrodzenie pedagoga

W dniu 31.08.2015 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 49/2015, pomiędzy Fundacją Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży „Salyator” z Wałbrzycha (Zleceniodawca) reprezentowaną 

przez Izabelę Rakoczy a Panią T.A. (Zleceniobiorca) - Pedagog w Placówce Wsparcia 

Dziennego w dzielnicy Gaj w ramach realizowanego zadania publicznego „Program integracji 

społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 

roku pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci i 

młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha”.
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Wykonanie zlecenia ustalono w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2015. Za wykonanie 

czynności ustalonych w umowie określono wynagrodzenie (brutto) w wysokości

30,00 zł/godz. W ramach umowy miesięcznie do zrealizowania było 40 godz. (30 godz. pracy 

z dziećmi, 10 godzin pracy w terenie). Wynagrodzenie płatne miało być w ciągu 7 dni 

po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę po dokonaniu stosownych potrąceń. 

Określona w umowie kwota zawierała koszt brutto wynagrodzenia pracownika oraz 

w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

W oświadczeniu podano, że Pani T.A. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę/innego 

tytułu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z umowy, Zleceniobiorca 

wystawił cztery Rachunki do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził i przyjął 

wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzenia (netto), 

w wielkościach wskazanych w „kolumnie 10” mniejszego zestawienia.

RACHUNEK do umowy zlecenia Lista płac Z U S u s Wynagrodzenie netto Przelew, refundacja składek ZUS i 
podatek

Z
dnia

Nazwisko i 
imię

Kwota
wg

umowy
Podstawa Nr listy 

płac z dnia
Składki na 
ubezpie
czenie 

społeczne

Składki
na

ubezpie
-czenie
zdrowo

-tne

Podatek 
docho
dowy 

od osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wyplata 
w dniu

Wypiata 
z konta*

Kwota
przelewu Z dnia za m-c

Przele 
w na 
konto

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16

30.09. T.A. 1 200,00 1 200,00 09/2015 
Nr 194 30.09. 0,00 108,00 80,00 1 012,00 30.09. 2 188,00 30.09. IX 1

05.11. T.A. 1 200,00 1 200,00 10/2015 
Nr 227 04.11. 0,00 108,00 80,00 1 012,00 05.11. 2 188,00 05.11. X 1

07.12. T.A. 1 200,00 1 200,00 12/2015 
Nr 259 07.12. 0,00 108,00 80,00 1 012,00 07.12. 2 188,00 07.12. XI 1

29.12. T.A. 1 200,00 1 200,00 12/2015 
Nr 287 29.12. 0,00 108,00 80,00 1 012,00 29.12. 2 188,00 29.12. xn 1

Razem T.A. 4 800,00 4 800,00 0,00 432,00 320,00 4 048,00 752,00

Konta Fundacji*
1. kontol8 1090 2271 0000 0001 1920 5679 (konto podstawowe Fundacji)
2. konto 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto zgodne z umową z Wojewodą)

W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę Rachunki do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dni wskazanych w kol. 1 zestawienia jednostka sporządziła listy płac (nr list płac i daty ich 

sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).

Jak wynika z danych zawartych w ww. zestawieniu ustalono, iż w jednym przypadku listę 

płac 10/2015 nr 227 sporządzono dzień przed przedłożeniem Rachunku do umowy zlecenia.

Wypłaty wynagrodzenia w łącznej kwocie 4.048,00 zł (w prawidłowo ustalonej wysokości) 

dokonano w dniach wystawienia Rachunku do umowy zlecenia tj. w dniach: 30.09., 05.11.,

07.12. i 29.12.2015 r. (tj. 3 dni przed zakończeniem miesiąca).



W przypadku składek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne naliczonych na ww. listach płac, których wielkości przedstawionych w kol. 7, 8,

9 powyższego zestawienia, kontrola ustaliła, iż środki przekazano na konto podstawowe 

Fundacji.

1.3. Wynagrodzenie nauczyciela języka polskiego

W dniu 31.08.2015 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 50/2015, pomiędzy Fundacją Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży „Salvator” z Wałbrzycha (Zleceniodawca) reprezentowaną 

przez Izabelę Rakoczy a Panem F.P. (Zleceniobiorca) -  Nauczyciel j. polskiego w Placówce 

Wsparcia Dziennego w dzielnicy Gaj w ramach kontrolowanego zadania publicznego.

Wykonanie zlecenia ustalono w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2015. Za wykonanie ( 

czynności ustalonych w umowie określono wynagrodzenie (brutto) w wysokości

27,78 zł/godz. W ramach umowy miesięcznie do zrealizowania było 18 godz. Wynagrodzenie 

płatne miało być w ciągu 7 dni po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę 

po dokonaniu stosownych potrąceń. Określona w umowie kwota zawierała koszt brutto 

wynagrodzenia pracownika oraz w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym 

obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

W oświadczeniu podano, że Pan F.P. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę/innego 

tytułu w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z umowy Zleceniobiorca 

wystawił cztery Rachunki do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził i przyjął 

wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzenia (netto), 

w wielkościach wskazanych w „kolumnie 10” niniejszego zestawienia.

R ACH UNEK  do um owy zlecenia Lista płac ZUS u s W ynagrodzenie netto Przelew, refundacja składek ZUS i 
podatek

Z
dnia

Nazwisko i 
imię

Kwota
wg

umowy
Podstawa Nriisty

płac z dnia

Składki na 
ubezpie
czenie 

społeczne

Składki
na

ubezpie
-czenie
zdrowo

-tne

Podatek 
docho
dowy 

od osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wyplata 
w dniu

Wypłata 
z konta*

Kwota
przelewu Z dnia za m-c

Przele 
w na 
konto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16

30.09. F.P. 504,04 504,04 09/2015 
Nr 194 30.09. 0,00 45,00 33,00 422,04 30.09. 2 78,00 30.09. IX 1

05.11. F.P. 504,04 504,04 10/2015 
Nr 227 04.11. 0,00 45,00 33,00 422,04 05.11. 2 78,00 05.11. X 1

07.12. F.P. 504,04 504,04 12/2015 
Nr 259 07.12. 0,00 45,00 33,00 422,04 07.12. 2 78,00 07.12. XI 1

29.12. F.P. 504,04 504,04 12/2015 
Nr 287 29.12. 0,00 45,00 33,00 422,04 29.12. 2 77,84 29.12. xn 1

Razem F.P. 2 000,16 2 000,16 0,00 180,00 132,00 1 688,16 311,84

Konta Fundacji*



1. kontol8 1090 2271 0000 0001 1920 5679 (konto podstawowe Fundacji)
2. konto 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto zgodne z umową z Wojewodą)

W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę Rachunki do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dni (daty wskazano w kol. 1 zestawienia) jednostka sporządziła listy płac (nr list płac i daty 

ich sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).

Jak wynika z danych zawartych w ww. zestawieniu, kontrola stwierdziła, iż w jednym 

przypadku listę płac 10/2015 nr 227 sporządzono dzień przed przedłożeniem Rachunku 

do umowy zlecenia.

Wypłaty wynagrodzenia w łącznej kwocie 1.688,16 zł (w prawidłowo ustalonej wysokości) 

dokonano w dniach wystawienia Rachunku do umowy zlecenia tj. w dniach: 30.09., 05.11.,

07.12. i 29.12.2015 r. (tj. 3 dni przed zakończeniem miesiąca).

W przypadku składek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne naliczonych na ww. listach płac, których wielkości przedstawiono w kol. 7, 8, 9 

powyższego zestawienia, kontrola ustaliła, iż środki przekazano na konto podstawowe 

Fundacji.

1.4. Wynagrodzenie logopedy

W dniu 31.08.2015 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 52/2015, pomiędzy Fundacją Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży „Salvator” z Wałbrzycha (Zleceniodawca) reprezentowaną 

przez Izabelę Rakoczy a Panią J.G. (Zleceniobiorca) - Logopeda w Placówce Wsparcia 

Dziennego w dzielnicy Gaj w ramach realizowanego zadania publicznego „Program integracji 

społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 

roku pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci i 

młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha”.

Wykonanie zlecenia ustalono w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2015. Za wykonanie 

czynności ustalonych w umowie określono wynagrodzenie (brutto) w wysokości

27,78 zł/godz. W ramach umowy miesięcznie do zrealizowania było 18 godz. Wynagrodzenie 

płatne miało być w ciągu 7 dni po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę 

po dokonaniu stosownych potrąceń. Określona w umowie kwota zawiera koszt brutto 

wynagrodzenia pracownika oraz w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym 

obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

W oświadczeniu podano, że Pani J.G. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę/innego
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tytułu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z umowy Zleceniobiorca 

wystawił cztery Rachunki do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził i przyjął 

wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzenia (netto), 

w wielkościach wskazanych w „kolumnie 10” niniejszego zestawienia.

RACHUNEK do um owy zlecenia Lista płac ZUS u s W ynagrodzenie netto
Przelew, refundacja składek ZUS i 

podatek

Z
dnia

Nazwisko i 
imię

Kwota
wg

umowy
Podstawa N r listy 

płac z  dnia

Składki na 
ubezpie

czenie 
społeczne

Składki
na

ubezpie
-czenie
zdrowo

-tne

Podatek 
docho
dowy 

od osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wyplata 
w dniu

Wyplata 
z konta*

Kwota
przelewu Z dnia za m-c

Przele 
w na 
konto

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16

30.09. J.G. 504,04 504,04 09/2015 
N r 194 30.09. 0,00 45,00 33,00 422,04 30.09. 2 78,00 30.09. IX 1

05.11. J.G. 504,04 504,04 10/2015 
N r 227 04.11. 0,00 45,00 33,00 422,04 05.11. 2 78,00 05.11. X 1

07.12. J.G. 504,04 504,04 12/2015 
N r 259 07.12. 0,00 45,00 33,00 422,04 07.12. 2 78,00 07.12. XI 1

29.12. J.G. 504,04 504,04 12/2015 
N r 287 29.12. 0,00 45,00 33,00 422,04 29.12. 2 77,84 29.12. XII 1

Razem J.G. 2  000,16 2  000,16 0,00 180,00 132,00 1 688,16 311,84

Konta Fundacji*
1. kontol8 1090 2271 0000 0001 1920 5679 (konto podstawowe Fundacji)
2. konto 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto zgodne z umową;z Wojewodą)

W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę Rachunki do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dni (daty wskazano w kol. 1 zestawienia) jednostka sporządziła listy płac (nr list płac i daty 

ich sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).

Jak wynika z danych zawartych w ww. zestawieniu kontrola stwierdziła, iż w jednym 

przypadku listę płac 10/2015 nr 227 sporządzono dzień przed przedłożeniem Rachunku 

do umowy zlecenia.

Wypłaty wynagrodzenia w łącznej kwocie 1.688,16 zł (w prawidłowo ustalonej wysokości) 

dokonano w dniach wystawienia Rachunku do umowy zlecenia tj. w dniach: 30.09., 05.11.,

07.12. i 29.12.2015 r. (tj. 3 dni przed zakończeniem miesiąca).

Kserokopie umów zleceń, rachunków, list wypłat dla omawianych wyżej pozycji 

kosztorysowych (tj. 1.2. wynagrodzenie pedagoga, 1.3. nauczyciela języka polskiego, 1.4. 

logopedy) załączono do dokumentów kontroli.

[Dowód akta kontroli: str. 103-156]
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W przypadku składek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne naliczonych na ww. listach płac, których wielkości przedstawiono w kol. 7, 8, 9 

powyższego zestawienia, kontrola ustaliła, iż środki przekazano na konto podstawowe 

Fundacji.

W dokumentach Fundacji poza dokumentami finansowo-księgowymi (tj. umowami zlecenia, 

listami płac, rachunkami do umów zleceń) znajdowały się dokumenty potwierdzające 

realizację zadania, tj.:

- Karty pracy prowadzących zajęcia (Program integracji społeczności romskiej w Polsce 

na lata 2014-2020) -  tj. pedagoga, nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze z języka 

polskiego oraz logopedy.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w ww. kartach znajdują się krótkie opisy 

przeprowadzonych zajęć, ze wskazaniem liczby uczestników oraz godzin, w których zajęcia 

prowadzono. Do karty załączono Listę dzieci uczestniczących w zajęciach, w poszczególnych 

dniach danego miesiąca.

Zgodnie z zapisami ww. umów zleceń zrealizowano zakres prac objętych wnioskiem, 

w miesiącach: wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2015 r., tj:

- logopeda - 40 godz. (w tym: 30 godz. pracy z dziećmi oraz 10 godzin pracy w terenie);

- nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - 18 godz. miesięcznie;

- logopeda - 18 godz. miesięcznie,

Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” w Wałbrzychu -  

na ww. dokumentach potwierdziła wykonanie prac.

[Dowód akta kontroli: str.l 57-212]

1.5. Zakup materiałów szkolnych, dydaktycznych, papierniczych i zabawek
1.6.

Na zakup ww. materiałów zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. W 2015 r. w ramach ww. pozycji 

kosztu poniesiono wydatki w wysokości 1.499,06 zł, z tego sfinansowano drobne akcesoria 

szkolne, papiernicze, dydaktyczne i zabawki.

Za zakup ww. materiałów i wyposażenia firmy wystawiły nw. faktury:



Lp.

Nr
pozy

cji
koszto

rysu

Nr 
pozy
cji w 

sprawo
zdaniu

FAK TURA ZAPŁATA

Data
faktury

Nr faktury Kontra
hent Treść

Forma
zapłaty,
termin

płatności

Kwota
faktury

Wyciąg
bankowy

Data
zapłaty

K wota
zapjaty

U w ag i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13

1 1.5. 20 27.11.15
Faktura VAT 
nr (S)FS- 
9169/11/2015/ 
RO

"Moje 
Bambino" 
Sp. z o.o., 
Sp. k. Ł ódź

30 poz. akcesoriów, 
materiałów szkolnych, 
dydaktycznych, 
papierniczych i 
zabawek

przelew
27.11.15

846,56 2015/011 25.11.15 846,56

Zapłata przed 
terminem na 
podstawie faktury 
pro forma z dnia 
23.11.15 r.

2 1.5. 21 10.12.15 Faktura VAT 
nr 8150401

EduFit Sp. 
z  0.0 . 
Kraków

14 poz. materiałów 
szkolnych, 
dydaktycznych i 
zabawek

przelew
24.12.15

652,50 2015/012 14.12.15 652,50

RAZEM 1 499,06 1 499,06

W wyniku kontroli ustalono, iż zapłaty w kwocie 846,56 zł (poz. 1 w ww. tabeli) dokonano

25.11.2015 r. tj. dwa dni przed wystawieniem przez firmę „Moje Bambino” faktury Pro- 

Forma ZS-6158/11/2015/RP z dnia 23.11.15 r. oraz dwa dni przed sporządzeniem faktury 

(w dniu 27.11.15 r.).

Fakturę o nr 8150401 (poz. 2) zapłacono w wysokości 652,50 zł, z dotrzymaniem 

wyznaczonego terminu.

Wydatek udokumentowano fakturami, natomiast zapłatę przelewem potwierdzono 

wydrukami z operacji na rachunku bankowym. Zapłaty za ww. faktury dokonano z rachunku 

bankowego, na który wpłynęła dotacja.

Ponadto, w trakcie kontroli ustalono, iż w dokumentach finansowo-księgowych Fundacji 

znajdują się faktura Pro-Forma ZS-6158/11/2015/RO*, Elektroniczne potwierdzenie 

poprawności zbiórki dokumentu WM-7505/Il/2015/R0 z dnia 24.11.15 r., wydanie WZ 

WZ11862015 z dnia 16.12.2015 r.

[Dowód akta kontroli: str.213-227]

1.6. Wyżywienie wychowanków świetlicy

W dniu 01.09.2015 r. zawarto umowę SALVATOR/01/2015 na dostarczanie wyżywienia 

do punktu przedszkolnego, pomiędzy Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” 

zs. w Wałbrzychu, ul. Królewiecka 9 (Zamawiający) reprezentowanym przez Panią Izabelę 

Rakoczy -  Prezesa Fundacji a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym, 

Zbigniew Dusza z Wałbrzycha (Wykonawca). Usługi objęte niniejszą umową miały być 

realizowane w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014- 

2020” .

Zgodnie z zapisem (§ 1 ust. 1) umowy Wykonawca przyjął zamówienie na usługę 

gastronomiczną -  wyżywienie podopiecznych w placówce wsparcia dziennego w świetlicy



środowiskowej (40 dzieci) w ramach ww. programu - § 1 pkt. 1 umowy.

W § 1 ust. 2 pkt. a umowy podano: Wykonawca zobowiązany został do: „świadczenia 

na rzecz uczestników projektu usług gastronomicznych, które obejmować miały 

przygotowanie wyżywienia w formie: 1 kanapki, woda o poi. 0,33 ml lub sok (...) omz 

owoc”. Wykonawca miał dostarczać posiłek własnym transportem (...), do godziny 9:30.

W § 2 ust. 1 umowy podano, iż: „Podstawą realizacji przez Wykonawcę świadczeń 

w zakresie niniejszej umowy miały być zamówienia składane przez Zamawiającego na okres 

1 miesiąca, w okresie 4 miesięcy fankcionowania punktu przedszkolnego, najpóźniej na 5 dni 

przed rozpoczęciem w danym miesiącu jej funkcjonowania. Zamówienia, o których mowa 

w ust. 1 powinny zawierać:

a) liczbę osób,

b) miesięczny harmonogram realizacji usługi,

c) uwarunkowania dodatkowe.

W § 2 ust. 2 umowy zapisano, iż: „Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” 

będzie bezpośrednio odpowiedzialna za przekazane zamówienie”.

Potwierdzenie zamówienia określono w § 3 umowy, który brzmi: „Po dokonaniu przez 

Zamawiającego zamówienia, Wykonawca zobowiązany został do jego potwierdzenia 

w terminie 24 h od momentu jego otrzymania”.

W § 4 ust. 1 umowy zapisano: „Wykonawca zapewnić miał usługę gastronomiczną 

dla 40 osób, obejmująca: 1 kanapkę i owoc na osobę -  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 

piątek”.

Wynagrodzenie ustalono w § 4 ust. 2 umowy, w którym podano: „Łącznie koszt usługi 

gastronomicznej nie przekroczy kwoty 4.110,00 zł (brutto), miesięcznie 1.027,50 zł”.

Zasady rozliczeń określono w § 5 umowy. Zgodnie z § 5 ust. 1 umowy -  „Wynagrodzenie 

Wykonawcy za realizację usług objętych niniejszą umową nastąpić miało w oparciu 

o prawidłowo wypełnioną fakturę VAT z 14 dniowym terminem płatności liczonym od dnia 

doręczenia faktury”. W § 5 ust. 2 ww. umowy zapisano, iż: „Wykonawca uprawniony 

był do wystawienia faktury YAT, o której mowa w ust. 1 po wykonaniu usługi zrealizowanej 

w oparciu o dokonaną przez Zamawiającego rezerwację”.

Ww. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż w zapisach ww. umowy w kilku 

przypadkach podano: „punkt przedszkolny”, podczas gdy umowa dotyczyła „świetlicy (...)”. 

Ustalono również, iż umowę o tym samym numerze tj. SALVATOR/01/2015 zawarto w tym
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samym dniu tj. 01.09.2015 r. na realizację dwóch zadań (świetlica i punkt przedszkolny). 

Ponadto, Fundacja nie przedłożyła dokumentów potwierdzających wybór Wykonawcy, 

ani kalkulacji (w jaki sposób wyceniono koszt usługi) ani też nie przedstawiono dokumentacji 

dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia (w sposób wskazany w § 2 ust. 1 umowy 

zawartej PPHU z firmą Zbigniew Dusza).

W związku z powyższym kontrolujący wystąpili z prośbą do Prezesa Fundacji o wyjaśnienie 

ww. kwestii (pismo z przedstawionymi przez kontrolujących zapytaniami z dnia

02.03.2016 r.).

W odpowiedzi na powyższe, Prezes Fundacji w dniu 03.03.2016 r. przedłożyła wyjaśnienie, 

w którym poinformowała, iż:

,, l) Wyboru wykonawcy na dostarczanie wyżywienia do placówki wsparcia dziennego 

dokonano po rozeznaniu cenowym u potencjalnych wykonawców. W tym celu 

przeprowadzono rozmowy z firmami: - PPHU, Zbigniew Dusza z Wałbrzycha , Bar Turysta 

ze Świdnicy, „Szkolnik” Alfreda Wysoczańska w Wałbrzychu.

Najniższą cenę zaproponował przedstawiciel PPHU, Zbigniew Dusza z Wałbrzycha.

2) W zapisie nazwy umowy oraz w jej treści przywołano nazwę punkt przedszkolny omyłkowo. 

Umowa była tworzona na wzorze dotyczącym punktu przedszkolnego stąd zaistniała pomyłka. 

Wykonawca dostarczał wyżywienie w formie 1 kanapki, wody o pojemności 0,33 ml lub soku, 

oraz owocu. Było ono dostarczane własnym transportem codziennie do godziny 9.30 razem 

z wyżywieniem dla punktu przedszkolnego. Taka pora była dla nas wygodna - umożliwiała 

każdorazowy wgląd w przywożone posiłki. W §4 ust. 1 umowy omyłkowo nie wpisano „ woda

0 pojemności 0,33 ml. lub sok”

3) Realizacja przedmiotu umowy przebiegała bez zakłóceń. Co miesiąc dokonywano 

zamówień, zwykle była to liczba 40 osób, harmonogram obejmował pięć dni roboczych 

w tygodniu oraz stałą godzinę -9.30. Nie występowały żadne uwarunkowania dodatkowe.

4) Pomyłkowo zawarto umowy o tym samym numerze - dotyczące punktu przedszkolnego

1 świetlicy. Ten błąd również wynikał z faktu, że umowę na świetlicę tworzono na wzorze 

dotyczącym punktu przedszkolnego.

5) Koszt wyżywienia: 40 wychowanków x 2,00 zł (stawka dzienna na 1 wychowanka) x 20 dni 

(średnia) = 1600,00 zł brutto (miesiąc). 1600 zł m-c x 4 miesiące = 6400,00 zł (całkowity 

koszt).

/
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Podczas negocjacji z usługobiorcą ustalono całościową kwotę za wykonaną usługę 

w wysokości 4110 zł brutto, co w konsekwencji obniżyło stawkę dzienną dla 1 wychowanka 

do kwoty ok 1,28 zł".

[Dowód akta kontroli: str.228-231] 

Kontrolujący przyjmują przedmiotowe wyjaśnienie, jednak pozostaje ono bez wpływu 

na opisane wyżej ustalenia.

Na zakup wyżywienia wychowanków świetlicy w 2015 r. zaplanowano kwotę 4.110,00 zł. 

W ramach ww. pozycji kosztu sfinansowano wydatki w wysokości 4.110,00 zł.

Za usługę gastronomiczną polegającą na dostawie wyżywienia dla podopiecznych 

w placówce wsparcia dziennego w świetlicy środowiskowej firma PPHU Zbigniew Dusza 

wystawiła nw. faktury:

Lp.

Nr 
pozy
cji w  

sprawo
zdaniu

FAKTURA - ZAPŁATA

Data
faktury Nr faktury Kontrahent Treść

F o rm a
zap łaty ,
term in

p łatnośc i

Kwota
faktury

Wyciąg
bankowy

Data
zapiaty

Kwota
zapłaty

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 22 30.09.2015 Faktura VAT nr 
FAS/13/09/2015

PPHU
Z.Dusza

usługa gastronomiczna 
wg umowy dot. Świetlicy 
środowiskowej w 
Wałbrzychu za IX 2015 r.

przelew
14.10.15 1 027,50 2015/010 02.10.

2015 1 027,50 zaplata w  
terminie

2 23 30.10.2015 Faktura VAT nr 
FAS/13/10/2015

PPHU
Z.Dusza

usługa gastronomiczna 
wg umowy dot. Świetlicy 
środowiskowej w 
Wałbrzychu za X  2015 r.

przelew
13.11.15 1 027,50 2015/010 30.10.

2015 1 027,50 zaplata w 
terminie

3 24 30.11.2015 Faktura VAT nr 
FAS/16/11/2015

PPHU
Z.Dusza

usługa gastronomiczna 
wg umowy dot. Świetlicy 
środowiskowej w  
Wałbrzychu za X I2015 r.

przelew
14.12.15 1 027,50 2015/012 02.12.

2015 1 027,50 zaplata w  
terminie

4 25 31.12.2015 Faktura VAT nr 
FAS/13/12/2015

PPHU
Z.Dusza

usługa gastronomiczna 
wg umowy dot. Świetlicy 
środowiskowej w 
Wałbrzychu za XII 
2015r.

przelew
14.01.16 1 027,50 2015/012 23.12.

2015 1 027,50
zaplata przed datą 

wystawienia 
faktury

R A / K M 4 110,00 4 110,00

W wyniku kontroli ustalono, iż zapłaty za ww. faktury w łącznej wysokości 4.110,00 zł 

dokonano w trzech przypadkach z dotrzymaniem terminów (poz. 1-3 zestawienia). Natomiast 

w jednym przypadku (poz. 4) zapłaty dokonano dziewięć dni przed data jej wystawienia.

[Dowód akta kontroli: str.232-248]

W związku z powyższym kontrolujący wystąpili (07.03.2015 r.) do Prezesa Fundacji 

o wyjaśnienie ww. przedpłaty: „Dlaczego dokonano zapłaty w kwocie 1.027,50 zł w dniu

23.12.2015 r., za fakturę VAT FAS/13/12/2015 -  dziewięć dni przed je j wystawieniem przez 

firmę PPHU, Zbigniew Dusza z Wałbrzycha tj. w dniu 31.12.2015 r.?”



Fundacja w dniu 14.03.2016 r. przedłożyła wyjaśnienie w którym poinformowała, 

iż: „Fakturę VAT nr FAS/13/12/2015 z dnia 31.12.2015 r. zapłacono w dniu 23.12.2015 r., 

ponieważ obawiano się, że środki wysłane w dniu 31.12.2015 r. zaksięgowane zostaną 

już po nowym roku

Kontrolujący przyjmują przedmiotowe wyjaśnienie, niemniej jednak pozostaje ono bez 

wpływu na stwierdzoną nieprawidłowość, polegającą na dokonaniu zapłaty przed 

wystawieniem faktury.

Dokonanie zapłaty przed datą sporządzenia faktury, wskazuje na naruszenie postanowień 

zawartych w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o jinansach publicznych- 

„ wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających 

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Wydatek udokumentowano fakturami, natomiast zapłatę przelewami potwierdzono 

wydrukami z operacji na rachunku bankowym. Zapłaty za ww. faktury dokonano z rachunku 

bankowego, na który wpłynęła dotacja.

1.7. Koszt przewozu wychowanków na świetlicę

W dniu 01.07.2015 r. w Wałbrzychu zawarto Umowę Przewożu Nr 1/2015 pomiędzy 

Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” zs. w Wałbrzychu (Zamawiający), 

reprezentowaną przez Izabelę Rakoczy -  Prezesa Fundacji a Firmą POKER Usługi 

Transportowe zs. w Boguszowie-Gorcach, zwanym dalej Przewoźnikiem, reprezentowanym 

przez Annę Wild -  Właściciela Firmy. Zgodnie z zapisem § 1 umowy: „Zamawiający 

zamówił a Przewoźnik zobowiązał się do przewozu dzieci z miejsca zamieszkania 

do placówki wsparcia dziennego w Wałbrzychu, przy ul. Królewieckiej 9. Po zakończeniu 

zajęć Przewoźnik miał porozwozić dzieci z placówki do miejsca zamieszkania”. W § 2 

umowy zobowiązano Przewoźnika „do przewozu dzieci każdego dnia w każdym dniu 

odbywania się zajęć w placówce wsparcia dziennego”. Umowę zawarto na okres od

01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. Za wykonana usługę ustalono wynagrodzenie, które wynieść 

miało 21.000,00 zł. Ww. stawka dotyczyć miała całego okresu, na który została zawarta 

umowa (§ 5 ust. 2). Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy -  „Płatność następować miała w 7 dni od

[Dowód akta kontroli: str.249-252]
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daty złożenia faktury u Zamawiającego przelewem na konto Przewoźnika (..

Do ww. Umowy w dniu 10.07.2015 r. wprowadzono Aneks do umowy przewozu nr 1/2015, 

w którym wykreślono punkt 2 z § 6, natomiast pozostałe postanowienia nie uległy zmianie.

Ponadto, w dniu 10.07.2015 r. w Wałbrzychu zawarto Umowę Przewozu Nr 3 pomiędzy 

Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” zs. w Wałbrzychu (Zamawiający), 

reprezentowaną przez Izabelę Rakoczy -  Prezesa Fundacji a Firmą JAREK - AGA 

zs. w Kochanowie, zwanym dalej Przewoźnikiem, reprezentowanym przez Jarosława Sliwak 

-  Właściciela Firmy. Zgodnie z zapisem § 1 umowy: „Zamawiający zamówił a Przewoźnik 

zobowiązał się do przewozu dzieci z miejsca zamieszkania do placówki wsparcia dziennego 

w Wałbrzychu, przy ul. Królewieckiej 9. Po zakończeniu zajęć Przewoźnik miał porozwozić 

dzieci z placówki do miejsca zamieszkania”. W § 2 umowy zobowiązano Przewoźnika 

„do przewozu dzieci każdego dnia w każdym dniu odbywania się zajęć w placówce wsparcia 

dziennego”. Umowę zawarto na okres od 13.07.2015 r. do 31.07.2015 r. Za wykonaną usługę 

ustalono wynagrodzenie, które wynieść miało 2.000,00 zł. Ww. stawka dotyczyć miała całego 

okresu, na który została zawarta umowa (§ 5 ust. 2). Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy -  „Płatność 

następować miała w 7 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego przelewem na konto 

Przewoźnika (...)”.

W trakcie czynności kontrolnych Fundacja nie przedłożyła dokumentów potwierdzających 

wybór Wykonawcy, ani kalkulacji w jaki sposób wyceniono koszt usługi.

W związku z powyższym kontrolujący wystąpili z prośbą do Prezesa Fundacji o wyjaśnienie 

ww. kwestii (pismo z przedstawionymi przez kontrolujących zapytaniami z dnia

02.03.2016 r.).

W odpowiedzi na powyższe, Prezes Fundacji w dniu 03.03.2016 r. przedłożyła wyjaśnienie 

w którym poinformowała, iż:

1) Wyboru przewoźnika na przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do placówki wsparcia 

dziennego dokonano po rozeznaniu cenowym u potencjalnych wykonawców. W tym celu 

zaproszono do rozmów firmy: - „Poker” Usługi Transportowe z siedzibą w Boguszowie 

Gorcach przy u. Rynek 2/1, - „Jarek- Aga” Jarosław Śliwiak z siedzibą w Kochanowie 92, - 

Biuro Usług Turystycznych „Z buta” z siedzibą w Wałbrzychu.

Wybrano firmę Poker Usługi Transportowe, której przedstawiciel zaproponował najniższą 

cenę.
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2) Wysokość kosztów przewozu wychowanków świetlicy skalkulowana została na podstawie 

planowanego przebiegu trasy pojazdu. Dzieci uczęszczające do placówki mieszkają w różnych 

dzielnicach Wałbrzycha. Łączny przebieg dziennego przewozu wynosi do 100-u km. Poniżej 

trasa przewozu wychowanków do świetlicy i z powrotem (...).

Kwotę wyszacowano według stawki 1,75 za 1 km. 1,75 zł (1 km) x 100 km/dzień = 3500 zł 

brutto (miesiąc). 3500 z łx  6 m-cy = 21000zł (całkowity koszt)”.

Kontrolujący przyjmują przedmiotowe wyjaśnienie, jednak pozostaje ono bez wpływu 

na opisane wyżej ustalenia z powodu nie udokumentowania wybranego wykonawcy.

Na usługi związane z przewozem wychowanków do świetlicy w 2015 r. zaplanowano kwotę

2.100,00 zł. W ramach ww. pozycji kosztu sfinansowano wydatki w wysokości 2.100,00 zł.

Za usługę transportową polegającą na dowozie dzieci do placówki wsparcia dziennego 

w świetlicy środowiskowej, ww. firmy wystawiły faktury:

Lp.

Nr 
pozy
cji w  

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZA PŁATA

Data
faktury

Nr
faktury Kontrahent Treść

Forma
zapłaty,
termin

płatności

Kwota
faktury

Wyciąg
bankowy

Data
zapłaty

K wota
zapłaty

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 6 31.08.2015
Faktura 
VAT nr 
35/15

Usługi
Transportowe

"POKER"

Dowóz dzieci do 
świetlicy przelew 1 500,00 2015/009 22.09.2015 1 500,00

2 2 7 31.08.2015
Faktura 
VAT nr 
46/08/15

"JAREK-
AGA"

Usługa
transportowa - 
przewóz osób

przelew
14.09.15

2 000,00 2015/009 22.09.2015 2  000,00

Zapłata 8 dni 
po

wyznaczonym
terminie

3 28 30.09.2015
Faktura 
VAT nr 
40/15

Usługi
Transportowe

"POKER"

Dowóz dzieci do 
placówki wsparcia 
dziennego

przelew 3 500,00 2015/010 07.10.2015 3 500,00

/(

4 29 20.10 .2015
Faktura 
VAT nr 
44/15

Usługi
Transportowe

"POKER"

Dowóz dzieci do 
świetlicy przelew ■ 3 500,00 2015/010 20.10.2015 3 500,00

Dotyczy
m-ca

września

5 30 20 .10 .2015
Faktura 
VAT nr 
46/15

Usługi
Transportowe

"POKER"

Dowóz dzieci do 
świetlicy przelew 3 500,00 2015/010 20.10.2015 3 500,00

Dotyczy
m-ca

października

6 31 15.12.2015
Faktura 
VAT nr 
56/15

Usługi
Transportowe

"POKER"

Przewóz osób do 
świetlicy przelew 3 500,00 2015/012 15.12.2015 3 500,00

7 ' 32 21.12.2015
Faktura 
VAT nr 
58/15

Usługi
Transportowe

"POKER"

Przewóz osób do 
świetlicy przelew 3 500,00 2015/012 21.12.2015 3 500,00

RAZEM 21 000,00 21 000,00

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w okresie od lipca do grudnia 2015 r. (tj. 6 m-cy 

obowiązywania ww. umów z przewoźnikami) wystawiono 7 faktur na łączną wartość

2.100,00 zł, które przedstawiono w powyższej tabeli.
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W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż firma „JAREK-AGA” wystawiła fakturę w dniu

31.08.2015 r. (poz. 2 tabeli), podczas gdy umowę zawarto na okres od 13.07.2015 r. 

do 31.07.2015 r.

W związku z powyższym kontrolujący wystąpili z prośbą do Prezesa Fundacji o informację 

w ww. sprawie (pismo z dnia 02.03.2016 r.).

W odpowiedzi na powyższe, Prezes Fundacji w dniu 03.03.2016 r. poinformowała, iż: „Firma 

Jarek - Aga wystawiła fakturę w dniu 31.08.2015 r. (...). Umowa została zrealizowana 

w terminie określonym umową, natomiast przewoźnik wystawił nam z opóźnieniem fakturę

Przedstawione przez Fundację Wyjaśnienie przyjęto, niemniej jednak stwierdzono uchybienie 

polegające na dokonaniu zapłaty za ww. fakturę YAT 46/08/15 na kwotę 2.000,00 zł (poz.2), 

z ośmiodniowym opóźnieniem.

Ponadto, na podstawie analizy przedłożonych do kontroli dokumentach finansowo- 

księgowych ustalono, iż w dniu 20.10.2015 r. przewoźnik Usługi Transportowe „POKER” 

wystawił dwie faktury (poz. 4 i 5) po 3.500,00 zł - każda (tj. faktury o nr: 46/15 i 44/15).

W związku z tym, że na fakturach nie wskazano miesiąca za jaki Przewoźnicy realizowali 

usługę transportową kontrolujący wystąpili do Prezesa Fundacji z prośbą o wskazanie jakiego 

miesiąca dotyczyły ww. usługi oraz o wyjaśnienie zapłat dokonanych za obie faktury w dniu 

ich wystawienia (tj. w dniu 20.10.2015 r.)?

W piśmie z dnia 14.03.2016 r. Fundacja, wyjaśniła że ’Faktura 44/15 dotyczyła miesiąca 

września. Faktura 46/15 dotyczyła miesiąca października”. Ponadto, w piśmie Prezes 

Fundacji poinformowała, iż: „ W związku z późniejszym otrzymaniem środków na realizację 

zadania nastąpiło opóźnienie w wystawianiu faktur oraz ich płatnościach, dlatego powyższe 

faktury zapłacone zostały w tym samym terminie ”,

Kontrolujący przyjęli przedstawione przez Fundację Wyjaśnienie, niemniej jednak nie miało 

ona wpływu na stwierdzoną w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowość, polegającą

[Dowód akta kontroli: str.253-273]
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na tym, że zapłaty za ww. fakturę VAT 46/15 (poz. 5) w dniu 20.10.2015 r. dokonano 11 dni

przed wykonaniem pełnej usługi ti. przed zakończeniem miesiąca.

Wydatek udokumentowano fakturami, natomiast zapłatę przelewami potwierdzonymi 

wydrukami operacji na rachunku bankowym. Zapłaty za ww. faktury dokonano z rachunku 

bankowego, na który wpłynęła dotacja.

1.8. Koszt ubezpieczenia grupowego

W dniu 30 września 2015 r. zawarto Polisę Nr 92200212 z „AXA” Towarzystwem 

Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie na ubezpieczenie 40 wychowanków 

(zgłoszonych we Wniosku nr 92200212 w dniu 30.09.2015 r.), w Placówce wsparcia 

dziennego - świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu 

Miasta Wałbrzycha, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”. Zgodnie 

z Polisą Grupowego ubezpieczenia NNW dla wychowanków i pracowników placówek 

oświatowo-wychowawczych okres ubezpieczenia ustalono od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. 

Składka za ww. ubezpieczenie opiewała na kwotę 29,00 zł (na jednego ubezpieczonego), 

co dało kwotę w łącznej wysokości 1.160,00 zł (29,00 zł x 40 ubezpieczonych). Termin 

płatności składki ustalono do 31.10.2015 r.

Do kontroli Fundacja przedłożyła wniosek o zawarcie umowy w formie grupowego 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla wychowanków i pracowników 

placówek oświatowo-wychowawczych, ww. polisę oraz potwierdzenie operacji na rachunku 

bankowym.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zapłaty za ww. polisę Fundacja dokonała z dwudniowym 

opóźnieniem tj. w dniu 02.11.2015 r.

[Dowód akta kontroli: str.274-281]

Prezes Fundacji w dniu 03.03.2016 r. przedłożyła wyjaśnienie, w którym poinformowała, iż: 

„Zapłaty za Polisę nr 92200212 (zawartą w dniu 30.09.2015 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń 

AXA) w kwocie 1.160,00 dokonano w dniu 30.10.2015 r., ale przelew został zaksięgowany 

dopiero z datą 02.11.2015 r. ”



Przedstawione przez Fundację Wyjaśnienie przyjęto, niemniej jednak nie miało ono wpływu 

na dokonane ustalenie.

1.9. Wynagrodzenie księgowej

W dniu 01.07.2015 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 48/2015, pomiędzy Fundacją Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży „Salvator” z Wałbrzycha (Zleceniodawca) reprezentowaną 

przez Izabelę Rakoczy a Panią N.A. (Zleceniobiorca) - Księgowa w Placówce Wsparcia 

Dziennego w dzielnicy Gaj w ramach realizowanego zadania publicznego „Program integracji 

społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 

roku” pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci i 

młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha”.

Wykonanie zlecenia ustalono w okresie od 01.07.2015 do 31.07.2015. Za wykonanie 

czynności ustalonych w umowie określono wynagrodzenie (brutto) w wysokości 33,34 zł/mc. 

Wynagrodzenie płatne miało być w ciągu 7 dni po przedstawieniu rachunku przez 

Zleceniobiorcę po dokonaniu stosownych potrąceń. Określona w umowie kwota zawiera 

koszt brutto wynagrodzenia pracownika oraz w przypadku podlegania ubezpieczeniom 

społecznym obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

W oświadczeniu podano, że Pani N.A. nie jest zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę/innego tytułu.

Ponadto, w dniu 31.07.2015 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 53/2015, pomiędzy Fundacją 

„Salvator” a Panią N.A. - Księgowa w Placówce Wsparcia Dziennego (...) na okres 

od 01.08.2015 do 31.12.2015. Za wykonanie czynności ustalonych w umowie określono 

wynagrodzenie (brutto) w wysokości 33,34 zł/mc.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z umowy Zleceniobiorca 

wystawił trzy Rachunki do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził i przyjął 

wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzenia (netto), 

w wielkościach wskazanych w „kolumnie 10” niniejszego zestawienia.



RACHUNEK do umowy zlecenia Lista płac Z U S u s Wynagrodzenie netto Przelew, refundacja składek ZUS i 
podatek

Z
dnia

Nazwisko i 
imię

Kwota
wg

umowy
Podstawa Nr listy 

płac z dnia'
Składki na 
ubezpie
czenie 

społeczne

Składki
na

ubezpie
-czenie
zdrowo

-tne

Podatek 
docho
dowy 

od osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wyplata 
w dniu

Wypłata 
z konta*

Kwota
przelewu Z dnia za m-c

Przele 
w na 
konto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16

05.11. N.A. 133,35 113,88
07- 

10/2015 
Nr 223

04.11. 35,08 8,84 7,00 82,43 05.11. 2 50,92 05.11. vn-x 1

02.12. N.A. 33,34 504,04 11/2015 
Nr 251 02.12. 8,78 2,21 2,00 20,35 02.12. 2 12,99 02.12. XI 1

29.12. N.A. 33,34 504,04 12/2015 
Nr 286 29.12. 8,78 2,21 2,00 20,35 29.12. 2 12,96 29.12. xn 1

Razem N.A. 200,04 170,82 52,64 13,26 11,00 123,13 76,87

Konta Fundacji*
1. kontol8 1090 2271 0000 0001 1920 5679 (konto podstawowe Fundacji)
2. konto 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto zgodne z umową z Wojewodą)

W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę Rachunki do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dni (daty wskazano w kol. 1 zestawienia) jednostka sporządziła listy płac (nr list płac i daty 

ich sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).

Jak wynika z danych zawartych w ww. zestawieniu kontrola stwierdziła, iż w jednym 

przypadku listę płac 07-10/2015 nr 223 sporządzono dzień przed przedłożeniem Rachunku 

do umowy zlecenia.

Wypłaty wynagrodzenia w łącznej kwocie 123,13 zł (w prawidłowo ustalonej wysokości) 

dokonano w dniach wystawienia Rachunku do umowy zlecenia tj.: 05.11., 02.12. 

i 29.12.2015 r. (tj. 3 dni przed zakończeniem miesiąca).

[Dowód akta kontroli: str.282-306]

W przypadku składek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne naliczonych na ww. listach płac, których wielkości przedstawiono w kol. 7, 8, 9 

powyższego zestawienia, kontrola ustaliła, iż środki przekazano na konto podstawowe 

Fundacji.

W dokumentach Fundacji poza dokumentami finansowo-księgowymi (tj. umowami zlecenia, 

listami płac, rachunkami do umów zleceń) znajdowały się dokumenty potwierdzające 

realizacj ę zadania, tj.:

- Roczny plan świetlicy Wałbrzych;

- Karty zgłoszeń dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Gaj na rok szkolny 

2015/2016 (42 zgłoszenia, z tego na 20 wskazano rok szkolny 2015/2016, na pozostałych 

brak roku szkolnego albo wskazano 2014 rok),
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I

- Listy dzieci uczęszczających do integracyjnej świetlicy środowiskowej w dzielnicy Gaj, 

w liczbie 40 (lista zawiera Nazwiska i imiona dzieci);

- Dziennik zajęć świetlicy szkolnej, rok szkolny 2015/2016;

- Karty pracy z prowadzonych zajęć wyrównawczych z języka polskiego, pedagoga, logopedy 

(które omówiono wpoz. 1.2., 1.3., 1.4.);

- Oceny aktualnej sytuacji wychowanka, indywidualne programy korekcyjne (37 dzieci, 

uczniów klas od „0” do „VI”)- [Dowód akta kontroli: str. 307 -323]

Jak wynika z przedstawionego przez Fundację rozliczenia zadania objętego niniejszą kontrolą 

(z danych wykazanych w sprawozdaniu) wynika, iż wydatkowała ona kwotę 42.019,06 zł, 

co stanowiło 99,9% środków z otrzymanej dotacji w wysokości 42.060,00 zł. 

Niewykorzystane środki w kwocie 40,94 zł zwrócono na konto DUW w dniu 14.01.2016 r.

[Dowód akta kontroli: str. 324]

W Sprawozdaniu wykazano łączny koszt całkowity, który poniesiono na realizację 

ww. zadania w wysokości 42.080,26 zł. Kwotę 61,20 zł (tj. różnica między kosztem 

całkowitym 42.080,26 zł -  42.019,06 zł środki wykorzystanej dotacji) wskazano, 

iż sfinansowano je ze środków własnych, środków z innych źródeł (...). Umowa z Wojewodą 

Dolnośląskim nie wymagała wkładu własnego, nie wskazano go również we wniosku 

(korekta) o dotację.

[Dowód akta kontroli: str. 325 -335]

2) Warsztaty antydyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla dzieci i młodzieży 

z miasta Wałbrzycha.

W celu uzyskania dotacji na realizację zadań w 2015 roku w ramach Rządowego Programu 

„Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020”, Fundacja przedłożyła w dniu

28.01.2015 r. Wniosek do Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych.

We wniosku Fundacja zawarła wymagane informacje dotyczące Uczestnika Programu (dane 

adresowe). Określono miejsce i termin rozpoczęcia i zakończenia zadania. Opisano cel 

zadania, uzasadniono potrzebę realizacji projektu z opisem poszczególnych zaplanowanych 

działań. Określono łączny koszt ww. zadania w wysokości: 26.564,00 zł (na 17 pozycji 

kosztów).

27



Następnie z chwilą uzyskania informacji o wysokości udzielonej dotacji na realizację 

ww. zadania, we wniosku (KOREKTA) Fundacja określiła łączny koszt w wysokości:

6.000,00 zł.

W szczegółowym Kosztorysie zadania zawarto następujące dane liczbowe, i tak:

Lp. rodzaj k o sz tó w

inne dane ilościowe istotne dla 
oceny kosztorysu (sztuka, godzina, 
wymiar czasu, liczba umów itp.)

k o sz t
ca łk o w ity

w tym 
wnioskowana 

dotacja.

środki własne 
lub z innych 

źródeł

1
Warsztaty dotyczące kultury i historii Rom ów dla 
uczniów - wynagrodzenie trenera 25 godzin 1 2 5 0 1 2 5 0 0

2

Warsztaty dotyczące kultury i historii Rom ów dla 
uczniów - wynagrodzenie kotrenera (osoby 
wspierającej ze społeczności romskiej) 25 godzin 7 5 0 7 5 0 0

3
Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów - 
wynagrodzenie trenera 25 godzin 1 2 5 0 1 2 5 0 0

4

Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów - 
wynagrodzenie kotrenera (osoby wspierającej ze 
społeczności romskiej) 25 godzin 7 5 0 7 5 0

t
l

0

5
Warsztaty antydyskryminacyjne dla nauczycieli - 
wynagrodzenie trenera 50 godzin 2 0 0 0 2 0 0 0 0

Łącznie 6 000 6 0 0 0 0

We wniosku podano, iż: „ W projekcie zaplanowano także wkład własny w postaci wkładu 

osobowego czyli pracy społecznej pracowników Fundacji, będzie to zarządzanie projektem 

w wymiarze 10 godzin w miesiącu

„Podane w kosztorysie kwoty wynagrodzeń są kwotami brutto wraz ze składkami leżącymi 

po stronie pracodawcy

Koszt całkowity zadania oszacowano w kwocie -  6.000,00 zł, z tego do sfinansowania 

dotacją 6.000,00 zł (udzielona dotacja w wysokości 6.000,00 zł).

[Dowód akta kontroli: str. 336-355]

W dniu 27.08.2015 r. zawarto Umowę nr SOC-OP.6113.1.9.2015 pomiędzy Wojewodą 

Dolnośląskim Panem Tomaszem Smolarzem a Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

SALVATOR nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000290351 reprezentowaną przez Prezesa 

Zarządu Panią Izabelę Rakoczy („Beneficjent”), w sprawie powierzenia realizacji zadania pn.: 

„Warsztaty antydyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla dzieci i młodzieży 

z miasta Wałbrzycha”, w ramach Rządowego Programu „Program integracji społeczności 

romskiej na lata 2014-2020”, przyjętego Uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 

7 października 2014 r.

W § 1 ust. 1 umowy zapisano: „Wojewoda, działając na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 3 

ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych (...) w związku



z uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. oraz z art. 151 ustawy o 

finansach publicznych (...), przekazuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa na Zadanie 

objętego Umową w kwocie 6 000,00 zł, 

w ramach działu 853, rozdziału 85395, paragrafu 2810, 

na rachunek bankowy Beneficjenta (...)”,

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 umowy: „Dotacja celowa jest udzielana wyłącznie 

na sfinansowanie wydatków określonych we wniosku (...), stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy oraz w szczegółowym kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy”. 

W § 1 ust. 3-5 umowy określono: „Całkowity koszt Zadania wynosi 6 000,00 zł ( .. .). 

Określono termin realizacji zadania od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. - § 2 ust. 2 umowy. 

Termin wykorzystania przyznanej dotacji na Zadanie określono w § 2 ust. 3 umowy - do dnia

31.12.2015 r.

Z wykonania zadania Fundacja miała sporządzić Sprawozdanie końcowe oraz dostarczyć 

do DUW w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 2 

ust. 2 umowy.

Zapisy umowy w szczegółowości pozostałych paragrafów przytoczono przy opisie 

pierwszego kontrolowanego zadania.

Umowa została podpisana i opieczętowana przez Beneficjenta i Wojewodę Dolnośląskiego.

[Dowód akta kontroli: str. 356-361]

2.1. Warsztaty dotyczące kultury i historii Romów dla uczniów - wynagrodzenie trenera

W dniu 01.10.2015 r. w Wałbrzychu zawarto Umowę na prowadzenie warsztatów 

dotyczących kultury i historii Romów pomiędzy Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„SALVATOR” zs. w Wałbrzychu (Zamawiający), reprezentowaną przez:

Alicję Rogowską -  Florczak -  członka Zarządu,

Sylwię Maroń -  członka Zarządu,

a Firmą THE MIND PROJEKT zs. w Wałbrzychu, reprezentowaną przez Izabelę Rakoczy -  

Właściciela Firmy. Zgodnie z zapisem § 1 umowy: „Zamawiający zamówił a Wykonawca 

zobowiązał się do zorganizowania warsztatów dotyczących kultury i historii Romów 

w wymiarze 25 godzin dla uczniów”. Umowę zawarto na okres od 01.10.2015 r. 

do 31.12.2015 r. Za wykonaną usługę ustalono wynagrodzenie, które wynieść miało

1.250,00 zł (brutto). Ww. stawka dotyczyć miała całego okresu, na który została zawarta



umowa (§ 2). Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy -  „Płatność następować miała w 7 dni od daty 

złożenia faktury u Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy (...)”.

Za wykonanie usługi firma „THE MIND PROJEKT” z Wałbrzycha wystawiła w dniu

26.11.2015 r. Fakturę Nr 5/11/2015 na kwotę 1.250,00 zł.

W treści usługi podano: „ Warsztaty dotyczące kultury i historii Romów dla uczniów - 

wynagrodzenie trenera” (25 godz. x 50,00 zł). Określono termin i sposób zapłaty: przelew 14 

dni.

Zapłaty za ww. fakturę dokonano w dniu 27.11.2015 r. w wysokości 1.250,00 zł (wyciąg 

bankowy 2015/011).

Nie przedłożono do kontroli dokumentacji w zakresie dokonanego rozeznania rynku, 

potwierdzającej wybór wykonawcy.

W trakcie kontroli ustalono, iż wydatkowano środki dotacji w kwocie 1.250,00 zł 

w wysokości zgodnej z zaplanowaną w kosztorysie zadania. Wykorzystanie dotacji 

udokumentowano ww. fakturą oraz wyciągiem bankowym.

2.2. Warsztaty dotyczące kultury i historii Romów dla uczniów - wynagrodzenie kotrenera 

(osoby wspierającej ze społeczności romskiei l

W dniu 01.11.2015 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 69, pomiędzy Fundacją Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży „Salvator” z Wałbrzycha (Zleceniodawca) reprezentowaną przez Izabelę 

Rakoczy a Panią M.S. (Zleceniobiorca). Zleceniobiorca zobowiązał się na zlecenie 

Zleceniodawcy do:

Warsztaty dotyczące kultury i historii Romów dla uczniów w ramach realizowanego zadania 

publicznego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 

w województwie dolnośląskim w 2015 r. pn.: Warsztaty antydyskryminacyjne i dotyczące 

kultury romskiej dla dzieci i młodzieży z miasta Wałbrzycha. Wykonanie zlecenia ustalono 

wokresie od 01.11.2015 do 31.12.2015. Za wykonanie czynności ustalonych wumowie 

określono stawkę (brutto) kotrenera w wysokości 30,00 zł/godz. W ramach umowy 

przewidziano do zrealizowania 25 godz. Wynagrodzenie płatne miało być w ciągu 7 dni 

po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę po dokonaniu stosownych potrąceń. 

Określona w umowie kwota zawierała koszt brutto wynagrodzenia pracownika oraz 

w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym obciążenie pracodawcy z tego tytułu.



W oświadczeniu podano, że Pani M.S. nie jest zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę/innego tytułu.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z umowy Zleceniobiorca 

wystawił cztery Rachunki do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził i przyjął 

wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzenia (netto), 

w wielkościach wskazanych w „kolumnie 10” niniejszego zestawienia.

RACHUNEK do umowy zlecenia Lista płac ZUS u s Wynagrodzenie netto Przelew, refundacja składek ZUS i 
podatek

Z
dnia

Nazwisko i 
imię

Kwota
wg

umowy
Podstawa Nr listy 

płac z  dnia
Składki na 
ubezpie
czenie 

społeczne

Składki
na

ubezpie
-czenie
zdrowo

-tne

Podatek 
docho
dowy 

od osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wypłata 
w dniu

Wypłata 
z konta*

Kwota
przelewu Z dnia za m-c

Przele 
w na 

konto*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16

26.11. M.S. 750,00 640,48 11/2015 
Nr 230 26.11. 197,33 49,74 37,00 465,93 26.11. 2 284,07 26.11. XI 1

Konta Fundacji*
1. konto 18 1090 2271 0000 0001 1920 5679 (konto podstawowe Fundacji)
2. konto 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto zgodne z umową z Wojewodą)

W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę rachunek do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dnia (datę wskazano w kol. 1 zestawienia) jednostka sporządziła listę płac (nr listy płac 

i daty jej sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).

Wypłaty wynagrodzenia w łącznej kwocie 465,93 zł (w prawidłowo ustalonej wysokości) 

dokonano w dniu 26.11.2015 r. tj. w dniu sporządzenia Listy płac i wystawienia Rachunku 

do umowy zlecenia.

W przypadku składek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne naliczonych na ww. listach płac, których wielkości przedstawiono (w kol. 7, 8, 9) 

w powyższym zestawieniu, kontrola ustaliła, iż środki przekazano na konto podstawowe 

Fundacji.

2.3. Warsztaty antydyskrvminacvine dla uczniów - wynagrodzenie trenera

W dniu 01.10.2015 r. w Wałbrzychu zawarto Umowę na prowadzenie warsztatów 

dyskryminacyjnych pomiędzy Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” 

zs. w Wałbrzychu (Zamawiający), reprezentowaną przez:

Alicję Rogowską -  Florczak -  członka Zarządu,

Sylwię Maroń -  członka Zarządu,



a Firmą THE MIND PROJEKT zs. w Wałbrzychu, reprezentowanym przez Izabela Rakoczy

-  Właściciela Firmy. Zgodnie z zapisem § 1 umowy: „Zamawiający zamówił a Wykonawca 

zobowiązał się do zorganizowania warsztatów antydyskryminacyjnych w wymiarze 25 godzin 

dla uczniów oraz 50 godzin dla nauczycieli”. Umowę zawarto na okres od 01.10.2015 r. 

do 31.12.2015 r. Za wykonaną usługę ustalono wynagrodzenie, które wynieść miało:

- warsztaty dla uczniów: 1.250,00 zł (brutto),

- warsztaty dla nauczycieli: 2.000,00 zł (brutto).

Ww. stawki dotyczyć miały całego okresu, na który została zawarta umowa (§ 2). Zgodnie 

z § 4 ust. 3 umowy -  „Płatność następować miała w 7 dni od daty złożenia faktury 

u Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy (...)”.

Nie przedłożono do kontroli dokumentacji w zakresie dokonanego rozeznania rynku, 

potwierdzającej wybór wykonawcy.

Za wykonanie usługi firma „THE MIND PROJEKT”, z Wałbrzycha wystawiła w dniu

21.12.2015 r. Fakturę Nr 7/12/2015 na kwotę 1.250,00 zł.

W treści usługi podano: „Warsztaty anty dyskryminacyjne dla uczniów - wynagrodzenie 

trenera” (25 godz. x 50,00 zł). Określono termin i sposób zapłaty: przelew 14 dni.

Za ww. fakturę dokonano zapłaty w dniu 21.12.2015 r. w wysokości 1.250,00 zł (wyciąg 

bankowy 2015/012).

W trakcie kontroli ustalono, iż wydatkowano środki dotacji w kwocie 1.250,00 zł 

w wysokości zgodnej z zaplanowaną w kosztorysie zadania. Wykorzystanie dotacji 

udokumentowano ww. fakturą oraz wyciągiem bankowym.

2.4. Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów - wynagrodzenie trenera (osoby 

wspierającej ze społeczności romskiei)

W dniu 01.11.2015 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 71, pomiędzy Fundacją Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży „Salvator” z Wałbrzycha (Zleceniodawca) reprezentowaną przez Izabelę 

Rakoczy a Panią M.S. (Zleceniobiorca). Zleceniobiorca zobowiązał się na zlecenie 

Zleceniodawcy do:

Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów w ramach realizowanego zadania publicznego 

„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie 

dolnośląskim w 2015 r. pn.: Warsztaty antydyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla
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dzieci i młodzieży z miasta Wałbrzycha. Wykonanie zlecenia ustalono w okresie od

01.11.2015 do 31.12.2015. Za wykonanie czynności ustalonych wumowie określono stawkę 

(brutto) kotrenera w wysokości 30,00 zł/godz. W ramach umowy przewidziano do 

zrealizowania 25 godz. Wynagrodzenie płatne miało być w ciągu 7 dni po przedstawieniu 

rachunku przez Zleceniobiorcę po dokonaniu stosownych potrąceń. Określona w umowie 

kwota zawierała koszt brutto wynagrodzenia pracownika oraz w przypadku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

W oświadczeniu podano, że Pani M.S nie jest zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę/innego tytułu.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z umowy Zleceniobiorca 

wystawił cztery Rachunki do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził i przyjął 

wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzenia (netto), 

w wielkościach wskazanych w „kolumnie 10” niniejszego zestawienia.

RACHUNEK do umowy zlecenia Lista płac Z U S u s Wynagrodzenie netto Przelew, refundacja składek ZUS i 
podatek

Z
dnia

Nazwisko i 
imię

Kwota
wg

umowy
Podstawa Nr listy 

płac z  dnia

Składki na 
ubezpie
czenie 

społeczne

Składki
na

ubezpie
-czenie
zdrowo

-tne

Podatek 
docho
dowy 

od osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wypłata 
w dniu

Wypłata 
z konta*

Kwota
przelewu Z dnia za m-c

Przele 
w na 

konto*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.12. M.S. 750,00 640,48 12/2015 
Nr 264 21.12. 197,33 49,74 37,00 465,93 21.12. 2 284,07 21.12. xn 1

Konta Fundacji*
1. kontol8 1090 2271 0000 0001 1920 5679(konto podstawowe Fundacji)
2. konto 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto zgodne z umową z Wojewodą)

W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę rachunek do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dnia (datę wskazano w kol. 1 zestawienia) jednostka sporządziła listę płac (nr listy płac 

i daty jej sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).

Wypłaty wynagrodzenia w łącznej kwocie 465,93 zł (w prawidłowo ustalonej wysokości) 

dokonano w dniu 21.12.2015 r. tj. w dniu sporządzenia Listy płac i wystawienia Rachunku 

do umowy zlecenia.

W przypadku składek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne naliczonych na ww. listach płac, których wielkości przedstawiono (w kol. 7, 8, 9) 

w powyższym zestawieniu, kontrola ustaliła, iż środki przekazano na konto podstawowe 

Fundacji.



2.5.Warsztaty antydyskryminacyine dla nauczycieli - wynagrodzenie trenera

Warunki umowy zawartej w dniu 01.10.2015 r. pomiędzy Fundacją a Firmą "THE MIND 

PROJEKT" z Wałbrzycha na realizację zadania opisano w pkt. 3 pozycji kosztorysu.

Za wykonanie usługi firma „THE MIND PROJEKT”, z Wałbrzycha wystawiła w dniu

21.12.2015 r. Fakturę Nr 8/12/2015 na kwotę 2.000,00 zł.

W treści usługi podano: „Warsztaty anty dyskryminacyjne dla nauczycieli - wynagrodzenie 

trenera” (50 godz. x 40,00 zł). Określono termin i sposób zapłaty: przelew 14 dni.

Za ww. fakturę dokonano zapłaty w dniu 21.12.2015 r. w wysokości 2.000,00 zł (wyciąg 

bankowy 2015/012).

W trakcie kontroli ustalono, iż wydatkowano środki dotacji w kwocie 2.000,00 zł 

w wysokości zgodnej z zaplanowaną w kosztorysie zadania. Wykorzystanie dotacji 

udokumentowano ww. fakturą, wyciągiem bankowym.

W dokumentach Fundacji w zakresie zadania objętego niniejszą kontrolą poza dokumentacją 

finansowo-księgową (tj. umowy, faktury, rachunki, listy płac) znajdowały się dokumenty:

- Scenariusz zajęć -  warsztaty dla uczniów dotyczące specyfiki kultury romskiej 

„Zaczarowany tabor”,

- Scenariusz warsztatów antydyskryminacyjnych dla uczniów oraz,

- Scenariusz warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli.

Ponadto, do kontroli przedstawiono Listy obecności:

- na warsztatach dotyczących kultury i obyczajowości Romów,

- na treningu anty dyskryminacyjnym,

- na warsztatach antydyskryminacyjnych dla nauczycieli,

- na warsztatach antydyskryminacyjnych dla uczniów

oraz potwierdzenia ze szkół, że przeprowadzono warsztaty. Dokumenty potwierdzono 

pieczątkami szkół oraz podpisami dyrektorów.

Kserokopie ww. dokumentów tj.: faktur, umów, rachunków do umowy zlecenia, list płac, 

potwierdzenia dokonania operacji na rachunku bankowym, załączono do dokumentów 

kontroli.

[Dowód akta kontroli: str. 362 - 415]

Jak wynika z przedstawionego przez Fundację rozliczenia zadania objętego niniejszą kontrolą 

(z danych wykazanych w sprawozdaniu) wynika, iż wydatkowała ona kwotę 6.000,00 zł, 

co stanowiło 100,00% środków z otrzymanej dotacji w wysokości 6.000,00 zł.

[Dowód akta kontroli: str. 416-422]



3) Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu 

miasta Wałbrzycha.

Fundacja w celu uzyskania dotacji na realizację zadania złożyła wniosek, w którym zawarto

m.in.: koszty (załącznik nr 1 do wniosku)

rodzaj zadania rodzaj kosztów dotacja inne razem
romski personel świetlic i centrów 
integracyjnych wynagrodzenia 4 200 0 4 200

zajęcia dodatkowe wynagrodzenia 2 500 0 2 500

zajęcia dodatkowe usługi obce 1 000 0 1 000

zajęcia dodatkowe pozostałe koszty 1350 0 1350
świetlice i centra integracyjne 
(działalność) usługi obce 5 075 0 5 075
świetlice i centra integracyjne 
(działalność) usługi (w tym transportowe) 10 000 0 10 000

ubezpieczenia NW pozostałe koszty 1000 0 1000

świetlice i centra integracyjne 
(działalność)

zakup materiałów i wyposażenia (w 
tym: materiały biurowe, dydaktyczne, 
środki czystości) 750 0 750

świetlice i centra integracyjne 
(działalność) wynagrodzenia 200 0 200

szczegółowy kosztorys zadania (załącznik nr 2 do wniosku)

1P rodzaj kosztów

inne dane ilościowe 
istotne dla oceny 
kosztorysu (sztuka, 
godzina, wymiar 
czasu, liczba umów 
itp.) koszt całkowity

w tym 
wnioskowana 

dotacja

środki 
własne 
lub z innych 
źródeł

1.
wynagrodzenie asystenta 
romskiego 5 m-cy 4 200,00 4 200,00 0

2.
wyjścia do teatru lalek, bilety 
wstępu dla dzieci i opiekunów 25 osób 1 000,00 1 000,00 0

3.

koszt organizacji wycieczek, 
bilety wstępu, 
przewóz, wyżywienie 27 osób 1 350,00 1 350,00 0

4. posiłki dla przedszkolaków 25 osób/dzień/m-ce 5 075,00 5 075,00 0

5. przewóz przedszkolaków 5 m-cy 10 000,00 10 000,00 0

6.
artykuły papiernicze, przybory, 
środki czystości 25 osób 750,00 750,00 0

7. wynagrodzenie logopedy 5 m-cy 2 500,00 2 500,00 0
8. ubezpieczenie przedszkolaków 25 osób 1 000,00 1 000,00 0

9. wynagrodzenie księgowej 6 m-cy 200,00 200,00 0

Łącznie 26 075,00 26 075,00 0

Koszt całkowity zadania oszacowano w kwocie -  26.075,00 zł, z tego do sfinansowania 

dotacją 26.075,00 zł (udzielona dotacja w wysokości 26.075,00 zł).



W dniu 27.08.2015 r. zawarto Umowę nr SOC-OP.6113.1.8.2015 pomiędzy Wojewodą 

Dolnośląskim Panem Tomaszem Smolarzem a Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

SALVATOR nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000290351 reprezentowaną przez Prezesa 

Zarządu Panią Izabelę Rakoczy („Beneficjent”), w sprawie powierzenia realizacji zadania pn.: 

„Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu miasta 

Wałbrzycha”, w ramach Rządowego Programu „Program integracji społeczności romskiej 

na lata 2014-2020”, przyjętego Uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 

2014 r.

W § 1 ust. 1 umowy zapisano: „Wojewoda, działając na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 3 

ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych (...) w związku 

z uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. oraz z art. 151 ustawy o 

finansach publicznych (...), przekazuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa na Zadanie 

objętego Umową w kwocie 26.075,OOzł, 

w ramach działu 801, rozdziału 80104, paragrafu 2810, 

na rachunek bankowy Beneficjenta (...)”,

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 umowy: „Dotacja celowa jest udzielana wyłącznie 

na sfinansowanie wydatków określonych we wniosku (...), stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy oraz w szczegółowym kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy”. 

W § 1 ust. 3-5 umowy określono: „Całkowity koszt Zadania wynosi 26.075,00 zł ( .. .). 

Określono termin realizacji zadania od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. - § 2 ust. 2 umowy. 

Termin wykorzystania przyznanej dotacji na Zadanie określono w § 2 ust. 3 umowy - do dnia

31.12.2015 r.

Z wykonania zadania Fundacja miała sporządzić Sprawozdanie końcowe oraz dostarczyć 

do DUW w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 2 

ust. 2 umowy.

Zapisy umowy w szczegółowości pozostałych paragrafów przytoczono przy opisie 

pierwszego kontrolowanego zadania.

3.1. Wynagrodzenie asystenta romskiego

Umowa zlecenie nr 48/2015 z dnia 24.08.2015 r. zawarta została z Panią G. Z. „Asystent 

edukacji romskiej w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym „Romano drom pe fedyr dzipen" 

w Wałbrzychu w okresie od 24.08.2015 do 31.12.2015 r. z wynagrodzeniem brutto 840,00 zł 

za miesiąc. Określona w umowie kwota zawierała koszt brutto wynagrodzenia pracownika
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oraz w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym obciążenie pracodawcy z tego 

tytułu.

Z uwagi na fakt, iż w zadaniu wskazano nazwę zadania inną niż w złożonym wniosku 

wystąpiono do Prezesa Fundacji o wyjaśnienie.

Prezes Fundacji podała:

„ Umowa zlecenie z Panią Grażyną Ziają odnawiana jest corocznie. W związku 

z powyższym omyłkowo wpisano tylko nazwę Integracyjny Punkt Przedszkolny Romano 

drom ye fedyr dzipen ” w Wałbrzychu ”.

Powyższe wyjaśnienia przyjęto, niemniej jednak wskazują one na brak należytej staranności 

przy sporządzaniu umów przez Fundację.

( Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z ww. umowy,

Zleceniobiorca wystawił cztery Rachunki do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca 

potwierdził i przyjął wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę 

wynagrodzenia (netto), w wielkościach wskazanych w „kolumnie 10” niniejszego 

zestawienia.

RACHUNEK do umowy 
zlecenia Lista plac ZUS us Wynagrodzenie netto Refundacja 

wynagro
dzeń z 

konta 2. na 
konto 3 w 

dniu 
14.10.15

Przelew, refundacja 
składek ZUS i podatek

Z dnia
Nazwi 
sko i 
imię

Kwota wg 
umowy

Nr
listy
plac

z dnia

Składki na 
ubezpiecze

nie 
społeczne

Składki
na

ubezpie
czenie

zdrowo
tne

Podatek 
dochodo

wy od 
osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wypłata 
w dniu

Wyplata
z

konta*

Kwota
przelewu Z dnia

za
m-
c

PK data 
wysta
wienia / 
księgo
wania

1 2 3 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17

31.08.15 G.Z. 240,00 172 31.08.15 0,00 21,60 16,00 202,40 31.08.15 3 240,00 37,60 14.10.15 VH 31.08.15

30.09.15 G.Z. 840,00 190 29.09.15 0,00 75,60 56,00 708,40 30.09.15 2 131,60 30.09.15 IX 30.09.15

29.10.15 G.Z. 840,00 213 29.10.15 0,00 75,60 56,00 708,40 29.10.15 2 131,60 22.12.15 X 31.10.15

30.11.15 G.Z. 840,00 242 27.11.15 0,00 75,60 56,00 708,40 30.11.15 2 131,60 30.11.15 XI 30.11.15

29.12.15 G.Z. 840,00 276 28.12.15 0 75,60 56,00 708,40 29.12.15 2 131,60 29.12.15 xn 29.12.15

3 600,00 X X 0,00 324,00 240,00 3 036,00 X X X 564,00 X X X

Konta Fundacji*
1. kontol8 1090 2271 0000 0001 1920 5679 (konto podstawowe Fundacji)
2. konto 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto zgodne z umową z Wojewodą)
3. konto 88 1090 2271 0000 0001 1920 7075 (konto Fundacji)

Koszt całkowity wynagrodzenia asystenta romskiego określono w wysokości 4.200,00 zł, 

w sporządzonym sprawozdaniu wykazano wydatkowanie środków w kwocie 3.600,00 zł, 

Fundacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 600,00 zł.



W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę rachunki do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dni (daty wskazano w kol. 1 zestawienia) jednostka sporządziła listy płac (nr list płac i daty 

ich sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).

Wystąpiono o wyjaśnienie kwestii braku numerów rachunków do umów-zleceń.

Prezes Fundacji podała:

„ Rachunki do umów zleceń automatycznie generowane są z programu Zlecone. Użytkownik 

nie może ingerować w wydruk”.

Ustalono, iż w trzech przypadkach listy płac sporządzono przed przedłożeniem Rachunku do 

umowy zlecenia, i tak:

- listę płac o nr 190 z dnia 29.09.2015 r., natomiast Rachunek do umowy zlecenia wystawiono 

w dniu 30.09.2015 r. (1 dzień po sporządzeniu listy płac);

- listę płac o nr 242 sporządzono 27.11.2015 r., natomiast Rachunek do umowy zlecenia 

wystawiono w dniu 30.11.2015 r. (3 dni po sporządzeniu listy płac).

- listę płac o nr 276 z dnia 28.12.2015 r., natomiast Rachunek do umowy zlecenia wystawiono 

w dniu 29.12.2015 r. (1 dzień po sporządzeniu listy płac);

W dniu 14.10.2015 r. dokonano z rachunku wyodrębnionego na realizację zadań objętych 

kontrolą „zwrotu wynagrodzenia G.Z. za V IIPP Wałbrzych” na konto Fundacji o numerze 88 

1090 2271 0000 0001 1920 6844 w wysokości 240,00 zł (lista płac nr 172 z 31.08.2015 r. 

za m-c sierpień dodatkowa, PK nr 734 z 31.08.2015 r.), zwrot wynagrodzenia za lipiec 

ti. za okres przed obowiązywaniem zawartej umowy od dnia 24.08.2015 r. Natomiast w dniu

22.12.2015 r. dokonano przelewu środków z konta wskazanego w umowie z Wojewodą 

na konto Fundacji o numerze 18 1090 2271 0000 0001 1920 5679 -„refundacja składek ZUS 

i podatek za 10/2015 r. G.Z”, co świadczy o dokonaniu refundacji składek za październik, 

dopiero w miesiącu grudniu.

3.2. Wyjścia do teatru lalek

Do kontroli przedłożono nw. cztery faktury. Fundacja zapłaciła za ww. faktury 

z dotrzymaniem wyznaczonych terminów.
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Lp

N r
pozy

cji
koszto

rysu

N r pozy
cji w 

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZA PLA TA

Data
faktury N r faktury Kontrahent Treść

Form a
zapłaty Kw ota faktury D ata zapłaty

K w ota zapłaty 
z  dotacji Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12

7 1.2 6.
18.11.
2015

2 015 /11/OW /S/ 
001

Teatr Lalki Aktora 
W ałbrzych

bilety w stępu 
n a  spektakl przelew 294,00 24.11.2015 294,00

2. 1.2 7.
03.12.
2015

2015/12/O W /S/
006

Teatr Lałki Aktora 
W ałbrzych iw. przelew 280,00 07.12.2015 280,00

3. 1.2 8.
04.12.
2015

2015/12/O W /S/
010

Teatr Lałki i Aktora 
W ałbrzych jw . przelew 294,00 07.12.2015 294,00

4. 1.2 9.
07.12.
2015

2015/12/O W /S/
012

Teatr Lalki i Aktora 
W ałbrzych iw. przelew 280,00 18.12.2015 132,00

148,00 udział 
w łasny

R-m 148,00 1 000,00

Koszt całkowity określono w wysokości 1.000,00 zł, wydatkowano 1.148,00 zł, w tym 

ze środków dotacji kwotę 1.000,00 zł, ze środków własnych Fundacja wydatkowała kwotę

148,00 zł. Potwierdzono prawidłowe wydatkowanie środków dotacji w przedmiotowym 

zakresie.

3.3. Koszt organizacji wycieczek, bilety wstępu, przewóz, wyżywienie 

Do kontroli przedłożono nw. siedem faktur:

(

Z uwagi na fakt, iż przedłożona do kontroli część faktur zawierała zakupy nie związane 

wprost z realizowanym działaniem pn. „Kosżt organizacji wycieczek, bilety wstępu, przewóz, 

wyżywienie”, zwrócono się o wyjaśnienie powiązania dokonanych wydatków 

z przedmiotowym działaniem.

Prezes Fundacji podała:
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Lp.

Nr
pozy-cji
koszto

rysu

Nr 
pozy
cji w 

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data
faktury Nr faktury Kontrahent Treść

Forma
zapłaty

Kwota
faktury

Data
zapłaty Kwota zapłaty Uwagi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. I..3 10. 29.10.2015
Faktura VAT 
nr FSV 00199

PPH V1TIBIS 
Złotoryja bombka luzem gotówka 120,00 30.10.2015 120,00

koszt organizacji wycieczek? - 
refundacja w dniu 30.10.15 
na kontol8....

2. I..3 11. 29.10.2015
Faktura VAT 
nr FSV 00201

PPH YITIBIS 
Złotoryja

usługa dekorowania 
ozdób choinkowych gotówka 36,00 30.10.2015 36,00

koszt organizacji wycieczek? - 
refundacja w  dniu 30.10.15 
na kontol8....

3. I..3 12. 30.10.2015
Faktura VAT 
nr 49/15

Usługi
Transportowe 
POKER Boguszów- 
Gorce przewóz osób przelew 450,00 05.11.2015 450,00

4. I..3 13. 18.11.2015
Faktura VAT 
nr 50/15

Usługi
Transportowe 
POKER Boguszów- 
Gorce przewóz osób przelew 150,00 23.11.2015 150,00

5. I..3 14. 24.11.2015
Faktura VAT 
nr 73/11/2015

ZOO FARMA 
Mieroszów

za pobyt na terenie 
ZOO FARMY przelew 122,00 23.12.2015 122,00

refundacja 
na konto 18....

6. I..3 15. 16.12.2015

Faktura VAT 
nr
47AVGV/2015

KINDERPLANETA 
Sp. Z o.o. Wrocław bilet grupa 2H gotówka 130,00 16.12.2015 130,00

refundacja 
na konto 18....

7. I..3 16. 11.12.2015
Faktura VAT 
nr 15/2015 WOPR Wałbrzych

warsztaty 
edukacyjne 
bezpieczeństwa nad 
wodą przelew 260,00 18.12.2015 260,00

R-m 1 268,00
1

268,00



„Faktura VAT nr FSV 00199 oraz FSV 00201 dotyczyła wycieczki w dniu 29.10.2015 r. 

do Fabryki Bombek w miejscowości Złotoryja. W ramach wycieczki zorganizowana została 

usługa dekorowania ozdób choinkowych oraz zakupiono wykonane przez dzieci bombki. 

Faktura VAT nr 49/15 dotyczyła przewozu dzieci do Fabryki Bombek w miejscowości 

Złotoryja.

Faktura VÄT nr 73/11/2015 dotyczyła wycieczki do ZOO FARMY w miejscowości Łączna 

koło Mieroszowa, zaś faktura VAT nr 50/15 obejmowała przewóz dzieci. Wycieczka 

zorganizowana została w dniu 05,11.2015 r.

Faktura VAT nr 47/WGV/2015 dotyczyła wyjścia dzieci do Sali zabaw Kinder Planeta 

w Galerii Victoria w Wałbrzychu w dniu 16.12.2015 r.

Faktura VAT nr 47/WGV/2015 dotyczyła zwiedzania oraz warsztatów edukacyjnych w siedzibie 

Wałbrzyskiego WOPRu w Zagórzu Śląskim w dniu 11.12.2015 r. ”

Wyjaśnienia uznano za wystarczające, potwierdzając wykorzystanie w 100% otrzymanych 

środków dotacji.

3.4. Posiłki dla przedszkolaków

W dniu 01.09.2015 r. została zawarta Umowa Salvator 01/2015 na dostarczenie wyżywienia 

do punktu przedszkolnego zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym 

Zbigniew Dusza ul. Namysłowskiego w Wałbrzychu. Umowa dotyczyła usługi 

gastronomicznej polegającej na wyżywieniu 25 podopiecznych w punkcie przedszkolnym 

w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.

Prezes Fundacji w piśmie znak 68/2015 z dnia 07.10.2015 r. kierowanym do Wojewody 

Dolnośląskiego podała, iż umowa na dostarczenie posiłków dla przedszkolaków 

uczęszczających do Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen” 

w Wałbrzychu podpisana została oraz jest realizowana od 1 września 2015 r. Zaistniała 

sytuacja powstała w wyniku urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej w okresie od 01 

lipca 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r., w związku z powyższym stawka dzienna na wyżywienie 

uległa zwiększeniu, zaoszczędzone środki podzielono na pozostałe miesiące obowiązywania 

umowy.

Prezes Fundacji w wyjaśnieniu do ww. pisma podała: „ Środki przeznaczone na posiłki dla 

przedszkolaków w kwocie 5075,00 zł podzielone zostały na miesiące od września do grudnia



2015 r. Pismo znak 68/2015 z dnia 07.10.2015 dotyczyło poinformowania o wykorzystaniu 

środków w pozostałych miesiącach realizacji zadania, tj. od września do grudnia 2015 r ”.

Na potwierdzenie wydatkowania środków dotacji przedłożono nw. cztery faktury:

Lp.

N r
pozy

cji
koszto

rysu

Nr 
pozy
cji w 

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data faktury Nr faktury Kontrahent Treść
Forma
zapłaty Kwota faktury Data zapłaty Kwota zapłaty Uwagi

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 1.4 17. 30.09.2015
Faktura VAT nr 
VAS11/09/2015

PPHU Zbigniew Dusza 
Wałbrzych

usługa
gastronomiczna przelew 1 268,75 02.10.2015 1 268,75

2. 1.4 18. 30.10.2015
Faktura VAT nr 
VAS12/10/2015

PPHU Zbigniew Dusza 
Wałbrzych

usługa
gastronomiczna przelew 1 268,75 30.10.2015 1 268,75

3. 1.4 19. 30.11.2015
Faktura VAT nr 
VAS15/11/2015

PPHU Zbigniew Dusza 
Wałbrzych

usługa
gastronomiczna przelew 1 268,75 02.12.2015 1 268,75

4. 1.4 20. 31.12.2015
Faktura VAT nr 
VAS12/12/2015

PPHU Zbigniew Dusza 
Wałbrzych

usługa
gastronomiczna przelew 1 268,75 23.12.2015 1 268,75

zapłacona 
przed datą 

wystawienia

R-m 5 075,00 5 075,00

Fundacja dokonała zapłaty za wyżywienie dzieci w grudniu w dniu 23.12.2015r., tj. przed 

datą wystawienia w dniu 31.12.2015 r. faktury nr Faktury VAT nr VAS12/12/2015 i przed 

wykonaniem usługi.

Prezes Fundacji wyjaśniła: „Fakturę VAT nr FAS/12/12/2015 z dnia 31.12.2015r. zapłacono 

w dniu 23.12.2015r., ponieważ obawiano się, że środki wysłane w dniu 31.12.2015r. 

zaksięgowane zostaną już po nowym roku ”.

Wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ Fundacja nie przedstawiła np. faktury 

pro forma czy innego dokumentu, na podstawie którego dokonano wydatku. Poza tym 

wydatków należy dokonywać zgodnie z zapisami wskazanymi w umowie z wykonawcą.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że dokonanie zapłaty przed datą sporządzenia 

faktury, wskazuje na naruszenie postanowień zawartych w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -  „wydatki publiczne powinny być dokonywane 

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Niemniej jednak, potwierdzono wydatkowanie w 100% środków dotacji w wysokości

5.075,00 zł, określonej we wniosku i umowie z wykonawcą,

3.5. Przewóz przedszkolaków

W dniu 24 sierpnia 2015 r. zawarta została Umowa przewozu nr 2/2015 z Firmą POKER 

Usługi Transportowe zs. w Boguszowie -  Gorcach ul. Rynek 2/1 ” na przewóz dzieci 

z mieisca zamieszkania do Punktu Przedszkolnego przy ul. Królewieckiej 9 w Wałbrzychu 

i po zakończeniu zajęć rozwiezienie do miejsca zamieszkania. Przewoźnik był zobowiązany



do przewozu dzieci w każdym dniu odbywania zajęć. Okres obowiązywania umowy trwał od

24.08.2015 r. do 31.12.2015 r. Wynagrodzenie za wykonaną usługę wynieść miało 10.000,00 

zł. Płatność określono na 7 dni od złożenia faktury u Zamawiającego.

Kontrolujący wystąpili o wyjaśnienie kwestii braku prawidłowej nazwy zadania w ww. 

umowie. Prezes Fundacji wyjaśniła: „ Umowa na przewóz dzieci nie zawiera pełnej nazwy 

zadania, ponieważ umowa zawarta z przewoźnikiem podpisana została 24 sierpnia 2015 r., 

natomiast umowę z Wojewodą podpisano 27 sierpnia 2015 r. ”

Powyższe wyjaśnienia przyjęto, niemniej jednak wskazują one na brak należytej staranności 

przy sporządzaniu umów przez Fundację.

Do kontroli przedłożono nw. faktury:

Lp.

Nr
pozy

cji
koszto

rysu

Nr 
pozy
cji w 

sprawo- 
- zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data
faktury Nr faktury Kontrahent Treść

Forma
zapłaty

Kwota
faktury

Data
zapłaty

Kwota
zapłaty Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12

1. 1.5 21. 31.08.2015
Faktura VAT 
nr 34/2015

Usługi transportowe POKER 
Boguszów -Gorce

przewóz dzieci 
do Przedszkola przelew 500,00 22.09.2015 500,00

brak wskazania 
okresu świadczenia 
usługi

2. 1.5 22. 30.09.2015
Faktura VAT 
nr 39/2015

Usługi transportowe POKER 
Boguszów -Gorce

przewóz dzieci 
do Przedszkola przelew 2 000,00 07.10.2015 2 000,00

3. 1.5 23. 16.10.2015
Faktura VAT 
nr 43/2015

Usługi transportowe POKER 
Boguszów -Gorce

przewóz dzieci 
do Przedszkola przelew 2 000,00 20.10.2015 2 000,00

4. 1.5 24. 20.10.2015
Faktura VAT 
nr 45/2015

Usługi transportowe POKER 
Boguszów -Gorce

przewóz dzieci 
do Przedszkola przelew 2 000,00 20.10.2015 2 000,00 brak za jaki okres

5. 1.5 25. 15.12.2015
Faktura VAT 
nr 55/2015

Usługi transportowe POKER 
Boguszów -Gorce

przewóz dzieci 
do Przedszkola przelew 2 000,00 15.12.2015 2 000,00

wystawiona 
i zapłacona 
przed wykonaniem 
usługi

R-m 8 500,00 8 500,00

W toku kontroli ustalono, iż na fakturach w poz. 2,3,4,5 nie wskazano daty dokonania usługi, 

Fundacja nie zawarła także dat wpływu faktur.

W związku z powyższym, zwrócono się do Fundacji o wyjaśnienie powyższych kwestii. 

Prezes Fundacji, podała:

,, W odpowiedzi na pytanie dotyczące braku dat wpływu oraz braku wskazania okresu za jaki 

wystawiono faktury wyjaśniamy, że cechy te są w naszej ocenie istotne dla podmiotów , które 

są podatnikami VAT. Przy naszych obowiązkach podatkowych nie są one tak znaczące. Nie 

zmienia to jednak faktu, że dostosujemy na bieżąco nadawanie pełnych informacji 

na otrzymywanych fakturach ”. 

fa k tu ry  POKER:

- 34/15 faktura dotycząca miesiąca sierpnia,

- 39/15 faktura dotycząca miesiąca września,
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- 43/15 faktura dotycząca miesiąca października,

- 45/15 faktura dotycząca miesiąca listopada,

- 55/15 faktura dotycząca miesiąca grudnia

Zbieżność w terminach zapłaty faktur nr 45/15 oraz nr 43/15 nastąpiła w wyniku oczywistej 

pomyłki, nie zmienia to jednak faktu, że w miesiącu listopadzie nie wystąpiła taka pozycja 

wydatków

Powyższe wyjaśnienia przyjęto, niemniej jednak Fundacja nie powinna przyjmować faktur 

wystawianych za niezrealizowane jeszcze usługi i opłacać je przed ich realizacją.

Koszt całkowity we wniosku określono w wysokości 10.000,00 zł, ze środków wydatkowano 

dotacji kwotę 8.500,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości

1.500,00 zł.

3.6. artykuły papiernicze, przybory, środki czystości

Do kontroli przedłożono poniższą fakturę:

Lp.

Nr
pozy-cji
koszto

rysu

Nr
pozy-cji

w
sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data
faktury N r faktury Kontrahent Treść

Forma
zapłaty Kwota faktury

Data
zapłaty Kwota zapłaty Uwagi

1. 1.6 26. 30.10.2015
Faktura VAT nr (S)FS- 
10181/10/2015/RO

moje bambino 
Lódż art..papiernicze przelew 750,00 05.11.2015 750,00

5 dni po 
terminie

( R-m 750,00 750,00

Faktura dotyczyła zakupu artykułów papierniczych na kwotę 750,00 zł Fundacja zapłaciła 

przelewem w dniu 05.11.2015 r. (tj. pięć dni po wyznaczonym terminie do dnia 30.10.2015 r.)

Koszt całkowity określono w wysokości 750,00 zł, wydatkowano ze środków dotacji kwotę

750,00 zł.

3.7. Wynagrodzenie logopedy

W dniu 24.08.2015 r. podpisano Umowę - zlecenie nr 58/2015 z S. K-P. „Logopeda 

w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym „Romano drom pe fedyr dzipen w Wałbrzychu 

w ramach realizowanego zadania publicznego „Program integracji społeczności romskiej 

na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku pn. Prowadzenie punktu 

przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha” w okresie



od 24.08.2015 do 31.12.2015 r. Wynagrodzenie określono na kwotę brutto 27,78 zł 

za godzinę (18 godz. miesięcznie). Wskazana w umowie kwota zawierała koszt brutto 

wynagrodzenia pracownika oraz w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym 

obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z umowy, Zleceniobiorca 

wystawił cztery rachunki do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził i przyjął 

wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzenia (netto):

RACHUNEK do umowy 
zlecenia Lista plac ZUS US Wynagrodzenie netto

Przelew, refundacja 
składek ZUS i podatek

Z dnia Nazwisko 
i imię

Kwota
wg

umowy

Nr
listy
plac

z dnia

Składki na 
ubezpiecze

nie 
społeczne

Składki
na

ubezpie
czenie

zdrowo
tne

Podatek 
dochodo

wy od 
osób 
fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wypłata 
w dniu

Wypłata
z

konta*

Kwota
przelewu Z dnia za

m-c

PK data 
wysta

wienia / 
księgo
wania

1 2 3 J 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14.10.15 S.K.P 666,72 199 14.10.15 0,00 60,00 44 562,72 14.10.15 2 104,00 14.10.15 ? 14.10.15

05.11.15 S.K.P 500,04 220 04.11.15 0,00
45,00 33,00

422,04
05.11.15

2 78,00 05.11.15 X
05.11.15

02.12.15 S.K.P 500,04 248 02.12.15 0,00
45,00 33,00

422,04
15.12.15

2 78,00
02.12.15

XI 30.11.15

29.12.15 S.K.P 500,04 288 29.12.15 0,00
45,00 33,00

422,04
29.12.15

2 78,00 29.12.15 XII 31.12.15

2 166,84 0,00 195,00 143,00 1 828,84

Udokumentowano wydatkowanie wypłaconych wynagrodzeń netto w wysokości 1.828,84 zł. 

Koszt całkowity określono w wysokości 2.500,00 zł, według sporządzonego sprawozdania 

wykorzystano kwotę 2.166,84 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wysokości

333,16 zł.

W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę rachunki do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dni (daty wskazano w kol. 1 zestawienia) jednostka sporządziła listy płac (nr list płac i daty 

ich sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).

Refundacji wyrównania wynagrodzenia Pani S.K.P. za m-ce 08- 09.2015 r. oraz pochodnych 

od wynagrodzeń z konta 59 1090 2271 0000 0001 1920 7075 dokonano w dniu 14.10.2015 r. 

Ponadto, kontrola stwierdziła, iż listę płac o nr 220 sporządzono 04.11.2015 r., natomiast 

Rachunek do umowy zlecenia wystawiono w dniu 05.11.2015 r. (1 dzień po sporządzeniu 

listy płac).

W przelewie z dnia 05.11.2015 r. „refundacja składek i podatku za X.2015” - wskazano

błędną nazwę zadania tj. „Świetlica”.



Wynagrodzenie netto za miesiąc XL2015 r. wypłacono Pani S. K-P. w dniu 02.12.2015 r. 

z rachunku Fundacji o numerze 50 1090 2271 0000 0001 1920 7043.

Zwrotu ’’błędnie przelanego wynagrodzenia” dokonano w dniu 15.12.2015 r. z rachunku 

wskazanego w umowie dotacyjnej na ww. rachunek. PK o nr 971 („lista nr 248 PP W-ch 

specjaliści” wystawiono w dniu 30.11.2015 r. ti. przed wystawieniem rachunku i listy płac 

z dnia 02.12.2015 r.

3.8 Koszt ubezpieczenia grupowego

Do kontroli przedłożono nw. polisę:

Lp.

N r pozy 
-cji 

koszto
rysu

Nr 
pozy
cji w  

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data
wystawienia Nr polisy Kontrahent Treść

Forma
zapłaty Kwota faktury Data zapłaty Kwota zapłaty Uwagi

1. 31. T.8 30.09.2015 92200217
AXA
Warszawa ubezpieczenie grupowe nw przelew 1 000,00 02.11.2015 1 000,00 2 dni po terminie

R-m 1 000,00 1 000,00

W dniu 30 września 2015 r. zawarto Polisę Nr 92200217 z „AXA” Towarzystwem 

Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie na ubezpieczenie grupowe następstw 

nieszczęśliwych wypadków na Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr 

dzipen w Wałbrzychu na kwotę 1000,00 zł. Składka roczna za wariant III ubezpieczenia 

opiewała na kwotę 40,00 zł za osobę, okres ubezpieczenia od 01.10.2015 do 30.09.2016 r. 

Termin płatności składki ustalono do 31.10.2015 r.

Fundacja dokonała płatności za polisę dwa dni po wyznaczonym terminie tj. w dniu

02.11.2015 r.

Wystąpiono o wyjaśnienie kwestii okresu ubezpieczenia od 01.10.2015 do 30.09.2016 r. 

Prezes Fundacji podała: „Polisy ubezpieczeniowe zawierane są na okres całego roku 

Fundacji nie udało się pozyskać ubezpieczyciela gotowego podpisać umowę na okres krótszy 

niż rok”.

Przyjęto i uwzględniono powyższe wyjaśnienie.

Koszt całkowity określono w wysokości 1.000,00 zł, wykorzystano 100 % otrzymanej 

dotacji.

3.9. Wynagrodzenie księgowej

W dniu 01.07.2015 r. podpisano Umowę zlecenie nr 59/2015z z Panią A. N. „Księgowa 

w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym „Romano drom pe fedyr dzipen w Wałbrzychu



w ramach realizowanego zadania publicznego „Program integracji społeczności romskiej 

na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku pn. „Prowadzenie punktu

przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha” w okresie 

od 01.07.2015 do 31.12.2015 r. Wynagrodzenie brutto określono na kwotę 33,34 zł 

za miesiąc. Wskazana w umowie kwota zawiera koszt brutto wynagrodzenia pracownika oraz 

w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z ww. umowy, 

Zleceniobiorca wystawił trzy rachunki do ww. umowy zlecenia. Zleceniodawca potwierdził 

i przyjął wykonanie pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzenia 

(netto):
(

RACHUNEK do umowy zlecenia Lista płac ZUS US Wynagrodzenie netto
Przelew, refundacja składek 

ZUS i podatek

Uwagi

Z dnia Nazwisko 
i imię

Kwota wg 
umowy

Nr listy 
płac z dnia

Składki na 
ubezpiecze

nie 
społeczne

Składki na 
ubezpie

czenie 
zdrowo

tne

Podatek 
dochodo

wy od 
osób fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wypłata 
w dniu

Wypłata
z

konta*

Kwota
przelewu Z dnia za m- 

c

PK data 
wysta

w ienia/ 
księgo
wania

1 2 3 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 19

05.11.15
A.N 133,35 221 04.11.15 35,08

8,84 7 82,43 05.11.15
2 50,92

05.11.15
? 30.11.15

08-10,;
04-10,

02.12.15 A.N 33,34 249 02.12.15 8,78 2,21 2,00 20,35 02.12.15 12,99 29.12.15 XI 29.12.15

29.12.15 A.N 33,31 283 29.12.15 8,75 2,21 2,00 20,35 29.12.15 12,96 29.12.15 x n 29.12.15 0,03 śr.wi.

200,00 52,61 13,26 11,00 123,13 76,87 200,00

W oparciu o przedłożone przez Zleceniobiorcę rachunki do umowy zlecenia (bez numeru) 

z dni (daty wskazano w kol. 1 zestawienia) jednostka sporządziła listy płac (nr list płac i daty 

ich sporządzenia ujęto w kol. 5 i 6).
(

Wystąpiono o wyjaśnienie kwestii braku numerów rachunków do umów-zleceń.

Prezes Fundacji podała:

„Rachunki do umów zleceń automatycznie generowane są z programu Zlecone. Użytkownik 

nie może ingerować w wydruk”.

Ustalono, iż w trzech przypadkach listy płac sporządzono przed przedłożeniem Rachunku do 

umowy zlecenia, i tak:

- listę płac o nr 221 z dnia 04.11.2015 r., natomiast Rachunek do umowy zlecenia 

wystawiono w dniu 05.11.2015 r. (1 dzień po sporządzeniu listy płac);

W przedłożonych dokumentach rozliczeniowych stwierdzono niezgodności w zakresie okresu 

za jaki wyrównano wynagrodzenie księgowej w kwocie 133,35 zł tj. na poleceniu 

księgowania nr 969 z dnia 30.11.15 r. podano: ’’wyrównanie wynagrodzenia za 04-10/15 ,
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natomiast na przelewie z dnia 05.11.15 r. „refundacja składek ZUS i podatek wyr. 

wynagrodzenia księgowej -  8-10.15 r.

W wyjaśnieniu z dnia 10.03.2015 r. Prezes Fundacji podała: „Rachunek dotyczył okresu od 

liyca do października 2015 r. ”

Wynagrodzenie w kwocie 135,35 zł (3x 33,34 zł) dotyczy trzech miesięcy, a nie czterech jak 

podano w powyższym wyjaśnieniu.

Wyjaśnienie nie zmienia ustalonego stanu faktycznego, dokonane ustalenia świadczą o braku 

przejrzystości i rzetelności w dokumentowaniu wydatków dokonanych ze środków dotacji.

W dokumentach Fundacji poza dokumentami finansowo-księgowymi (tj. umowami zlecenia, 

listami płac, rachunkami do umów zleceń) znajdowały się dokumenty potwierdzające 

realizację zadania, tj.:

- Lista dzieci uczęszczających do Integracyjnego Punktu Przedszkolnego,

- Karty pracy prowadzącego zajęcia Program Integracji społeczności romskiej w Polsce 

na lata 2014-2020,

- Lista dzieci uczestniczących w zajęciach,

- Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej za poszczególne miesiące

- Karty wycieczki (imprezy),

- Harmonogram wycieczki (imprezy),

- Lista uczestników wycieczki.

[Dowód akta kontroli: str. 423- 675]

Według sporządzonego rozliczenia ww. zadania otrzymano środki dotacji w wysokości

26.075,00 zł, wykorzystano kwotę 23.559,84 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 

w wysokości 2.515,16 zł w dniu 14.01.2016 r., tj. w terminie określonym w umowie zawartej 

Wojewodą Dolnośląskim.

4) Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha.

Fundacja w celu uzyskania dotacji na realizację zadania złożyła wniosek na zorganizowanie 

wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży romskiej dla 35 osób, 

w miejscowości Głębokie, w którym zawarto m.in.:

- koszty (załącznik nr 1 do wniosku)



rodzaj zadania rodzaj kosztów dotacja inne razem
wypoczynek dzieci i młodzieży wynagrodzenia 5 000,00 0 5000,00
wypoczynek dzieci i młodzieży usługi (w tym transportowe) 30 000,00 0 30000,00
wypoczynek dzieci i młodzieży usługi obce 980,00 0 980,00

wypoczynek dzieci i młodzieży

zakup materiałów i 
wyposażenia ( w tym: materiały 
biurowe, dydaktyczne, środki 
czystości) 820,00 0 820,00

ubezpieczenia NW pozostałe koszty 100,00 0 100,00

- szczegółowy kosztorys zadania koszty (załącznik nr 2 do wniosku):

Lp. rodzaj kosztów

inne dane ilościowe istotne 
dla oceny kosztorysu 
(sztuka, godzina, wymiar 
czasu, liczba umów itp.)

koszt
całkowity

w tym 
wnioskowana 

dotacja

środki własne 
lub
z  innych źródeł

l. koszty wyżywienia 40 osób 12 000,00 12 000,00 0

2. koszty zakwaterowania 40 osób 12 000,00 12 000,00 0

3. wynagrodzenia wychowawców 3 osoby 2 700,00 2 700,00 0

4. wynagrodzenie kierownika 1 osoba 1 300,00 1 300,00 0

5. wynagrodzenie pielęgniarki 1 osoba 300,00 300,00 0

6. wynagrodzenie asystenta romskiego 1 osoba 700,00 700,00 0

7.
bilety wstępu oraz konsumpcja w czasie 

wycieczek 40 osób 1 400,00 1 400,00 0

8.
przewóz dzieci oraz koszt przewozu i 

organizacji wycieczek 1 turnus 4 600,00 4 600,00 0

9. zakup środków czystości i leków 35 osób 420,00 420,00 0

10.

zakup nagród, materiałów papierniczych, 
sprzętu sportowego i wyprawek dla 
najbiedniejszych dzieci 35 osób 400,00 400,00 0

11. ubezpieczenie 35 osób 100,00 100,00 0

12. nauka pływania i snorkelingu 30 godz. 980,00 980,00 0

Łącznie 36 900,00 36 900,00 0

W dniu 24.08.2015 r. zawarto Umowę nr SOC-OP.6113.1.5.2015 pomiędzy Wojewodą 

Dolnośląskim Panem Tomaszem Smolarzem a Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

SALVATOR nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000290351 reprezentowaną przez Prezesa 

Zarządu Panią Izabelę Rakoczy („Beneficjent”), w sprawie powierzenia realizacji zadania pn.: 

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha”, w ramach Rządowego Programu 

„Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020”, przyjętego Uchwałą Nr 

202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.

W § 1 ust. 1 umowy zapisano: „Wojewoda, działając na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 3 

ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych (...) w związku 

z uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. oraz z art. 151 ustawy o 

finansach publicznych (...), przekazuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa na Zadanie 

objętego Umową w kwocie 36.900,OOzł,
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w ramach działu 854, rozdziału 85412, paragrafu 2810, 

na rachunek bankowy Beneficjenta (..

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 umowy: „Dotacja celowa jest udzielana wyłącznie 

na sfinansowanie wydatków określonych we wniosku (...), stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy oraz w szczegółowym kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy”. 

W § 1 ust. 3-5 umowy określono: „Całkowity koszt Zadania wynosi 36.900,OOzł ( . . .). 

Określono termin realizacji zadania od 17.08.2015 r. do 27.08.2015 r. - § 2 ust. 2 umowy. 

Termin wykorzystania przyznanej dotacji na Zadanie określono w § 2 ust. 3 umowy - do dnia

11.09.2015r.

Z wykonania zadania Fundacja miała sporządzić Sprawozdanie końcowe oraz dostarczyć 

do DUW w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 2 

i ust. 2 umowy.

Zapisy umowy w szczegółowości pozostałych paragrafów przytoczono przy opisie 

pierwszego kontrolowanego zadania.

4.1. Koszty wyżywienia

W dniu 14 sierpnia 2015 r. zawarta została Umowa zlecenia z Agencją Usługową DUET S.C. 

z siedzibą w Międzyrzeczu Oś. Kasztelańskie 8 A na wykonanie usług polegających 

na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla 35 uczestników oraz 5 -cio osobowej kadry 

wyjazdu kolonijnego realizowanego w ramach „Programu integracji społeczności romskiej 

na lata 2014-2020” pod nazwą „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha” 

Zleceniobiorca zapewnił uczestnikom oraz kadrze trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad, 

( kolacja oraz podwieczorek oraz suchy prowiant na czas powrotu z kolonii. Zleceniobiorca

oświadczył, że posiłki będą urozmaicone, odpowiadające normom żywienia opracowanym 

przez Instytut Żywności i Żywienia pod względem ilości, jakości oraz wartości odżywczych, 

bogatych w witaminy, owoce i warzywa. Strony ustaliły koszt jednodniowego wyżywienia 

jednej osoby na kwotę 30,00 zł. Całkowity koszt pobytu w ww. obiekcie wyniesie

12.000,00 zł. Należność w wysokości 12.000,00 zł zostanie przekazana w terminie 30 dni 

po zakończeniu turnusu na konto zleceniobiorcy.

Stwierdzono, że w wyżej wymienionej umowie na wyżywienie uczestników podano 

„ Całkowity koszt pobytu w ww. obiekcie wyniesie 12.000,00 zł.

W związku z powyższym zwrócono się do Prezesa Fundacji o wyjaśnienie powyższej 

nieścisłości.



„ W umowie zawartej z Agencją Usługową DUETS.C. w dnia 14 sierpnia 2015 r. w § 4 pkt 2 

omyłkowo zawarto zapis „całkowity koszt pobytu w ww. obiekcie wyniesie 12 000,00 z ł”. 

Umowa tworzona była na podstawie zawartej umowy z ośrodkiem zapewniającym 

zakwaterowanie uczestników ”.

Powyższe wyjaśnienia przyjęto, niemniej jednak wskazują one na brak należytej staranności 

przy sporządzaniu i zawieraniu umów przez Fundację.

Do kontroli przedłożono nw. fakturę:
Nr

pozy
cji

koszto
rysu

Nr pozy
cji w  

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data
faktury N r faktury Kontrahent Treść Forma zapłaty Kwota faktury Data zapłaty Kwota zapłaty

1. 1.1 26.08.15
Faktura VAT 
nr 413/2015

Agencja Usługowa DUET S.C. 
z siedzibą w  Międzyrzeczu usługa cateringowa przelew 12 000,00 02.09.15 12 00 0 ,0 0

R-m 12 000,00 12 000,00

Potwierdzono wydatkowanie kwoty dotacji 12.000,00 zł przedłożoną do kontroli ww. 

fakturą, za którą zapłacono przelewem w dniu 02.09.2015 r., z dotrzymaniem terminu 

zapłaty.

4.2. Koszty zakwaterowania

W dniu 14 sierpnia 2015 r. zawarta została Umowa zakwaterowania z Ośrodkiem 

Archimedes-Tourist Sp. z o.o. w Głębokim na zakwaterowanie w pawilonie do 40 osób 

łącznie z kadrą /pokoje 3 lub 4 osobowe z łazienkami/, możliwość korzystania z jadalni, sali 

świetlicowej oraz sali do gry w tenisa, z terenu wokół obiektu, kąpieliska strzeżonego wraz z 

ratownikiem. Koszt noclegu 30,00 zł, koszt pobytu jednej osoby wyniesie 300,00 zł /10 

pełnych świadczeń/. Całkowity koszt pobytu w obiekcie 12.000,00 zł. Należność w 

wysokości 12.000,00 zł zostanie przekazana w terminie 30 dni po zakończeniu turnusu na 

konto zleceniobiorcy.

Do kontroli przedłożono nw. fakturę:

Lp.

Nr
pozy

cji
koszto

rysu

Nr pozy 
-cji w  

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data
faktury N r faktury Kontrahent Treść

Forma
zapłaty Kwota faktury Data zapłaty Kwota zapłaty

1. 1.2. 2 26.08.15

Faktura 
VAT nr 
193/2015

Archimedes-Tourist 
Sp. z o.o. w 
Głębokim

opłata za pobyt w  term. 
17-27.08.15 przelew 12 000,00 02.09.15 12 000,00

R-m 12 000,00 12 000,00.



Potwierdzono wydatkowanie środków dotacji w kwocie 12.000,00 zł, zapłacono za fakturę 

przelewem w wyznaczonym terminie.

4.3 .Wynagrodzenia wychowawców

W dniu 12.08.2015 r. zawarta została Umowa zlecenie nr 40/2015 pomiędzy Fundacją (...) 

reprezentowaną przez Izabelę Rakoczy a A.T. - „Wychowawca wypoczynku letniego 

realizowanego zadania publicznego „Program integracji społeczności romskiej na lata 2014- 

2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku pn.: Wypoczynek letni dla dzieci 

i młodzieży z Wałbrzycha”. Do zadań wychowawcy należało między innymi:

„kształtuje i tworzy grupę wychowawczą, organizuje codziennie zajęcia w grupie, 

systematycznie prowadzi dziennik zajęć grupy, zapoznaje podopiecznych z warunkami 

bezpieczeństwa, ściśle współpracuje w organizacji zajęć grupy z asystentem edukacji 

romskiej oraz wykonuje czynności zlecone przez kierownika kolonii” w okresie 

od 17.08.2015 do 27.08.2015 r., wynagrodzenie brutto 900,00 zł/tumus. Określona w umowie 

kwota zawierała koszt brutto wynagrodzenia pracownika oraz w przypadku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

W dniu 12.08.2015 r. zawarta została Umowa zlecenie nr 44/2015 pomiędzy Fundacją (...) 

reprezentowaną przez Izabelę Rakoczy, a B.K. - „Wychowawca wypoczynku letniego 

realizowanego zadania publicznego „Program integracji społeczności romskiej na lata 2014- 

2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku pn.: Wypoczynek letni dla dzieci 

i młodzieży z Wałbrzycha” w okresie od 17.08.2015 do 27.08.2015 r. Wynagrodzenie brutto 

określono w wysokości 900,00 zł/tumus. Pozostałe postanowienia umowy były analogiczne 

jak w ww. umowie.

W dniu 12.08.2015 r. zawarta została Umowa zlecenie nr 45/2015 pomiędzy Fundacją (...) 

reprezentowaną przez Izabelę Rakoczy a K.K. - „Wychowawca wypoczynku letniego 

realizowanego zadania publicznego „Program integracji społeczności romskiej na lata 2014- 

2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku pn.: Wypoczynek letni dla dzieci 

i młodzieży z Wałbrzycha” w okresie od 17.08.2015 do 27.08.2015 r. Wynagrodzenie brutto 

określono w wysokości 900,00 zł/tumus.
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4.4.Wynagrodzenie kierownika wyjazdu

W dniu 12.08.2015 r. zawarta została Umowa zlecenie nr 41/2015 pomiędzy Fundacją (...) 

reprezentowaną przez Izabele Rakoczy, a Izabelą Rakoczy - „Kierownik wypoczynku 

letniego realizowanego zadania publicznego „Program integracji społeczności romskiej 

na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku pn.: Wypoczynek letni 

dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha”.

Do zadań kierownika należało: „sprawowanie szeroko pojętego nadzoru nad prawidłowym 

funkcjonowaniem wyjazdu kolonijnego, koordynowanie przepływu informacji oraz zlecania 

zadań pomiędzy jego uczestnikami oraz osobami tworzącymi kadrę pedagogiczno- 

wychowawczą”, w okresie od 17.08.2015 do 27.08.2015 r. Wynagrodzenie brutto określono 

w kwocie 1300,00 zł/tumus. Wskazana w umowie kwota zawierała koszt brutto 

wynagrodzenia pracownika oraz w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym 

obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

Z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta przez Izabelę Rakoczy z Izabelą Rakoczy, 

kontrolujący wystąpił o wyjaśnienie w przedmiotowym zakresie.

W wyjaśnieniu Prezes Fundacji podała:

„ Umowa zlecenie nr 41/2015 zawarta w dniu 12.08.2015 r. omyłkowo została zawarta przez 

Izabelę Rakoczy z Izabelą Rakoczy. Umowa podpisana została przez Członków Zarządu 

Fundacji. Większość umów zawierana jest pomiędzy Izabelą Rakoczy a zatrudnianym 

pracownikiem, dlatego błąd ten został przez nas przeoczony”.

Wyjaśnienie nie zmienia ustalonego stanu faktycznego i świadczy o braku rzetelności 

w zakresie konstmowania i zawierania umów na finansowanie zadań środkami dotacji 

z budżetu państwa.

4.5,Wynagrodzenie pielęgniarki

W dniu 12.08.2015 r. zawarta została Umowa zlecenie nr 42/2015 pomiędzy Fundacją (...) 

reprezentowaną przez Izabelę Rakoczy a H.S. - „Pielęgniarka uczestników wypoczynku 

letniego realizowanego zadania publicznego „Program integracji społeczności romskiej 

na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku pn.: Wypoczynek letni dla 

dzieci i młodzieży z Wałbrzycha”. Do zadań pielęgniarki należało: między innymi: 

„sprawdzanie czystości skóry i stanu zdrowia dzieci, prowadzenie zeszytu leków oraz

/'
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nadzorowanie podawania ich przez wychowawców, ścisła współpraca z kierownikiem kolonii 

oraz wychowawcami grup. Częstotliwość świadczonych usług miała zostać ustalona w formie 

ustnej, w okresie od 17.08.2015 do 27.08.2015 r.”. Wynagrodzenie brutto określono 

w wysokości 300,00 zł/tumus. Wskazana w umowie kwota zawierała koszt brutto 

wynagrodzenia pracownika oraz w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym 

obciążenie pracodawcy z tego tytułu.

4.6.Wynagrodzenie asystenta romskiego

W dniu 12.08.2015 r. zawarta została Umowa zlecenie nr 43/2015 pomiędzy Fundacją 

reprezentowaną przez Izabelę Rakoczy a M. S. - „Asystent edukacji romskiej wypoczynku 

letniego realizowanego zadania publicznego „Program integracji społeczności romskiej 

na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku pn.: Wypoczynek letni 

dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha” w okresie od 17.08.2015 do 27.08.2015 r. 

Wynagrodzenie brutto określono w wysokości 700,00 zł/tumus.

Kontrola stwierdziła, iż za zrealizowany zakres prac wynikający z sześciu umów zleceń 

Zleceniobiorcy wystawili sześć rachunków. Zleceniodawca potwierdził i przyjął wykonanie 

pracy bez zastrzeżeń, zatwierdził do wypłaty kwotę wynagrodzeń (netto):

RACHUNEK do umowy zlecenia Lista plac ZUS US Wynagrodzenie netto

Z dnia Nazwisko i imię
Kwota

wg
umowy

Podstawa
Nr

listy
pfac

z dnia
Składki na 

ubezpiecze
nie społeczne

Składki
na

ubezpie
czenie

zdrowo
tne

Podatek 
dochodo

wy od 
osób fizy

cznych

Kwota
wypłaty

Wypłata w 
dniu

Wypłata z 
konta*59...

02.09.15 I.R 1 300,00 1 110,16 177 02.09.15 342,04 86,22 64,00 807,74 02.09.15 tak

02.09.15 K.K. 900,00 900,00 177 02.09.15 0,00 81,00 60,00 759,00 10.09.15 tak

02.09.15 T.A. 900,00 900,00 177 02.09.15 0,00 81,00 60,00 759,00 02.09.15 tak

10.09.15 K.B 900,00 900,00 177 02.09.15 0,00 81,00 60,00 759,00 02.09.15 tak

r-m wychowawcy 2 700,00 243,00 180,00 2 277,00

02.09.15 H.S 300,00 300,00 177 02.09.15 0,00 27,00 20,00 253,00 02.09.15 tak

02.09.15 M.S 700,00 597,78 177 02.09.15 184,18 46,42 34,00 435,40 02.09.15 tak

Razem 5 000,00 526,22 402,64 < 298,00 3 773,14

składki +podatek 1 226,86 02-09-15 tak

Wynagrodzenia wychowawców, kierownika wyjazdu, pielęgniarki oraz asystenta romskiego 

rozliczono w jednostce ze środków dotacji w łącznej kwocie 5.000,00 zł (wynagrodzenia 

brutto) na podstawie listy nr 177 z dnia 02.09.2015 r., w opisie listy wskazano kwotę

5.000,00 zł - ze środków dotacji, bez dokonania rozksięgowania na poszczególne
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wynagrodzenia (tj. wychowawców, kierownika, pielęgniarki, asystenta) wskazane 

w kosztorysie z uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń tj. składek ZUS i podatku 

dochodowego. Natomiast wynagrodzenia w sprawozdaniu wykazano w czterech pozycjach 

kosztów (tj. od 3 do 6), w kwotach brutto.

Potwierdzono wydatkowanie wynagrodzeń netto wypłaconych ze środków dotacji 

w wysokości 3.773,14 zł. Natomiast naliczenie składek ZUS i podatku dochodowego 

w łącznej wysokości 1.226,86 zł przekazano z konta, na które wpłynęła dotacja na konto 

Fundacji o numerze 18 1090 2271 0000 0001 1920 5679 w dniu 02.09.2015 r. przelewem 

z opisem „refundacja składek ZUS i podatek kolonia Wałbrzych”.

4.7.Bilety wstępu oraz wyżywienie w czasie wycieczek 

Do kontroli przedłożono nw. faktury:

Lp.

Nr
pozy

cji
koszto

rysu

Nr
pozy-cji
w
sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data
faktury Nr faktury Kontrahent Treść Forma zapłaty Kwota faktury Data zapłaty

Kwota
zapłaty Uwagi

1. 1.7 7 26.08.15
Rachunek
nr 2/2015

Wypożyczalnia Łodzi
Wędkarskich
Międzyrzecz usługi strzeleckie gotówka 180,00 180,00

pobrano
zaliczkę

2. 1.7 8 23.08. 15
Faktura VAT 
nr 63/08/15

PHU DINOLAND 
Imielin usługa rozrywkowa gotówka 180,00 23.08.2015 180,00

pobrano
zaliczkę

3. 1.7 9 21.08.15
Faktura VAT 
nr 115/2015

Cukiernia PTYS 
Międzyrzecz ciasto gotówka 117,00 21.08.2015 117,00

pobrano
zaliczkę

4. 1.7 10 24.08.15
Faktura VAT 
nr 76777 TESCO Międzyrzecz słodycze gotówka 220,92 24.08.2015 220,92

pobrano
zaliczkę

5. 1.7 11 18.08.15
Faktura VAT 
nr 76610 TESCO Międzyrzecz słodycze gotówka 62,40 18.08.2015 62,40

pobrano
zaliczkę

6. 1.7 12 17.08.15
Faktura VAT 
nr 76592 TESCO Międzyrzecz W .TVL....A gotówka 14,90 17.08.2015 14,90

pobrano
zaliczkę

7. 1.7 13 21.08.15
Faktura YAT 
nr 76707 TESCO Międzyrzecz napój, woda gotówka 21,04 21.08.2015 21,04

pobrano
zaliczkę

8. 1.7 M 23.08.15
Faktura VAT 
nr 07/2015 BERG Szczecin

pizza, napoje, sok, 
deser gotówka 592,00 23.08.2015 592,00

pobrano
zaliczkę

R-m 1 388,26 1 388,26

Z uwagi na fakt, iż Faktura VAT nr 76592 nie zawierała pełnej nazwy dokonanego zakupu, 

zwrócono się o wyjaśnienie, jaki towar zakupiono?

Prezes Fundacji podała: „Bilety wstępu oraz wyżywienie w czasie wycieczek - Faktura nr 

76592 poz. 12 zestawienia faktur (rachunków) w kwocie 14,90 zł dotyczyła zakupu wody dla 

uczestników podczas wycieczki”. Wyjaśnienia uwzględniono.

Potwierdzono wydatkowanie środków dotacji w łącznej wysokości 1.388,26 zł, za ww. 

faktury zapłacono gotówką.
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Całkowity koszt we wniosku określono w wysokości 1.400,00 zł wykorzystanie środków 

dotacji w sporządzonym sprawozdaniu wykazano w wysokości 1.388,26 zł, dokonano zwrotu 

niewykorzystanej dotacji w kwocie 11,74 zł.

4.8. Przewóz dzieci oraz koszt przewozu i organizacji wycieczek

W dniu 14 sierpnia 2015 r. zawarta została Umowa o wykonanie usług transportowych 

z EUROTRANS JAREK-AGA z siedzibą w Krzeszowie, Kochanów 92, w celu realizacji 

zadania w ramach „Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020” pod nazwą 

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha”, na wykonanie usługi transportu 

osobowego przez przewoźnika w oparciu o posiadany środek transportu na rzecz dzieci 

uczestniczących w programie. Przewoźnik zobowiązał się do dowiezienia uczestników 

kolonii z miejscowości Kłodzko do Ośrodka Archimedes-Tourist w miejscowości Głębokie 

i z powrotem. Termin wyjazdu ustalono na dzień 17 sierpień 2015 r. powrót na dzień 27 

sierpień 2015 r.

Wynagrodzenie ustalono w wysokości 4.600,00 zł. Przewoźnik został zobligowany 

do rozliczenia ilości wykonanych usług transportowych z uwzględnieniem ilości dni 

w dokumencie księgowym (faktura bądź rachunek) lub specyfikacji dołączonej do takiego 

rachunku. Dokument taki powinien zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania 

i rozliczenia danej usługi. Zapłata nastąpi na rachunek przewoźnika rachunek banko wy (...).

W umowie wskazano błędna miejscowość z której i do powrotu z której przewoźnik miał 

dowieźć uczestników kolonii -  Kłodzko, w realizowanym zadaniu wypoczynek letni 

dla dzieci i młodzieży miał dotyczyć Wałbrzycha”.

W wyjaśnieniu z dnia 29.03.2016 r. Prezes Fundacji podała:

,JPrzewóz dzieci oraz koszt przewozu i organizacji wycieczek - W §3 umowy zawartej 

pomiędzy Fundacją a EUROTRANS JAREK - AGA błędnie zamieszczono zapis miejscowość 

Kłodzko. Turnus przed dziećmi z Wałbrzycha odbywał się wyjazd uczestników z miejscowości 

Kłodzko ( 07.08.2015-17.08.2015). Powyższa pomyłka spowodowana jest bazowaniem 

na umowie zawartej na przewóz dzieci z miejscowości Kłodzko. W trakcie kontroli 

przedłożono umowę zawartą pomiędzy Fundacją a Przewoźnikiem oraz fakturę VAT 

z wykonania usługi. W umowie zawarto zapis, że usługa obejmuje dowiezienie uczestników na 

miejsce wypoczynku i z  powrotem ”.
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Wyjaśnienie nie zmienia dokonanych ustaleń kontroli i świadczy o braku rzetelności 

w zakresie konstruowania i zawierania umów na finansowanie zadań ze środków dotacji 

otrzymanych z budżetu państwa.

Do kontroli przedłożono nw. fakturę:

Lp.

N r pozy
cji koszto

rysu

N r pozy
cji w 

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data faktury N r faktury Kontrahent Treść
Forma
zapłaty Kwota faktury

Data
zapłaty Kwota zapłaty

1. 1.8 15 31.08.2015

Faktura VAT 
nr
47/082/2015

EUROTRANS JAREK- 
AGA z siedzibą w  
Krzeszowie

usługa
transportowa - 
przewóz osób przelew 4 600,00 07.09.2015 4 600,00

R-m 4 600,00 4 600,00

Udokumentowano wydatkowanie kwoty dotacji w wysokości 4.600,00 zł przedłożoną do 

kontroli fakturą o wartości 4.600,00 zł, zapłaconą przelewem w dniu 07.09.2015 r.

Całkowity koszt we wniosku określono w wysokości 4600,00 zł, wykorzystano 100% 

otrzymanych środków dotacji.

4.9. Zakup środków czystości i leków

Do kontroli przedłożono nw. faktury:

Lp.

Nr pozy
cji 

koszto
rysu

N r pozy
cji w 

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data faktury N r faktury Kontrahent Treść
Forma
zapłaty

Kwota
faktury

Data
zapłaty

Kwota
zapłaty

1. 1.9 16. 13.08.2015
Faktura VAT nr 
6604/2015

EUROPHARM Apteka 
Wałbrzych zakup leków gotówka 227,9 13.08.2015 227,9

2. 1.9 17. 21.08.2015
Faktura VAT nr 
1816/2015 Apteka w  Międzyrzeczu zakup leków gotówka 27,47 21.08.2015 27,47

3. 1.9 18. 24.08.2014 Faktura VAT nr 76776 TESCO Międzyrzecz środki czystości gotówka 111,00 24.08.2014 111,00

4. 1.9 19. 18.08.2015 Faktura VAT nr 76611 TESCO Międzyrzecz środki czystości gotówka 8,98 18.08.2015 8,98

5. 1.9 20. 21.08.2015
Faktura VAT nr 
413/2015 TESCO Międzyrzecz środki czystości gotówka 29,99 21.08.2015 29,99

R-m 405,34 405,34

Potwierdzono wydatkowanie środków dotacji w wysokości 405,34 zł przedłożonymi do 

kontroli pięcioma ww. fakturami. W kosztorysie koszt całkowity działania określono 

w wysokości 420,00 zł, zwrócono na konto DUW niewykorzystaną dotację w kwocie 14,66 

zł.

4.10. Zakup nagród, materiałów papierniczych, sprzętu sportowego i wyprawek dla 

najbiedniej szych dzieci

Do kontroli przedłożono nw. faktury:
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Lp.

Nr pozy
cji 

koszto
rysu

N r pozy
cji w 

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA

Data faktury N r faktury Kontrahent Treść
Forma
zapłaty

Kwota
faktury Data zapłaty

Kwota
zapłaty Uwagi

1. 1.10 21. 21.08.2015
Faktura VAT 
nr 26

Handel Obwoźny 
Międzyrzecz majtki gotówka 24,00 21.08.2015 24,00

Zakup wyprawek dla 
najbiedniejszych dzieci

2. 110 22. 18.08.2015

Faktura VAT
FV/2015/1334
/255/1344

PEPCO POLAND 
Sp z.o.o./Poznań zabawki gotówka 38,74

18.08.
2015 38,74

3. 1.10 23. 05.08.2015
Faktura VAT 
307/WB/2015

Dolnośląska Agencja 
Handlowa ATLAS 
Wałbrzych

art. papiernicze, 
zabawki gotówka 350,00

05.08.
2015 350,00

R-m 412,74 412,74

Potwierdzono wydatkowanie środków dotacji w wysokości łącznej 412,74 zł, faktury 

opłacono gotówką.

W kosztorysie koszt całkowity ww. poz. określono w wysokości 400,00 zł, wykorzystano 

o 12,74 zł więcej - w rozliczeniu Fundacja podała, iż” przesunięto z poz. 9, do poz. 10”.

W związku z powyższym zwrócono się o wyjaśnienie ww. przesunięcia.

Prezes Fundacji wyjaśniła:

„ W poz. 10 wydatkowano 412,74 zł, natomiast wg. kosztorysu koszt całkowity wynosi 400,00 

zł. Przekroczoną kwotę w wysokości 12,74 zł przeniesiono do poz. 9, według zapisu w umowie 

zawartej z Wojewodą „Jeżeli dany koszt finansowy z dotacji celowej wykazany 

w sprawozdaniu z wykonania zadania nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej 

pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiła jego 

zmiana o więcej niż 10%, z wyłączeniem wynagrodzeń.

Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą § 6 pkt 4 „Jeżeli dany koszt finansowy z dotacji 

celowej wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania nie jest równy z kosztem określonym 

w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy 

nie nastąpiła jego zmiana o więcej niż 10%, z wyłączeniem wynagrodzeń ”, nastąpiło 

przesunięcie środków z poz. 1.9. do poz. 1.10.”

Kontrolujący potwierdzili, że w kosztorysie koszt całkowity ww. poz. określono w wysokości

400,00 zł, wykorzystano 412,74 zł, co stanowiło nie więcej niż 10 % i było zgodne z § 6 pkt  

4 umowy z Wojewodą.

4.11. Koszt ubezpieczenia grupowego

Do kontroli przedłożono nw. polisę:



Lp.

Nr pozy
cji

koszto
rysu

Nr 
pozy
cji w 

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPŁATA

Data
wystawienia N r polisy Kontrahent Treść

Forma
zapłaty Kwota faktury

Data
zapłaty Kwota zapłaty Uwagi

1. L II 24 04.08.15 Polisa 1008361645 PZU SA
polisa ubezpieczeniowa 
nnw (grupa 35 osób) przelew 58,17 02.09.15 58,17

termin płatności 
11.08.15

R-m 58,17 58,17

Fundacja zapłaciła za polisę przelewem ze zwłoką wynoszącą 21 dni po powrocie z wyjazdu 

kolonijnego. Koszt całkowity określono w wysokości 100,00 zł potwierdzono wydatkowanie 

kwoty 58,17 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 41,83 zł.

4.12. Nauka pływania i snorkelingu

Do kontroli przedłożono nw. fakturę:

Lp.

Nr pozy
cji 

koszto
rysu

Nr 
pozy
cji w 

sprawo
zdaniu

FAKTURA ZAPLATA
/
1

Data
faktury N r faktury Kontrahent Treść Forma zapłaty Kwota faktuiy Data zapłaty

Kwota
zapłaty Uwagi

1. 1.12 25 27.08.15
F a k tu ra  V A T  
n r  04/2015

MANTA Centrum 
Wodne Wałbrzych

nauka pływania 
i snokerlingu przelew 980,00 11.09.15 980,00

brak umowy

R-m 980,00 980,00

W trakcie czynności kontrolnych Fundacja nie przedłożyła umowy na wykonanie ww. usługi. 

W związku z powyższym kontrolujący wystąpił o wyjaśnienie ww. kwestii.

W odpowiedzi, Prezes Fundacji w dniu 23.03.2016 r. przedłożyła wyjaśnienie w którym 

poinformowała, iż:

„ Umowa z Firmą MANTA została wpięta do innej dokumentacji, nie przedstawionej podczas 

kontroli. Kserokopię umowy załączono do wyjaśnień ”.

Wyjaśnienie przyjęto i uwzględniono, dostarczono przedmiotową umowę.

Potwierdzono wydatkowanie środków dotacji, za fakturę w wysokości 980,00 zł zapłacono 

w dniu 11.09.2015 r. przelewem

Koszt całkowity określono w wysokości 980,00 zł, wykorzystano 100 % otrzymanych 

środków dotacji.

W dokumentach Fundacji poza dokumentami finansowo-księgowymi (tj. umowami zlecenia, 

listami płac, rachunkami do umów zleceń) znajdowały się dokumenty potwierdzające 

realizację zadania, tj.:

- Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty.

- Listę uczestników wyjazdu wakacyjnego dla dzieci z miasta Wałbrzycha (35 osób).

- Karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku.



- Dzienniki zajęć trzech grup (I -  11 osób, 11-15 osób, III -  9 osób).

- Plan pracy kolonii letniej „wypoczynek”.

- Plan dnia deklarację ws. ochrony życia i zdrowia dzieci i młodzieży na kolonii.

- Zakres czynności i odpowiedzialności wychowawcy na koloni.

- Regulamin uczestnika „Wypoczynek”...

- Regulamin kąpieli, wycieczek, procedurę organizacji wycieczki bądź spaceru.

[Dowód: akta kontroli: str.676-835]

Koszt całkowity zadania określono w wysokości 36.900,00 zł z tego do pokrycia 

z wnioskowanej dotacji w kwocie 36.900,00 zł. Na realizację zadania została przyznana 

dotacja w wysokości 36.900,00 zł. Według sporządzonego sprawozdania wydatkowano kwotę 

36.844,51 zł, Fundacja dokonała zwrotu niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 

55,49 zł, w dniu 24.09.2015 r. tj. zgodnie z terminem określonym w umowie zawartej 

z Wojewodą.

Wskazać należy, że w zakresie kontrolowanych zadań Jednostka kontrolowana nie 

udokumentowała w pełni działań związanych z wyborem najkorzystniejszych ofert 

wykonania zadań zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, celem stwierdzenia czy 

wydatków dokonano zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych tj. celowo i oszczędnie, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów.

W kontekście stwierdzonego stanu faktycznego oraz w związku z pozyskaniem dotacji przez 

Fundację, która zgodnie z art. 126 oraz art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) podlega szczególnym zasadom 

rozliczania, wystąpiono o wyjaśnienie w zakresie braku udokumentowania wyżej opisanych 

czynności.

W odpowiedzi na powyższe, Prezes Fundacji w dniu 29.03.2016 r. przedłożyła wyjaśnienie 

w którym poinformowała, iż: „Do każdego z wykonawców zwrócono się z zapytaniem 

dotyczącym kosztów realizacji usługi. Usługodawcę wybrano na podstawie najniższej ceny. 

Zaplanowane kwoty za realizację usług są tak niskie, że zbędnym jest kierowanie się ustawą 

dotyczącą zamówień publicznych ”.



Wyjaśnienie nie zmienia ustalonego stanu faktycznego, że Fundacja powinna posiadać 

dokumentację potwierdzającą dokonany wybór wykonawców, również dla wydatków, 

których wartość nie obliguje Fundację do stosowania ustawy PZP.

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

W oparciu o dokumenty finansowo-księgowe tj. listy płac, wyciągi bankowe oraz przedłożone 

do kontroli Wykazy podatków za rok 2015 (od miesiąca lipca 2015 r. do miesiąca grudnia 

2015 r.) w zakresie umów cywilnoprawnych, rozliczonych w ramach kontrolowanych zadań 

(opisanych w wystąpieniu od nr 1-3, dla których termin zakończenia wskazany w umowie 

dotacyjnej przypadał na dzień 31.12.2015 r.), ustalono, iż należny podatek winien być 

odprowadzony, odpowiednio:

Za miesiące
Wyszczególnienie VIII IX X XI XII Razem

W ykazy podatków za rok 2015 w  zakresie umów  
cywilnoprawnych 1 855,00 3 250,00 2  006,00 2 243,00 2 761,00 1 2 1 1 5 ,0 0
Zadanie 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - 
świetlicy środowiskowej dla dzieci i m łodzieży pochodzenia 
romskiego z  terenu miasta Wałbrzycha 43,00 234,00 189,00 50,00 339,00 855,00
Zadanie 2. Warsztaty anty dyskryminacyjne i dotyczące 
kultury romskiej dla dzieci i m łodzieży z miasta Wałbrzycha 37,00 37,00 74,00

Razem zadanie 1 +  2 43,00 234,00 189,00 87,00 376,00 929,00
Zadanie 3. Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 
pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha 16,00 100,00 96,00 91,00 91,00 394,00

Razem zadanie 3 16,00 100,00 96,00 91,00 91,00 394,00
Ł ącz n ie  1-3 59 ,00 334,00 285 ,00 178,00 467 ,00 1 323 ,00

Łącznie podatek dochodowy z trzech zadań objętych kontrolą wyniósł 1.323,00 zł.

Zaznaczyć należy, że środki od wypłaconych w poszczególnych miesiącach wynagrodzeń 

w dniu wypłaty (wynagrodzenia netto z tytułu umów zleceń) przelewano z konta 59 1090 

2271 0000 0001 1920 7075 na konto 18 1090 2271 0000 0001 1920 5679 z adnotacją 

na przelewie „ Refundacja składek ZUS i podatek (ze wskazaniem za jaki m-c) z podaniem 

nazwiska lub ogólnie nazwę zadania”.

Z przedłożonych przez Fundację dokumentów finansowo-księgowych tj. potwierdzenia 

przelewu z dnia 30.12.2015 r. (TI/R020623850/OKR/15M12/SFP/PIT-4) oraz wyciągu 

bankowego nr 2015/012 (za okres od 2015-12-01 do 2015-12-31) z rachunku bankowego 

o nr 18 1090 2271 0000 0001 1920 5679 wynika, iż zapłaty należnego podatku dochodowego 

do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu dokonano w kwocie 2.146,00 zł.



W związku z powyższym, kontrolujący wystąpili do Prezes Fundacji z zapytaniem: „Kiedy 

dokonano płatności należnego podatku od osób fizycznych z tytułu zawartych na realizację 

kontrolowanych zadań - umów zleceń - do Urzędu Skarbowego i w jakich wysokościach? ”

W piśmie z dnia 14.03.2016 r. w Prezes Fundacji poinformowała, iż: „Płatności dokonano 

w dniu 31.12.2015 r .” Wpłata z 30 grudnia 2015 roku w kwocie 2146 tytułem zapłaty 

podatku dochodowego dotyczy należnych zaliczek z zadań objętych kontrolą ”

Z przedstawionych dowodów finansowo-księgowych tj. potwierdzenia zapłaty i wyciągu 

bankowego za m-c grudzień 2015 r., wynika, iż wpłaty do Urzędu Skarbowego dokonano 

w dniu 30.12.2015 r. Niemniej jednak w ww. piśmie jednostka nie podała informacji w jakich 

wysokościach przekazano środki w zakresie umów-zleceń rozliczonych 

w ramach zadań objętych niniejszą kontrolą.

W związku z powyższym kontrolujący wystąpili z prośbą do Prezesa Fundacji o wyjaśnienie 

nw. kwestii: „Dlaczego Fundacja dokonała płatności należnego podatku od osób fizycznych 

do Urzędu Skarbowego w dniu 30.12.2015 r. w kwocie 2.146,00 zł, podczas gdy w obiegu 

funkcjonowały umowy zlecenia zawarte od miesiąca lipca 2015 r. do grudnia 2015 r. 

a podatek podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego od sierpnia do grudnia 2015 r., 

wynikający z umów cywilnoprawnych (w oparciu o wydruk z systemu Progman Płace 

9.8.2.14 firmy Wolters Kluwer SA) ustalono w wysokości 12 115,00 zł?

W odpowiedzi na ww. pytanie Fundacja poinformowała, że „ W sporządzonych zestawieniach 

zaliczek podatku dochodowego od VIII-XII/2015 zawarte są umowy zlecenia nie mające 

związku z realizacją programu rządowego, a które składają się na łączną kwotę podatku 

w wysokości 12.115,00 z ł”.

Z uwagi na fakt, że w wyniku dokonanej analizy przedstawionych do kontroli dokumentów 

finansowo-księgowych stwierdzono, iż podatek dochodowy w łącznej wysokości 1.323,00 zł 

należny w zakresie trzech realizowanych zadań objętych przedmiotową kontrolą mieści się w 

ww. kwocie dokonanego przelewu do US w dniu 30.12.2015 r., kontrolujący przyjęli 

wyjaśnienie, iż przedmiotowy podatek opłacony został środkami dotacji rozliczonej w ramach 

wskazanych trzech zadań.

W zakresie zadania 4 opisanego w niniejszym wystąpieniu stwierdzono natomiast brak 

udokumentowania odprowadzenia podatku dochodowego do US w wysokości 298,00 zł



do dnia zakończenia zadania do dnia zakończenia zadania wskazanego w umowie dotacji tj. 

do dnia 11.09.2015 r. czym naruszono termin wynikający z § 2 ust.3 przedmiotowej

umowy.

Za miesiące
Wyszczególnienie VIII IX X XI XII Razem

Zadanie 4. W ypoczynek letni dla dzieci i m łodzieży  
z Wałbrzycha 298,00 298,00

Rozliczenie składek ZUS

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Fundacja nie dokonała w pełnej wysokości 

zapłat należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne (na konto ZUS) od umów zleceń 

zawartych, na realizację zadań objętych niniejszą kontrolą, a opisanych na poprzednich 

stronach niniejszego wystąpienia.

W oparciu o przedłożone dowody księgowe tj. deklaracje ZUS P DRA oraz dokonane zapłaty 

należności na konta Zakładu Ubezpieczenia Społecznego (z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy) sporządzono niżej przedstawione

zestawienie:

DEKLARACJE ZUS DRA i zapłaty do ZUS

UWAGIData deklaracji

Informacja o 
wysylce/potwierdze 

nie ZUS

Łączna kwota 
na ubezp. 

Spoi.

KWOTY DO ZAPŁATY

potracenie
Ubezp.

spoi.
Ubezp.
zdrów. FPiFGŚP

1 2 3 4 5 6 7

01.07.15 15.08.15 38 083,54 -14 972,54 23 111,00 9 896,07 1 913,45

zaplata 01.09.15 -14 479,02 -8 021,16 -1 181,28

zaplata 27.07.15 -8 631,98 -1 874,91 -732,17
zapłacone z konta 12

do zapłaty 0,00 0,00 0,00

01.08.15 14.09.15 30 131,17 -13 655,03 16 476,14 8 218,00 1 288,84

zaplata 25.09.15 -8 218,00 -1 288,84

zaplata 15.10.15 -16 476,14

do zapłaty 0,00 0,00 0,00

01.09.15 16.10.15 34 115,65 -9 715,35 24 400,30 11170,45 1 248,61

zaplata 15.10.15 -523,86 -11 170,44 -1 248,61

zapłata 13.11.15 -23 876,44

zapłata 15.12.15 -0,01

do zapłaty 0,00 0,00 0,00

01.10.15 13.11.15 31 350,34 -8 440,01 22 910,33 9 166,14 1129,64

zapłata 13.11.15 -6 434,19 -9 166,13 -1 129,64

zapłata 15.12.15 -16 476,14

do zapłaty 0,00 0,01 0,00

01.11.15 16.12.15 32 483,40 -2 120,62 30 362,78 9 300,49 1 085,68

zapłata 15.12.15 -6 886,64 -1 086,68

zapłata 30.12.15 -10 977,35

zaplata 13.01.16 -12 498,79 -9300 ,49 Zaplata w  2016 r.



do zapłaty 0,00 0,00 -1,00

01.12.15 13.01.16 33 403,50 -3 092,87 30 310,63 10 052,05 1 099,68

zaplata 13.01.16 - U  501,21 -1 099,68 Zaplata w  2016 r.

zaplata 15.02.16 -18 809,42 -10 052,05 Zaplata w  2016 r.

do zapłaty 0,00 0,00 0,00
RAZEM  do 
zapłaty 199 567,60 -51 996,42 147 571,18 57 803,20 7 765,90

zapłacone -147 571,18 -57 803,19 -7 766,90

różnica niezapłacone 0,00 0,01 -1,00

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli oraz z analizy dokumentów finansowo- 

księgowych tj. list wypłat, przelewów (wyciągów bankowych), deklaracji ZUS, kontrola 

stwierdziła, iż Fundacja nie dokonała zapłat należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne 

za miesiące listopad i grudzień 2015 r. Przelewu do ZUS ww. składek dokonano dopiero 

w dniach 13.01.2016 r. (za miesiąc listopad 2015 r.) oraz 15.02.2016 r. (za miesiąc grudzień 

2015 r . \  czym naruszono postanowienia zapisów § 2 ust. 2 umowy (termin realizacji zadania 

do 31.12.2015 r.) oraz § 2 ust. 3 (termin wykorzystania przyznanej dotacji na Zadania 

określono - do dnia 31.12.2015 r.) umów dotacyjnych.

Jednocześnie kontrola ustaliła, iż należne do odprowadzenia składki z ww. tytułów Fundacja 

nie przekazywała (za miesiące, w których realizowano zadania) w pełnych wysokościach 

wynikających ze złożonych deklaracji ZUS P DRA oraz z naruszeniem terminów ti. do 15 

dnia miesiąca.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrola stwierdziła, iż Fundacja SALVATOR nie dokonała do 

dnia 31.12.2015 r. odprowadzenia składek zdrowotnych do ZUS z tytułu zawartych umów 

zleceń ramach trzech pierwszych kontrolowanych zadań z terminem ich zakończenia 

do 31.12.2015 r . , w łącznej wysokości 1.197,54 zł, co przedstawiono poniżej:

Poz.
kosztu

Lista płac ZUS US
Wynagrodzenie

netto
Przelew, refundacja składek ZUS i 

podatek
ZUS — Kwota składki 

zdrowotnej - niezapłacona

Nr listy płac z  dnia

Składki na 
ubezpie
czenie 

społeczne

Składki na 
ubezpie
czenie 

zdrowo-tne

Podatek 
dochodowy od 

osób fizy
cznych

Kwota
wypłaty

Wypłata w 
dniu

Kwota przelewu 
na konto *1 z  dnia za m-c

Naliczone na 
listach płac 

(kol. 5)

Data refundacji na 
konto podstawowe 

Fundacji
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zadanie 1
1.1. 11/2015 Nr 231 27.11. 230,23 58,03 43,00 543,74 30.11. 331,26 30.11. XI 58,03 30.11.
1.1. 12/2015 Nr 265 28.12. 230,23 58,03 43,00 543,74 29.12. 270,41 29.12. XII 58,03 29.12.
1.1. Wynagrodzenie asystenta romskiego 116,06
1.2. 10/2015 Nr 227 04.11. 0,00 108,00 80,00 1 012,00 05.11. 188,00 05.11. X 108,00 05.11.
1.2. 12/2015 Nr 259 07.12. 0,00 108,00 80,00 1 012,00 07.12. 188,00 07.12. XI 108,00 07.12.
1.2. 12/2015 Nr 287 29.12. 0,00 108,00 80,00 1 012,00 29.12. 188,00 29.12. XII 108,00 29.12.
1.2. Wynagrodzenie pedagoga 324,00
1.3. 10/2015 Nr 227 04.11. 0,00 45,00 33,00 422,04 05.11. 78,00 05.11. X 45,00 05.11.
1.3. 12/2015 Nr 259 07.12. 0,00 45,00 33,00 422,04 07.12. 78,00 07.12. XI 45,00 07.12.
1.3. 12/2015 Nr 287 29.12. 0,00 45,00 33,00 422,04 29.12. 77,84 29.12. XII 44,84 29.12.



1.3. Wynagrodzenie nauczyciela języka polskiego 134,84
1.4. 10/2015 Nr 227 04.11. 0,00 45,00 33,0C 422,04 05.11. 78,00 05.11. X 45,00 05.11.
1.4. 12/2015 Nr 259 07.12. 0,00 45,00 33,0C 422,04 07.12. 78,00 07.12. XI 45,00 07.12.
1.4. 12/2015 Nr 287 29.12. 0,00 45,00 33,0C 422,04 29.12. 77,84 29.12. XII 44,84 29.12.

1.4. Wynagrodzenie logopedy 134,84

1.9.
07-10/2015 Nr 

223 04.11. 35,08 8,84 7,0C 82,43 05.11. 50,92 05.11. VII-X 8,84 05.11.
1.9. 11/2015 Nr 251 02.12. 8,78 2,21 2,00 20,35 02.12. 12,99 02.12. XI 2,21 02.12.
1.9. 12/2015 Nr 286 29.12. «■,78 2,21 2,0C 20,35 29.12. 12,96 29.12. XII 2,21 29.12.
1.9. Wynagrodzenie księgowej 13,26

Zadanie 2
2. 11/2015 Nr 230| 26.11.1 197,33| 49,74| 37,00| 465,93| 26.11. | 284,07| 26.11.| XI 49,74 26.11.

2.
Warsztaty dotyczące kultury i historii Romów dla uczniów - wynagrodzenie kotrenera (osoby wspierającej ze

społeczności Tomskiej). 49,74
4. 12/2015 Nr 264| 21.12. | 197,33| 49,74| 37,00| 465,93) 21.12. | 284,07| 21.12.| XII 49,74 21.12.

4. Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów - wynagrodzenie trenera (osoby wspierającej ze społeczności romskiej). 49,74
OGÓŁEM  1+2 822,48

Zadanie 3

1.1. 213 29.10. 0,00 75,60 56,00 708,40 29.10. 131,6 22.12. 10 75,60 22.12.15

1.1. 242 27.11. 0,00 75,60 56,00 708,40 30.11. 131,6 30.11. 11 75,60 30.11.15

1.1. 276 28.12. 0,00 75,60 56,00 708,40 29.12. 131,6 29.12. 12 75,60 29.12.15
Wynagrodzenie asystenta romskiego 226,80

1.7. 220 04.11. 0,00 45,00 33,00 422,04 05.11. 78,00 15.12. 10 45,00 05.11.15

1.7. 248 02.12. 0,00 45,00 33,00 422,04 02.12. 78,00 02.12. 11 45,00 02.12.15.

1.7. 288 29.12. 0,00 45,00 33,00 422,04 29.12. 78,00 29.12. 12 45,00 29.12.15
Wynagrodzenie logopedy 135,00

1.9. 221 04.11. 35,08 8,84 7,00 82,43 05.11. 50,92 15.12. ? 8,84 05.11.15

1.9. 249 02.12. 8,78 2,21 2,00 20,35 02.12. 12,99 02.12. XI 2,21 02.12.15
1.9. 283 29.12. 8,75 2,21 2,00 20,35 29.12. 12,96 29.12. XII 2,21 29.12.15

Wynagrodzenie księgowej 13,26
Razem  3 375,06

O G O Ł E M 1-3 1 197,54

Natomiast w zadaniu nr 4 nie udokumentowano odprowadzenia składek do ZUS 

w wysokości 928,86 zł (526,22 zł składki na ubezpieczenie społeczne + 402,64 zł składki 

na ubezpieczenie zdrowotne) do dnia zakończenia zadania wskazanego w umowie dotacji tj. 

do dnia 11.09.2015 r. czym naruszono termin wynikający z § 2 ust.3 przedmiotowej umowy.

RACHUNEK do umowy zlecenia Lista plac ZUS Wynagrodzenie netto

Z dnia Wynagrodzenia kolonia Kwota wg 
umowy

Nr listy 
płac z dnia Składki na ubezpieczenie 

społeczne
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne
Kwota wypłaty 

netto
Wypłata w 

dniu

02.09.15 Łącznie lista 5 000,00 177 02.09.15 526,22 402,64 3 773,14 02.09.15

[Dowód: akta kontroli: str. 1022-1172]

Mając na uwadze fakt, że pomimo opisanych nieprawidłowości w zakresie rzetelnego 

dokumentowania zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, zadania zapisane 

w umowach dotacyjnych zostały zrealizowane, a wydatki na które udzielono dotacji 

(z wyłączeniem kwoty 2.424,40 zł uznanej za wykorzystaną niezgodnie



z przeznaczeniem) poniesione, kontrolowany obszar oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Prawidłowość dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych

Do kontroli przedłożono:

Przyjęte zasady politykę rachunkowości wprowadzone Uchwałą nr 12/11/2012 Zarządu 

Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” w Wałbrzychu.

Przedłożona do kontroli ewidencja księgowa jest prowadzona w systemie Progman finanse 

DDJ 10.2.0 firmy Wolters Kluwer SA w ujęciu podziałek klasyfikacji budżetowej.

Wskazać należy, że Fundacja nie sporządza sprawozdań budżetowych, stąd prowadzenie 

ksiąg z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej nie ma bezpośredniego przełożenia na 

sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji zadań.

1) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci 

i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha.

Do kontroli przedłożono ewidencję księgową w zakresie ww. realizowanego zadania: 

131-05 Konto do obsł. dotacji progr. rządowych na Rzecz Społeczn. Romskich,

503-01-01 -D U W  Świetlica Integracyjna Wałbrzych,

503-01-01-4110 FUS pracodawca,

503-01-01- 4170 Umowa zlecenie,

503-01-01- 4210 Pomoce dydaktyczne,

503-01-01- 4210-01 Środki czystości i art. Gospodarcze,

503-01-01- 4220 Zakup żywności,

503-01-01- 4300 Usługi transportowe,

503-01-01- 4430 Ubezpieczenie dzieci,

220-503-04- -03 FUS pracodawca,

230-503-04- -02 z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Przedłożono również wydruki z ewidencji księgowej, wybranych kontrahentów na kontach: 

201-21-Poker,

201-46 -  Dusza. [Dowód akta kontroli: str. 382 - 884]
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2) Warsztaty antydyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla dzieci i młodzieży 

z miasta Wałbrzycha.

Do kontroli przedłożono ewidencję księgową w zakresie ww. realizowanego zadania:

131-05 Konto do obsł. dotacji progr. rządowych na Rzecz Społeczn. Romskich,

503-07 -  DUW Warsztaty antydyskryminacyjne i dot. kultury romskiej,

503-07- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe,

201-87 -  The Mind Project Izabela Rakoczy.

[Dowód akta kontroli: str.885-888]

3) Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu 

miasta Wałbrzycha

Do kontroli przedłożono ewidencję księgową w zakresie ww. realizowanego zadania:

503- Programy Rządowe na rzecz Społeczności Romskich

503-01 DUW Integracyjny Punkt Przedszkolny w Wałbrzychu (w ujęciu podziałek 

klasyfikacji budżetowej),

220-503-01 Rozrachunki z budżetami DUW PP Wałbrzych (w ujęciu podziałek klasyfikacji 

budżetowej),

230-503-01-02 -  Z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

201-21-Poker,

201-34 -  Teatr Lalki i Aktora,

201-46 - Dusza.

4) Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha

Do kontroli przedłożono ewidencję księgową w zakresie ww. realizowanego zadania: 

503-04-02 DUW Wakacje w Głębokim -  Wałbrzych (w ujęciu podziałek klasyfikacji 

budżetowej),

220-503-03 Rozrachunki z budżetami wakacje Głębokie Wałbrzych,

201— 81 PZU,

201-43 MANTA,

201-44 Archimedes -  Tourist,
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201-45 DUET,

232-08 Tymińska Aleksandra.

[Dowód: akta kontroli: str.889-995] 

PIT-4R -  Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 rok, 

Wyciągi z rachunku bankowego za 2015 rok.

[Dowód akta kontroli: str.996-1021]

Dowody księgowe zostały opieczętowane i podpisane przez osoby odpowiedzialne 

za te ustalenia tj. sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 

zostały zatwierdzone do wypłaty, wskazano na nich daty księgowania wraz ze wskazaniem 

kwot i kont, na których dokonano zapisów księgowych (wydruk z programu księgowego). 

Opatrzono pieczęcią z podpisami: „Wydatek w kwocie (....) pokryty ze środków dotacji 

zgodnie z umową nr (...) o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą (....)• 

Ponadto, opieczętowano dowody pieczęcią o treści: ’’Zadanie finansowane ze środków dotacji 

celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu”.

Pomimo powyższego, kontrolujący stwierdzili, że objęte kontrolą dokumenty księgowe nie 

zawierają wyczerpującego opisu merytorycznego wskazującego na bezpośrednie przypisanie 

ich do działań określonych w kosztorysie, podpisanego przez osobę odpowiedzialną za te 

wskazania (poza trzema przypadkami). Stwierdzono stosowanie niejednolitego nazewnictwa 

na kolejnych etapach przetwarzania danych (tj. np. w zadaniu pn. Prowadzenie punktu 

przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha, w umowach 

zlecenia - Integracyjny Punkt Przedszkolny „ Romano drom pe fedyr dziyen" w Wałbrzychu, 

na fakturach w opisie o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą np. Punkt 

Przedszkolny Wałbrzych, w opisach księgowych - DUW Integracyjny Punkt Przedszkolny w 

Wałbrzychu.. W kilku przypadkach na dowodach księgowych nie wskazano wysokości kwot 

sfinansowanych ze środków własnych.

W związku ze stwierdzonym brakiem prawidłowego opisu merytorycznego dowodów 

księgowych jednoznacznie określających pozycję w kosztorysie sporządzonym przez 

Fundację (stanowiącym integralną część umowy Wojewodą) oraz stosowaniem 

niejednolitego nazewnictwa przedmiotowego zadania i poszczególnych rodzajów kosztów 

określonych we wniosku oraz braku szczegółowej kalkulacji stawek, kontrolujący wystąpili 

do Fundacji o wyjaśnienie ww. kwestii.



Prezes Fundacji podała:

„Dokumenty źródłowe (rachunki, faktury itp.) nie zostały opisane pod względem 

merytorycznym, ze wskazaniem pozycji kosztorysu, ponieważ w zawartej z  Wojewodą umoyvie 

na realizację zadania nie ma informacji o ich wskazywaniu. Fundacja nie została 

poinformowana o konieczności stosowania w opisie faktur pozycji kosztorysu.

W zadaniu używano niejednolitego nazewnictwa jako nazwę skróconą zadania ”.

Wniosek wraz z kosztorysem nie zawiera pozycji dotyczącej szczegółowej kalkulacji stawek. 

Fundacja podczas tworzenia wniosku zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem 

dotyczącym wysokości kosztów za realizowaną usługę ”.

Wyjaśnienie nie zmienia ustalonego stanu faktycznego i świadczy o braku staranności, 

rzetelności w dokumentowaniu i rozliczeniu zadania.

Kontrolujący stwierdzili ponadto, że przedłożone do kontroli, w ramach kontrolowanych 

zadań listy płac zawierają pieczęć „wydatek w kwocie łącznej pokryty ze środków dotacji

celowej  (tj. wynagrodzenia wraz z składkami ZUS i podatkiem) natomiast stwierdzono,

iż wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zostały zaksięgowane 

i zaewidencjonowane w zakresie wysokości kwot wydatkowanych z dotacji. Polecenia 

księgowania pod listami płac zawierają rozksięgowania list płac, niemniej jednak nie 

zawierają wysokości kwot wydatkowanych z dotacji, z poszczególnych tytułów.

Zapis art. 22 ust. 1 stanowi, iż: „Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne 

z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, które dokumentują, kompletne, 

zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych.

Rachunki do umów zleceń nie zawierają numeru oraz numeru konta zleceniobiorcy, zawierają 

podpis zleceniobiorcy, potwierdzenie wykonania pracy bez zastrzeżeń - brak daty (oraz 

okresu za jaki wystawiono rachunek, co jest szczególnie istotne w przypadku dokonywania 

wyrównania), zatwierdzenie kwoty do wypłaty (Prezes Zarządu), podpis głównej księgowej 

dokonującej zatwierdzenia pod względem formalnym i rachunkowym.

Płatności wynagrodzeń netto z umów zleceń zostały dokonane przelewami.

W toku kontroli, ustalono, iż Fundacja nie dokonała prawidłowego rozliczenia pobranych 

na zapłaty faktur gotówki.
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W dniu 02.09.2015 z rachunku bankowego wskazanego w umowie dotacyjnej na konto 

Fundacji o numerze 18 1090 2271 0000 0001 1920 7075 dokonano przelewem „zwrotu 

zaliczek kolonia Wałbrzych” w kwocie 2.200,00 zł.

Ustalono, iż na zakup środków czystości i leków, zakup nagród, materiałów papierniczych, 

sprzętu sportowego i wyprawek dla najbiedniejszych dzieci pobrano zaliczki. Zwrócono się o 

wyjaśnienie kwestii rozliczenia zaliczek.

Prezes Fundacji podała:

„Zaliczka pobrana przez P. I. Rakoczy w kwocie 350,00 zł dotyczyła zakupu nagród, 

materiałów szkolnych i papierniczych, sprzętu sportowego i wyprawek dla najbiedniejszych 

dzieci. Natomiast zaliczka wypłacona P. A. T. w kwocie 1870,00 zł dotyczyła biletów wstępu 

oraz wyżywienia w czasie wycieczek, zakupu środków czystości i leków oraz zakupu nagród, 

materiałów szkolnych i papierniczych, sprzętu sportowego i wyprawek dla najbiedniejszych 

dzieci. Na dzień 31.12.2015 r. koszt 13,66 zł jest kosztem leżącym po stronie Fundacji 

(zaliczka nie rozliczona) ”.

Wyjaśnienie nie zmienia ustaleń kontroli wskazujących na brak rozliczania w prawidłowej 

wysokości zaliczek pobranych z konta wskazanego w umowie dotacyjnej, co świadczy 

o braku staranności i rzetelności w ewidencjonowaniu i rozliczaniu zadań.

Jednostka została zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- 

księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi 

z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z poźn.zm.), 

w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych (§ 5 umowy 

dotacji). Prezes Fundacji złożyła oświadczenia (załącznik nr 4 do umowy), że prowadzi 

wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby realizowanych zadań.

Księgowania na wyodrębnionych kontach na realizację zadań w wielu przypadkach 

są niezgodne z opisem operacji gospodarczych. Stwierdzono brak spójności i przejrzystości 

pomiędzy ewidencja księgowa (np. konta rozrachunkowe z tytułu wynagrodzeń, składek 

ZUS, podatków) a sporządzonym rozliczeniem dotacji.

Zapisy w księgach rachunkowych winny zawierać dane wskazane w art. 23 ust. 2 ww. ustawy

0 rachunkowości tj. uwzględniać daty dokonania operacji gospodarczych, określać rodzaj

1 numery identyfikacyjne dowodów księgowych, które stanowią podstawę zapisów, zawierać 

zrozumiały tekst lub skrót opisu operacji, kwoty i daty zapisów, oznaczenie kont, których
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zapisy dotyczą. Dla przykładu ustalono w trakcie kontroli, iż na koncie 503-01 DUW 

Integracyjny Punkt Przedszkolny w Wałbrzychu wykazano saldo w kwocie 68.580,93 zł, 

natomiast według sporządzonego sprawozdania z realizacji zadania wydatkowano kwotę 

23.559,84 zł (różnica 46.021,09 zł ) tj. na ww. koncie zaksięgowano także operacje 

niezwiązane z przedmiotowym zadaniem.

W wyjaśnieniu Prezes Fundacji podała: „Kwota 69.580,93 zł stanowi sumę kont 503-01 i 503- 

01-01. Kwota kosztów dotycząca Integracyjnego Punktu Przedszkolnego w Wałbrzychu 

wynosi wg. zapisów 27.561,87 zł, czyli o 4.002,03 zł więcej niż wykazano w sprawozdaniu. Do 

zadania omyłkowo zakwalifikowano wynagrodzenie P. Z. G. -  obciążające budżet Miasta 

Wałbrzych w wysokości 4.000,00 zł. Różnica 2,03 zł dotyczy kosztów obsługi bankowej 

zakwalifikowanej do zadania, a faktycznie nie mających pokrycia w umowie ”.

„ Konta kosztowe -  zespół 5 -  w takim układzie Fundacja prowadzi koszty -  według miejsca 

powstawania zostały syntetycznie i analitycznie wyodrębnione pod potrzeby Programu. 

Wydruk planu kont stworzonych na potrzeby realizacji umowy z Wojewodą został 

udostępniony podczas kontroli ”.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że ewidencja księgowa prowadzona w 

jednostce nie spełnia wymogu określonego w § 5 umowy dotacji. Powyższe oznacza, że 

pomimo prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, nie umożliwia ona identyfikację 

poszczególnych operacji księgowych związanych z realizowanymi zadaniami, 

sfinansowanymi ze środków dotacji.

Podsumowując powyższe, stwierdzić należy, że prowadzona przez Fundację ewidencja 

księgowa w zakresie środków dotacji objętych kontrolą nie spełniała wymogów określonych 

w art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z którym, 

„księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności 

dokonanych w nich zap isów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur 

obliczeniowych, a w szczególności zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie 

według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę 

sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych 

oraz dokonanie rozliczeń finansowych. ”

Biorąc pod uwagę powyższe, prawidłowość dokumentowania i ewidencjonowania operacji 

gospodarczych oceniono negatywnie.



Sprawozdawczość i rozliczenie środków dotacji.

1) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci 

i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha,

Z realizacji zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 

2015, Fundacja sporządziła Sprawozdanie, które przedłożono do Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

w dniu 02.02.2016 r. (pieczęć z datą wpływu).

Sprawozdanie przekazano z dwudniowym opóźnieniem, czym naruszono postanowienie § 6 

ust. 1 umowy zawartej z Wojewodą Dolnośląskim, w którym zapisano: „Beneficjent 

zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania końcowego z wykonania Zadania na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji 

zadania określonego w § 2 ust. 2” - t j .  do dnia 30.01.2016 r.

W Sprawozdaniu zamieszczono Informacje ogólne, omówienie zaplanowanych działań 

oraz wykonanie wskaźników w zakresie edukacji. Ponadto, w sprawozdaniu (zał. Nr 1) 

przedstawiono Zestawienie wydatków na realizację ww. zadania w roku 2015 na ww., i tak:

D otacja Inne R azem D otacja Inne R azem
4 2  0 1 9 ,0 6 21 0 6 1 ,2 0 63 0 8 0 ,2 6 4 2  0 6 0 ,0 0 0 ,0 0 4 2  0 6 0 ,0 0

Rodzaj zadania Rodzaj wydatków W YDATKI KOSZTY
Romski personel świetlic i 
centrów integracyjnych

Wynagrodzenia 5 2 5 0 ,0 0 6 0 ,8 5 5 3 1 0 ,8 5 5 2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 5 2 5 0 ,0 0

Pedagog Wynagrodzenia 4  8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 8 0 0 ,0 0 4 8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  8 0 0 ,0 0
Zajęcia dodatkowe Wynagrodzenia 4 0 0 0 ,0 0 0 ,3 2 4 0 0 0 ,3 2 4 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0
Świetlice i centra integracyjne 
(działalność)

Zakup materiałów i 
wyposażenia (w tym: 
materiały biurowe, 
dydaktyczne, środki 
czystości)

1 4 9 9 ,0 6 0 ,0 0 1 4 9 9 ,0 6 1 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 0 0 ,0 0

Świetlice i centra integracyjne 
(działalność)

Usługi (w tym  
transportowe)

21 0 0 0 ,0 0 21 0 0 0 ,0 0 4 2  0 0 0 ,0 0 21 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 21 0 0 0 ,0 0

Ubezpieczenia NW Pozostałe koszty 1 1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 1 1 6 0 ,00 1 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0
Świetlice i centra integracyjne 
(^działalność)

Pozostałe koszty 4  1 1 0 ,0 0 0 ,0 0 4  1 1 0 ,00 4  1 1 0 ,0 0 0 ,0 0 4  1 1 0 ,0 0

Świetlice i centra integracyjne 
(działalność)

Wynagrodzenia 2 0 0 ,0 0 0 ,03 2 0 0 ,0 3 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0

Razem 4 2  0 1 9 ,0 6 21  0 6 1 ,2 0 63 0 8 0 ,2 6 4 2  0 6 0 ,0 0 0 ,0 0 4 2  0 6 0 ,0 0

W Sprawozdaniu przedstawiono Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
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Lp.

Rodzaj kosztów Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji 

zadania publicznego (w zł)
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Koszty merytoryczne poniesione przez Fundację
Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator”

1) wynagrodzenie asystenta romskiego 5 250,00 5 250,00 5 310,85 5 250,00 60,85 0,00

2) wynagrodzenie pedagoga 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00

3) wynagrodzenie nauczyciela j. polskiego 2 000,00 2 000,00 2 000,16 2 000,00 0,16 0,00

4) wynagrodzenie logopedy 2 000,00 2 000,00 2 000,16 2 000,00 0,16 0,00
5) zakup materiałów szkolnych, dydaktycznych, 1 500 00 1 500 00 1 499,06 1 499,06 0,00 0,00
papierniczych i zabawek
6) wyżywienie wychowanków świetlicy 4 110,00 4 110,00 4110 ,00 4 110,00 0,00 0,00

7) koszt przewozu wychowanków na świetlicę 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00

8) ubezpieczenie wychowanków 1 200,00 1 200,00 1 160,00 1 160,00 0,00 0,00

9) wynagrodzenie księgowej 200,00 200,00 200,03 200,00 0,03 0,00,

IV Ogółem 42 060,00 42 060,00 0,00 0,00 42 080,26 42 019,06 61,20 0,00

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania;

Ź ródło finansow ania Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania

Z1 % zł %

K oszty  pokryte z  dotacji: 42 0 60 ,00 100% 42  0 19 ,06 99,85%

z teg o  z  odsetek  bankow ych od dotacji 0 ,00 0% 0,00 0%

K oszty  pokryte ze  środków  finansow ych  w łasnych: 0 ,00 0% 61 ,20 0,15%

O gółem 42  0 60 ,00 100% 4 2  0 8 0 ,2 6 100%

W Uwagach, które mogły mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków, 

Fundacja podała:

1.1. Wynagrodzenie asystenta edukacji romskiej -  ujęte zostały wynagrodzenia brutto 

wraz ze składkami pracodawcy za okres rozliczeniowy.

1.9. Wynagrodzenie księgowej -  ujęte zostały wynagrodzenia brutto wraz ze składkami 

pracodawcy za okres rozliczeniowy.

Zestawienie faktur (rachunków):

lp .
Numer dokumentu 

księgowego

Nr
pozycji
koszto

rysu

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego

Nazwa kosztu
K w ota

(Zł)

Z tego ze 
środków 

pochodzący 
ch z dotacji 

(zl)

Z tego ze środków 
finansowych 

własnych, środków 
z innych źródeł w 
tym wpłat i opłat 

adresatów zadania 
publicznego (zł)

Koszt do pokrycia 
wkładu 

osobowego, w tym 
pracy społecznej 

członków i 
świadczeń 

wolontariuszy (zł)

Data zapłaty

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wynagrodzenie 
asystenta romskiego 1.1. LP Nr 160 Wynagrodzenie 

asystenta romskiego 875,00 875,00 0,00 0,00 03.08.2015

2 Wynagrodzenie 
asystenta romskiego 1.1. LP Nr 176 Wynagrodzenie 

asystenta romskiego 416,70 416,70 0,00 0,00 02.09.2015

3 Wynagrodzenie 
asystenta romskiego 1.1. LPNr 179 Wynagrodzenie 

asystenta romskiego 875,00 875,00 0,00 0,00 25.09.2015

4 Wynagrodzenie 
asystenta romskiego 1.1. LP Nr 200 Wynagrodzenie 

asystenta romskiego 519,15 519,15 0,00 0,00 25.09.2015
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I p .
Num er dokumentu 

księgow ego

Nr
pozycji
koszto

rysu

Data
w ystawienia
dokumentu
księgow ego

N azw a kosztu
K w o ta

(z ł)

Z tego ze 
środków 

pochodzący 
ch z dotacji 

(zl)

Z tego ze środków 
finansowych 

własnych, środków 
z innych źródeł w 
tym wpłat i opłat 
adresatów zadania 
publicznego (zł)

Koszt do pokrycia 
wkładu 

osobowego, w tym 
pracy społecznej 

członków i 
świadczeń 

wolontariuszy (zł)

Data zapłaty

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10

5 Wynagrodzenie 
asystenta Tomskiego 1.1. LP Nr 202 Wynagrodzenie 

asystenta romskiego 875,00 875,00 0,00 0,00 19.10.2015

6
Wynagrodzenie 

asystenta Tomskiego 1.1. LP Nr 231
Wynagrodzenie 

asystenta romskiego 875,00 875,00 0,00 0,00 30.11 .2015

7
Wynagrodzenie 

asystenta T o m s k ie g o
1.1. LP Nr 265

Wynagrodzenie 
asystenta romskiego 875,00 814,15 60,85 0,00 29 .12 .2015

8 Wynagrodzenie
pedagoga 1.2. LP Nr 194 Wynagrodzenie

pedagoga 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 30.09 .2015

9
Wynagrodzenie

pedagoga 1.2. L P N r 227
Wynagrodzenie

pedagoga 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 05.11 .2015

10 Wynagrodzenie
pedagoga 1.2. LP Nr 259

Wynagrodzenie
pedagoga 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 07.12 .2015

11 Wynagrodzenie
pedagoga 1.2. L P N r 2 8 7

Wynagrodzenie
pedagoga 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 29 .12 .2015

12
Wynagrodzenie 

nauczyciela języka 
polskiego

1.3. LP Nr 194
Wynagrodzenie 

nauczyciela języka 
polskiego

500,04 500,04 0,00 0,00 30 .09.2015

13
Wynagrodzenie 

nauczyciela języka 
polskiego

1.3. L P N r 227
Wynagrodzenie 

nauczycielajęzyka 
polskiego

500,04 500,04 0,00 0,00 05.11 .2015

14
Wynagrodzenie 

nauczyciela języka 
polskiego

1.3. LP Nr 259
Wynagrodzenie 

nauczyciela języka 
polskiego

500,04 500,04 0,00 0,00 07.12 .2015

15
Wynagrodzenie 

nauczyciela języka 
polskiego

1.3. L P N r 287
Wynagrodzenie 

nauczyciela języka 
polskiego

500,04 499,88 0,16 0,00 29 .12 .2015

16 Wynagrodzenie
logopedy 1.4. L P N r  194 Wynagrodzenie

logopedy 500,04 500,04 0,00 0,00 30 .09 .2015

17
Wynagrodzenie

logopedy 1.4. LP Nr 227
Wynagrodzenie

logopedy 500,04 500,04 0,00 0,00 05.11 .2015

18
Wynagrodzenie

logopedy 1.4. LP Nr 259
Wynagrodzenie

logopedy 500,04 500,04 0,00 0,00 07 .12.2015

19 Wynagrodzenie
logopedy 1.4. L P N r 2 8 7

Wynagrodzenie
logopedy 500,04 499,88 0,16 0,00 29 .12 .2015

20 Faktura VAT nr (S)FS- 
9169/11/20I5/R0 1.5. 27 .11 .2015

Zakup materiałów 
szkolnych, 

dydaktycznych, 
papierniczych i zabawek

846,56 846,56 0,00 0,00 25 .11.2015

’ 1 Faktura VAT nr 8150401 1.5. 10.12.2015
Zakup materiałów 

szkolnych, 
dydaktycznych, 

papierniczych i zabawek

652,50 652,50 0,00 0,00 14.12.2015

22 Faktura VAT nr 
FAS/13/09/2015 1.6. 30 .09.2015 Posiłki dla 

przedszkolaków 1 027,50 1 027,50 0,00 0,00 02.10 .2015

Faktura VAT nr 
FAS/13/10/2015 1.6. 30 .10.2015 Posiłki d la . 

przedszkolaków 1 027,50 1 027,50 0,00 0,00 30.10 .2015

'.’■I Faktura VAT nr 
FAS/16/11/2015 1.6. 30 .11 .2015 Posiłki dla 

przedszkolaków 1 027,50 1 027,50 0,00 0,00 02.12 .2015

25 Faktura VAT nr 
FAS/13/12/2015 - 1.6. 31 .12.2015 Posiłki dla 

przedszkolaków . ■ 1 027,50 1 027,50 0,00 0,00 23 .12 .2015

Faktura VAT nr 35/15 1.7. 31 .08 .2015
Koszt przewozu 

wychowanków na 
świetlicę

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 22 .09 .2015

2 7 Faktura VAT nr 
46/08/15/16 1J . 31 .08 .2015

Koszt przewozu 
wychowanków na 

świetlicę
2 000,00 2  000,00 0,00 . 0 ,00 22 .09 .2015

28 Faktura VAT nr 40/15 1.7. 30 .09.2015
Koszt przewozu 

wychowanków na 
świetlicę

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 07.10 .2015

?<)

30

Faktura VAT nr 46/15 1.7. 30 .10 .2015
Koszt przewozu 

wychowanków na 
świetlicę

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 2 0 J 0 .2 0 1 5

Faktura VAT nr 44/15 1.7. 20 .10 .2015
Koszt przewozu 

wychowanków na 
świetlicę

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 20 .10 .2015

31 Faktura VAT nr 56/15 1.7. 15.12.2015
Koszt przewozu 

wychowanków na 
świetlicę

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 02 .12 .2015

32 Faktura VAT nr 58/15 1.7. 21 .12 .2015
Koszt przewozu 

wychowanków na 
świetlicę

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 21 .12 .2015

33

34

Polisa nr 92200212 1.8. 02 .11 .2015 Koszt ubezpieczenia 
grupowego 1 160,00 1 160,00 0,00 0,00 02.11 .2015

Wynagrodzenie
księgowej 1.9. LP nr 223

Wynagrodzenie
księgowej 133,35 133,35 0,00 0,00 05.11 .2015

35 Wynagrodzenie
księgowej 1.9. L P n r2 5 1

Wynagrodzenie
księgowej 33,34 33,34 0,00 0,00 02 .12.2015

36 Wynagrodzenie
księgowej 1.9. LP nr 286

Wynagrodzenie
księgowej 33,34 33,31 0,03 0,00 29 .12 .2015



lp .
Numer dokumentu 

księgowego

Nr
pozycji
koszto

rysu

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego

Nazwa kosztu K w ota
(zł)

Z tego ze 
środków 

pochodzący 
ch z dotacji

(zł)

Z tego ze środków 
finansowych 

własnych, środków 
z innych źródeł w 
tym wpłat i opłat 

adresatów zadania 
publicznego (zł)

Koszt do pokrycia 
wkładu 

osobowego, w tym 
pracy społecznej 

członków i 
świadczeń 

wolontariuszy (zł)

Data zapłaty

1 2 3 4 J 5 6 7 8 9 10

Razem 42 080,26 42 019,06 61,20 0,00

Na Sprawozdaniu (podobnie jak na wnioskach) nie zamieszczono daty sporządzenia oraz daty 

złożenia do Wojewody Dolnośląskiego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów finansowo-księgowych w zakresie środków 

objętych niniejszą kontrolą ustalono, iż środki z dotacji ujęto w poszczególnych pozycjach 

sprawozdania, w wielkościach zgodnych z kosztorysem załączonym do Wniosku na realizację 

ww. zadania.

[Dowód akta kontroli: str. 325-335]

Niemniej jednak w wyniku analizy ww. dokumentów tj. m.in.: umów, faktur, rachunków 

stwierdzono, iż wydatki w pozycjach kosztowych dotyczących wynagrodzeń wykazano 

w kwotach brutto, w dniach wypłaty wynagrodzenia netto. Nie wskazano dat zapłaty 

należnych do US zaliczek z tytułu podatku dochodowego od umów zleceń (zawartych 

na realizację zadania) oraz zapłat do ZUS składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, 

zdrowotnego i FP.

Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano (jak wykazano w Sprawozdaniu) w ogólnej 

wysokości 42.019,06 zł. Kwotę 40,94 zł tj. niewykorzystane środki dotacji zwrócono na konto 

DUW w dniu 14.01.2016 r. z dotrzymaniem terminu wskazanego w umowie z Wojewodą 

Dolnośląskim (§ 3 ust. 4 umowy tj. „w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych 

od dnia określonego w § 2 ust. 3” -  tj. do dnia 15.01.2016 r.).

2) Warsztaty anty dyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla dzieci i młodzieży 

z miasta Wałbrzycha.

Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano (jak wykazano w Sprawozdaniu) w ogólnej 

wysokości 6.000,00 zł.

Z realizacji zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 

2015, Fundacja sporządziła Sprawozdanie.

Sprawozdanie z realizacji ww. zadania przedłożono do Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu



02.02.2016 r. (pieczęć z datą wpływu). Sprawozdanie przekazano z dwudniowym 

opóźnieniem, czym naruszono postanowienie § 6 ust. 1 umowy zawartej z Wojewodą 

Dolnośląskim, w którym zapisano: „Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia 

sprawozdania końcowego z wykonania Zadania na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do 

Umowy w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 2 ust. 

2” — tj. do dnia 30.01.2016 r.

W Sprawozdaniu zamieszczono Informacje ogólne, omówienie zaplanowanych działań 

oraz wykonanie wskaźników w zakresie edukacji. Ponadto, w sprawozdaniu z wydatków 

(zał. Nr 1) przedstawiono Zestawienie wydatków na realizację zadania w roku 2015 na ww.

zadanie, i tak:

Dotacja Inne Razem Dotacja Inne Razem
6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00

Rodzaj zadania Rodzaj wydatków WYDATKI KOSZTY
Zajęcia dodatkowe Wynagrodzenia 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00

W Sprawozdaniu przedstawiono Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Lp.

Rodzaj kosztów Całość zadania zgodnie z umową (w zł) Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania 
publicznego (w zł)
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I
Koszty merytoryczne poniesione przez 
Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
"Salvator”
1) Warsztaty dotyczące kultury i historii 
Romów dla uczniów - trener 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00

2) Warsztaty dotyczące kultury i historii 
Romów dla uczniów - kotrener 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00

3) Warsztaty antydyskryminacyjne dla 
uczniów - trener 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00

4) Warsztaty antydyskryminacyjne dla 
uczniów - kotrener 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00

5) Warsztaty antydyskryminacyjne dla 
nauczycieli - trener 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

IV Ogółem 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania

zł % zł %
Koszty pokryte z dotacji: 6 000,00 100% 6 000,00 100%
z tego z odsetek bankowych od dotacji 0,00 0% 0,00 0%
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych: 0,00 0% 0,00 0,00%

Ogółem 6 000,00 100% 6 000,00 100%

W Uwagach, które mogły mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków,



Fundacja podała:

1.2. Wynagrodzenie kotrenera -  ujęte zostały wynagrodzenia brutto wraz ze składkami 

pracodawcy za okres rozliczeniowy.

1.4. Wynagrodzenie kotrenera -  ujęte zostały wynagrodzenia brutto wraz ze składkami 

pracodawcy za okres rozliczeniowy.

Zes awienie faktur (rachunków):

lp.
Numer

dokumentu
księgowego

Nr
pozy

cji
koszto

rysu

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego

Nazwa kosztu
K w ota

(z ł)

Z tego ze 
środków 

pochodzących 
z dotacji (zł)

Z tego ze środków 
finansowych 

własnych, środków z 
innych źródeł w tym 

wpłat i opłat 
adresatów zadania 
publicznego (zł)

Koszt do pokrycia 
wkładu 

osobowego, w tym 
pracy społecznej 

członków i 
świadczeń 

wolontariuszy (zł)

Data
zapłaty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Faktura VAT 
nr 5/11/2015 1.1. 26.11 .2015:

Warsztaty dotyczące kultury i historii 
Romów dla uczniów - wynagrodzenie 

trenera
1 250,00 1 250,00 0 ,0 0 0,00 27.11.2015

2 Wynagrodzenie
kotrenera 1.2. L PN r230 Warsztaty dotyczące kultury i historii 

Romów dla uczniów -kotrener 750,00 750,00 0,00 0,00 26.11.2015

.3 Faktura VAT 
nr 7/12/2015 1.3. 21 .12.2015 :

Warsztaty antydyskryminacyjne - dla 
uczniów - wynagrodzenie trenera 12 5 0 ,0 0 i 250,00 0,00 0,00 21 .12 .2vu i

4 Wynagrodzenie
kotrenera 1.4. LP Nr 264 Warsztaty antydyskryminacyjne dla 

uczniów -kotrener 750,00 750,00 0,00 0,00 21.12.2015

5 Faktura VAT 
nr 8/12/2015 1.5. 21.12.2015

Warsztaty antydyskryminacyjne dla 
nauczycieli -wynagrodzenie trenera 2  000,00 2 000,00 0,00 0,00 21.12.2015

Razem 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

Na Sprawozdaniu (podobnie jak na wnioskach) nie zamieszczono daty sporządzenia oraz daty 

złożenia do Wojewody Dolnośląskiego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów finansowo-księgowych w zakresie środków 

objętych niniejszą kontrolą ustalono, iż środki z dotacji ujęto w poszczególnych pozycjach 

sprawozdania, w wielkościach zgodnych z kosztorysem załączonym do Wniosku (korekta) 

na realizację ww. zadania.

[Dowód akta kontroli: str.416-422]

3) Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu 
miasta Wałbrzycha

Sprawozdanie z realizacji ww. zadania przedłożono do Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu

02.02.2016 r. (pieczęć z datą wpływu). Sprawozdanie przekazano z dwudniowym 

opóźnieniem, czym naruszono postanowienie § 6 ust. 1 umowy zawartej z Wojewodą 

Dolnośląskim, w którym zapisano: „Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia 

sprawozdania końcowego z wykonania Zadania na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do 

Umowy w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 2 ust.
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2” - t j .  do dnia 30.01.2016 r.

W Sprawozdaniu zamieszczono Informacje ogólne, omówienie zaplanowanych działań 

oraz wykonanie wskaźników w zakresie edukacji. Ponadto, w sprawozdaniu z wydatków 

(zał. Nr 1) przedstawiono Zestawienie wydatków na realizację zadania w roku 2015 na ww.

zadanie, i tak:
Dotacja Inne Razem Dotacja Inne Razem

23 559,84 148,03 23 707,87 26 075,00 0,00 26 075,00

Rodzaj zadania Rodzaj wydatków WYDATKI KOSZTY
Romski personel świetlic i 
centrów integracyjnych

Wynagrodzenia 3 600,00 0,00 3 600,00 4  200,00 0,00 4 200,00

Zajęcia dodatkowe Wynagrodzenia 2 166,84 0,00 2 166,84 2 500,00 0,00 2 500,00
Zajęcia dodatkowe Usługi obce 1 000,00 148,00 1 148,00 1 000,00 0,00 1 000,00
Zajęcia dodatkowe Pozostałe koszty 1 268,00 0,00 1 268,00 1 350,00 0,00 1 350,00
Świetlice i centra 
integracyjne (działalność)

Usługi obce 5 075,00 0,00 5 075,00 5 075,00 0,00 5 075,00

Świetlice i centra 
integracyjne (działalność)

Usługi (w tym transportowe) 8 500,00 0,00 8 500,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Ubezpieczenie NW Pozostałe koszty 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
Świetlice i centra 
integracyjne (działalność)

Zakup materiałów i wyposażenia (w 
tym: materiały biurowe, 
dydaktyczne, środki czystości)

750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00

Świetlice i centra 
integracyjne (działalność)

Wynagrodzenia 200,00 0,03 200,03 200,00 0,00 200,00

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania

zł % zł %

K oszty pokryte z dotacji: 26 075,00 100% 23 559,84 99,38%

z tego z  odsetek bankowych od dotacji 0,00 0% 0,00 0%

K oszty pokryte ze środków finansowych własnych: 0,00 0% 148,03 0,62%

Ogółem 26 075,00 100% 23 707,87 100%

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów:

lp rodzaj kosztów
koszt całkowity 
w  kosztorysie

w  tym 
wnioskowana 

dotacja

środki własne 
lub z innych 

źródeł
koszt pokryty z 

dotacji zwrot
1. wynagrodzenie asystenta romskiego 4 200,00 4 200,00 0 3600,00 600,00

2.
wyjścia do teatru lalek-bilety wstępu dla 
dzieci i opiekunów 1 000,00 1 000,00 148,00 1000,00 0,00

3.
koszt organizacji wycieczek, bilety wstępu, 
przewóz, wyżywienie 1 350,00 1 350,00 0 1268,00 82,00

4. posiłki dla przedszkolaków 5 075,00 5 075,00 0 5075,00 0,00
5. przewóz przedszkolaków 10 000,00 10 000,00 0 8500,00 1500,00

6.
artykuły papiernicze, przybory, środki 
czystości 750,00 750,00 0 750,00 0,00

7. wynagrodzenie logopedy 2 500,00 2 500,00 0 2166,84 333,16
8, ubezpieczenie przedszkolaków 1 000,00 1 000,00 0 1000,00 0,00
9. wynagrodzenie księgowej 200,00 200,00 0,03 200,00 0,00

R-m 26 075,00 26 075,00 148,03 23559,84 2515,16

Zestawienie faktur (rachunków):



Lp.
Numer dokumentu 
księgowego

Data
wystawienia

numer
pozycji
kosztorysu Nazwa kosztu Kwota

z tego ze 
środków 
pochodzących z 
dotacji

Z tego ze środków finansowych 
własnych, środków z  innych 
źródei w  tym wpłat i opłat 
adresatów zadania publicznego Data zapłaty

1.
Wynagrodzenie 
asystenta romskiego

Vm /2015 
LP nr 172 1.1

Wynagrodzenie asystenta 
romskiego 240,00 240,00 14.10.2015

2.
Wynagrodzenie 
asystenta romskiego

IX 2015 LP 
nr 190 1.1 jw. 840,00 840,00 30.09.2015

3.
Wynagrodzenie 
asystenta romskiego

X 2015LP  
nr 213 1.1 jw. 840,00 840,00

29.10.2015
/22.12.15

4.
Wynagrodzenie 
asystenta romskiego

X I2015 LP 
nr 242 1.1 jw. 840,00 840,00 30.11.2015

5.
Wynagrodzenie 
asystenta romskiego

X I2015 LP 
nr 276 1.1 jw. 840,00 840,00 29.12.2015

6.
Faktura VAT 
2015/11/OW/S/OOl 18.11.2015 1.2 Wyjścia do teatru lalek 294,00 294,00 24.11.2015

7.
Faktura VAT nr 
2015/12/OW/S/006 03.12.2015 1.2' jw. 280,00 280,00 07.12.2015

8.
Faktura VAT nr 
2015/12/OW/S/010 04.12.2015 1.2 jw. 294,00 294,00 07.12.2015

9.
Faktura VAT nr 
2015/12/OW/S/012 07.12.2015 1.2 jw. 280,00 132,00 148,00 18.12.2015

10.
Faktura VAT nr FSV 
00199 29.10.2015 1.3

koszt organizacji 
wycieczek, bilety wstępu, 
przewóz, wyżywienie 120,00 120,00 30.10.2015

11.
Faktura VAT nr FSV 
00201 29.10.2015 1.3 jw. 36,00 36,00 30.10.2015

12. Faktura VAT nr 49/15 30.10.2015 1.3 jw. 450,00 450,00 05.11.2015
13. Faktura VAT nr 50/15 18.11.2015 1.3 jw. 150,00 150,00 23.11.2015'

14.
Faktura VAT nr 
73/11/2015 24.11.2015 1.3 jw. 122,00 122,00 23.12.2015

15.
Faktura VAT nr 
47/WGV/2015 16.12.2015 1.3 jw. 130,00 130,00 16.12.2015

16.
Faktura VAT nr 
15/2015 11.12.2015 1.3 .¡w. 260,00 260,00 18.12.2015

17.
Faktura VAT nr 
VAS11/09/2015 30.09.2015 1.4 posiłki dla przedszkolaków 1 268,75 1 268,75 02.10.2015

18.
Faktura VAT nr 
VAS12/10/2015 30.10.2015 1.4 jw. 1 268,75 1 268,75 30.10.2015

19.
Faktura VAT nr 
VAS15/11/2015 30.11.2015 1.4 jw. 1 268,75 1 268,75 02.12.2015

20.
Faktura VAT nr 
VAS12/12/2015 31.12.2015 1.4 jw. 1 268,75 1 268,75 23.12.2015

21.
Faktura VAT nr 
34/2015 31.08.2015 1.5 przewóz przedszkolaków 500,00 500,00 22.09.2015

22.
Faktura VAT nr 
39/2015 30.09.2015 1.5 jw. 2 000,00 2 000,00 07.10.2015

23.
Faktura VAT nr 
43/2015 16.10.2015 1.5 .¡w. 2 000,00 2 000,00 20.10.2015

24.
Faktura VAT nr 
45/2015 20.10.2015 1.5 .¡w. 2 000,00 2 000,00 20.10.2015

25.
Faktura VAT nr 
55/2015 15.12.2015 1.5 jw. 2 000,00 2 000,00 15.12.2015

26.
Faktura VAT nr (S)FS- 
10181/10/2015*0 30.10.2015 1.6

artykuły papiernicze, 
przybory, środki czystości 750,00 750,00 05.11.2015

27.
wynagrodzenie
logopedy LP 199 1.7 wynagrodzenie logopedy 666,72 666,72

t
14.10.2015

28.
wynagrodzenie
logopedy LP 220 1.7 Jw. 500,04 500,04 05.11.2015

29.
wynagrodzenie
logopedy LP 248 1.7 Jw. 500,04 500,04 02.12.2015

30.
wynagrodzenie
logopedy LP 288 1.7 Jw. 500,04 500,04 15.12.2015

31. Polisa nr 92200217 1.8
koszt ubezpieczenia 
grupowego 1 000,00 1 000,00 02.11.2015

32.
wynagrodzenie
księgowej LP.221 1.9 wynagrodzenie księgowej 133,35 133,35 05.11.2015

33.
wynagrodzenie
księgowej LP 249 1.9 Jw. 33,34 33,34 02.12.2015

34.
wynagrodzenie
księgowej LP283 1.9 Jw. 33,34 33,31 0,03 29.12.2015

ogółem 23 707,87 23 559,84 148,03
*\v kolumnie „data zapłaty” kontrolujący wskazał faktyczne daty zapłaty (z uwagi na liczne błędy w  sprawozdaniu Fundacji)

W zestawieniu faktur (rachunków) stwierdzono:

- brak numeru dowodu księgowego (wynagrodzenia),

- brak daty wystawienia dokumentu księgowego,
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- błędne daty zapłaty,

- brak podsumowania w zestawieniu faktur sumy kosztów na przedmiotowe zadanie,

- błędna kwota zwrotu (w dodatkowych informacjach).

W wynagrodzeniach asystenta romskiego, logopedy i księgowej (poz.1-5; 27-30;32-34) ujęto 

kwoty naliczonych kosztów wynagrodzeń tj. wynagrodzeń netto wraz z pochodnymi.

W poz.1-3 podano błędnie daty wypłat wynagrodzeń netto wraz z dokonanymi naliczeniami 

pochodnych od wynagrodzeń (tj. składek ZUS oraz podatku dochodowego do Urzędu 

Skarbowego), a nie faktycznych zapłat do ZUS i US.

Pochodne od wynagrodzeń refundowano ze środków dotacji z wyodrębnionego rachunku 

bankowego podanego w umowie z Wojewodą, na inne konta Fundacji.

Według sporządzonego sprawozdania wydatkowano środki dotacji w wysokości 23.559,84 zł 

z otrzymanych 26.075,00 zł, zwrócono niewykorzystane środki dotacji w dniu 14.01.2016 r. 

w kwocie 2.515,16 zł.

W związku z licznymi błędami, stosowaniem niejednolitego nazewnictwa, zwrócono się 

do Prezes Fundacji o wyjaśnienie.

Prezes Fundacji podała:

„ W zadaniu używano niejednolitego nazewnictwa jako nazwę skróconą zadania,

Mylna interpretacja wzoru sprawozdania spowodowała błędne wypełnienie pozycji 

zestawienia faktur. W korekcie przesłanej do DUW we Wrocławiu w dnia 09 marca 2016 r. 

uzupełniono podsumowanie kwot oraz wpisano właściwą kwotę, która została zwrócona. 

Pomyłka powstała w wyniku wzorowania się na wypełnionych już sprawozdaniach. ”

Na Sprawozdaniu (podobnie jak na wnioskach) nie zamieszczono daty sporządzenia oraz daty 

złożenia do Wojewody Dolnośląskiego.

Wyjaśnienie nie zmienia dokonanych ustaleń kontroli i świadczy o braku staranności 

i rzetelności w dokumentowaniu rozliczenia środków dotacji.

Fundacja dokonała korekty sprawozdania z realizacji zadania i w dniu 09 marca 2016 r. 

wysłała korektę do Wojewody Dolnośląskiego.

4) Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha

Sprawozdanie z realizacji ww. zadania przedłożono do Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu

28.09.2016 r. (pieczęć z datą wpływu). Sprawozdanie przekazano z dwudniowym



opóźnieniem, czym naruszono postanowienie § 6 ust. 1 umowy zawartej z Wojewodą 

Dolnośląskim, w którym zapisano: „Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia

sprawozdania końcowego z wykonania Zadania na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do 

Umowy w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 2 ust. 

2” - t j .  do dnia 26.09.2015r.

W Sprawozdaniu zamieszczono Informacje ogólne, omówienie zaplanowanych działań 

oraz wykonanie wskaźników w zakresie edukacji. Ponadto, w sprawozdaniu z wydatków 

(zał. Nr 1) przedstawiono Zestawienie wydatków na realizację zadania w roku 2015 na ww.

zadanie, i tak:
D otacja Inne R azem D otacja Inne R azem

36 844,51 0 ,00 36  844,51 36 900 ,00 0 ,0 0 36  9 0 0 ,0 0

Rodzaj zadania Rodzaj w ydatków W Y D A T K I K O SZ T Y
Wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Wynagrodzenia 5 0 0 0 ,0 0 0 ,00 5 0 00 ,00 5 000,00 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0

Wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Usługi (w tym transportowe) 29  9 8 8 ,2 6 0 ,00 2 9  9 8 8 ,2 6 30  000 ,00 0 ,0 0 30  0 0 0 ,0 0

Wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Usługi obce 9 80 ,00 0 ,00 9 8 0 ,0 0 980 ,00 0 ,0 0 9 8 0 ,0 0

Wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Zakup materiałów i wyposażenia (w 
tym: materiały biurowe, 
dydaktyczne, środki czystości)

8 18 ,08 0 ,00 818 ,08 820 ,00 0 ,0 0 8 20 ,00

Ubezpieczenia NW Pozostałe koszty 58,17 0 ,00 58 ,17 100,00 0 ,0 0 100 ,00

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansow ania Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania

zl % z ł %

K oszty  pokryte z  dotacji: 36  9 00 ,00 100% 36  844,51 100%

z tego z  odsetek  bankow ych od dotacji 0 ,00 0% 0,00 0%

K oszty  pokryte ze środków  finansow ych  w łasnych: 0 ,00 0% 0,00 0%

Ogółem 3 6  900,00 100% 3 6  844,51 100%

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. rodzaj kosztów koszt całkowity
w tym wnioskowana 

dotacja
środki własne lub 

z innych źródeł
koszt pokryty z 

dotacji zwrot dotacji
1. koszty wyżywienia 12 000,00 12 000,00 0 12 000,00

2. koszty zakwaterowania 12 000,00 12 000,00 0 12 000,00
3. wynagrodzenia wychowawców 2 700,00 2 700,00 0 2 700,00

4. wynagrodzenie kierownika 1 300,00 1 300,00 0 1 300,00
5. wynagrodzenie pielęgniarki 300,00 300,00 0 300,00
6. wynagrodzenie asystenta romskiego 700,00 700,00 0 700,00

7.
bilety wstępu oraz konsumpcja w 

czasie wycieczek 1 400,00 1 400,00 0 1 388,26 11,74

8.
przewóz dzieci oraz koszt przewozu i 

organizacji wycieczek 4 600,00 4 600,00 0 4 600,00

9. zakup środków czystości i leków 420,00 420,00 0 405,34 14,66

10.

zakup nagród, materiałów 
papierniczych, sprzętu sportowego i 
wyprawek dla najbiedniejszych dzieci 400,00 400,00 0 412,74 -12,74

11. ubezpieczenie 100,00 100,00 0 58,17 41,83
12. nauka pływania i snorkelingu 980,00 980,00 0 980,00 0,00

36 900,00 36 900,00 0 36 844,51 55,49

(1/
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Zestawienie faktur (rachunków):

Lp.
Numer dokumentu 
księgowego

Data
wysta
wienia

Numer
pozycji
kosztorysu Nazwa kosztu Kwota

Z tego ze 
środków 
pochodzących 
z dotacji

Z tego ze środków 
finansowych własnych, 
środków z innych źródeł 
w tym wpłat i opłat 
adresatów zadania 
publicznego

Data
zapłaty

1.
Faktura VAT nr 
413/2015 26.08.2015 1.1

koszty wyżywienia uczestników i 
kadry 12 000,00 12 000,00 0 02.09.2015

2.
Faktura VAT nr 
193/2015

26.08.
2015 1.2

koszty zakwaterowania 
uczestników 12 000,00 12 000,00 0 02.09.2015

3.
wynagrodzenia
wychowawców

VIII2015 
LP nr 177 1.3 wynagrodzenia wychowawców 2 700,00 2 700,00 0

02.09.2015
10.09.2015

4.
wynagrodzenie 
kierownika wyjazdu

VIII2015 
LP nr 177 1.4 wynagrodzenie kierownika wyjazdu 1 300,00 1 300,00 0 02.09.2015

5.
wynagrodzenie
pielęgniarki

VIII2015 
LP nr 177 1.5 wynagrodzenie pielęgniarki 300,00 300,00 0 02.09.2015

6.
wynagrodzenie 
asystenta romskiego

VIII2015 
LP nr 177 1.6 wynagrodzenie asystenta romskiego 700,00 700,00 0 02.09.2015

7. Rachunek nr 2/2015 26.08.2015 1.7
bilety wstępu oraz wyżywienie w 
czasie wycieczek 180,00 180,00 0 26.08.2015

8.
Faktura VAT nr 
63/08/15 23.08.2015 1.7 Jw. 180,00 180,00 0 23.08.2015

9.
Faktura VAT nr 
115/2015 21.08.2015 1.7 Jw. 117,00 117,00 0 21.08.2015

10. Faktura VAT nr 76777 24.08.2015 1.3 Jw. 220,92 220,92 0 24.08.2015

11. Faktura VAT nr 76610 18.08.2015 1.7 Jw. 62,40 62,40 0 18.08.2015
12. Faktura VAT nr 76592 17.08.2015 1.7 Jw. 14,90 14,90 0 17.08.2015
13. Faktura VAT nr 76707 21.08.2015 1.7 Jw. 21,04 21,04 0 21.08.2015

14.
Faktura VAT nr 
07/2015 23.08.2015 1.7 Jw. 592,00 592,00 0 23.08.2015

15.
Faktura VAT nr 
47/082/2015

31.08.2015
27.08.2015 1.8

przewóz dzieci oraz koszt 
przewozu i organizacji wycieczek 4 600,00 4 600,00 0 07.09.2015

16.
Faktura VAT nr 
6604/2015 13.08.2015 1.9 jw. 227,90 227,90 0 13.08.2015

17.
Faktura VAT nr 
1816/2015 21.08.2015 1.9 jw. 27,47 27,47 0 21.08.2015

18. Faktura VAT nr 76776 24.08.2014 1.9 jw. 111,00 111,00 0 24.08.2014

19. Faktura VAT nr 76611 18.08.2015 1.9 jw. 8,98 8,98 0 18.08.2015

20.
Faktura VAT nr 
413/2015 21.08.2015 1.9 jw. 29,99 29,99 0 21.08.2015

21. Faktura VAT nr 26 21.08.2015 1.10

zakup nagród, materiałów 
papierniczych, sprzętu sportowego 
i wyprawek dla najbiedniejszych 
dzieci 24,00 24,00 0 21.08.2015

22.
Faktura VAT nr 
FV/2015/1334/255/1344 18.08.2015 1.10 Jw. 38,74 38,74 0 18.08.2015

23.
Faktura VAT nr 
307AVB/2015 05.08.2015 1.10 Jw. 350,00 350,00 0 05.08.2015

24.
Faktura VAT nr 
307/WB/2015 04.08.2015 1.11 koszt ubezpieczenia grupowego 58,17 58,17 0 02.09.2015

25.
Faktura VAT nr 
04/2015 27.08.2015 1.12 nauka pływania i snorkelingu 980,00 980,00 0 11.09.2015

Razem 36 844,51 36 844,51
*w kolumnie „data zapłaty” wskazano faktyczne daty zapłaty

W zestawieniu faktur (rachunków) stwierdzono:

- brak numeru dowodu księgowego (wynagrodzenia poz. 3-6 zestawienia faktur)

- brak daty wystawienia dokumentu księgowego,

- błędną datę zapłaty w poz.3 (jeden z wychowawców otrzymał wynagrodzenie netto w dniu 

10.09.2015r. a nie jak wpisano w dniu 02.09.2015 r.).

Wynagrodzenia wychowawców, kierownika, pielęgniarki, asystenta romskiego według opisu 

na liście płac o numerze 177 (kwota brutto 4.707,94 + 292,06 FUS ) opłacone ze środków 

dotacji w łącznej wysokości 5.000,00 zł o wartości ujęto w czterech pozycjach sprawozdania



(od nr 3-6), wynagrodzenia trzech wychowawców ujęto w poz. 3, kierownika wyjazdu poz. 

4, wynagrodzenie pielęgniarki poz. 5, wynagrodzenie asystenta romskiego poz.6.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS oraz podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego 

wykazane w zestawieniu stanowią naliczenie kosztu, a nie faktycznych zapłat do ZUS i US. 

Jednostka dokonywała refundacji pochodnych od wynagrodzeń ze środków dotacji z konta 

podanego w umowie z Wojewodą na inne konto Fundacji.

Z uwagi na fakt, iż jednostka prowadzi działalność i realizuje inne zadania nie objęte 

umowami z Wojewodą Dolnośląskim - brak jest czytelnych i prawidłowych dokumentów 

rozliczeniowych służących udokumentowaniu wydatków dokonanych ze środków dotacji.

Na Sprawozdaniu (podobnie jak na wnioskach) nie zamieszczono daty sporządzenia oraz daty 

złożenia do Wojewody Dolnośląskiego.

Podsumowując sporządzanie sprawozdań, stwierdzić należy, iż wydatki w pozycjach 

kosztowych dotyczących wynagrodzeń wykazano w kwotach brutto, w dniach wypłaty 

wynagrodzenia netto. Nie wskazano wysokości i dat zapłaty należnych do US zaliczek 

z tytułu podatku dochodowego od umów zleceń (zawartych na realizację zadania) oraz zapłat 

do ZUS składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i FP. Nie dokumentowano 

zapłaty należnych składek ZUS, w szczegółowości wskazanej na wcześniejszych stronach 

niniejszego wystąpienia.

W sprawozdaniach z realizacji zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej 

w Polsce stwierdzono brak pełnej poprawności i kompletności danych tj. liczne błędy 

pisarskie i formalno rachunkowe, brak prawidłowego i pełnego udokumentowania 

poniesionych wydatków - pochodnych od wynagrodzeń (refundowanie kosztu składek ZUS 

oraz podatku dochodowego do US z konta bankowego wskazanego w umowie z Wojewodą 

na inne konta Fundacji), co świadczy o braku staranności i rzetelności w sporządzaniu 

dokumentacji rozliczeniowej i nie zweryfikowaniu danych przed przedłożeniem ich do 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Powyższe świadczy o niedostatecznej 

kontroli wewnętrznej dokumentów finansowych oraz sporządzonych sprawozdań.

Biorąc pod uwagę powyższe prawidłowość i terminowość rozliczenia środków dotacji 

oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadań objętych kontrolą oceniono negatywnie.



I. Dokonać zwrotu dotacji w łącznej kwocie 2.424,40 zł wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, 

liczonymi od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji(...), na rachunek 

bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu 

nr 64 1010 1674 0000 5522 3100 0000, wponiższej szczegółowości:

1) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci i 

młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha w wysokości 723,00 zł 

(zaklasyfikowanymi w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 2910) wraz z 

odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 

10.09.2015r. (zaklasyfikowanymi w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 0900).

2) Warsztaty anty dyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla dzieci i młodzieży 

z miasta Wałbrzycha w wysokości 99,48 zł (zaklasyfikowanymi w dziale 853, 

rozdziale 85395, paragrafie 2910) wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości 

podatkowych liczonymi od dnia 10.09.2015r. (zaklasyfikowanymi w dziale 853, 

rozdziale 85395, paragrafie 0900).

3) Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu 

miasta Wałbrzycha w wysokości 375,06 zł (zaklasyfikowanymi w dziale 801, 

rozdziale 80104, paragrafie 2910) wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości 

podatkowych liczonymi od dnia 10.09.2015r. (zaklasyfikowanymi w dziale 801, 

rozdziale 80104, paragrafie 0900).

4) Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha w wysokości 1226,86 zł 

(zaklasyfikowanymi w dziale 854, rozdziale 85412, paragrafie 2910) wraz z 

odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 

31.08.2015r. (zaklasyfikowanymi w dziale 854, rozdziale 85412, paragrafie 0900).

II. Ścisłe przestrzeganie przepisów prawa w zakresie dysponowania otrzymywanymi 

środkami dotacji, w tym: ustawy o finansach publicznych, ustawy 

o rachunkowości oraz wymogów wynikających z umów dotacyjnych w zakresie:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zaleca się zapewnić:



• zawierania prawidłowych umów z wykonawcami,

• dokonywania płatności za wykonane usługi w wyznaczonych terminach,

• dokonywania płatności pochodnych od wynagrodzeń w prawidłowych wysokościach 

i wyznaczonych terminach,

• dotrzymywania terminów realizacji zadań,

• stosowania właściwego nazewnictwa w realizowanych zadaniach zgodnego z umową 

dotacyjną,

• dokumentowania działań w zakresie dokonanego rozeznania rynku i wyboru 

najkorzystniejszej oferty przed zleceniem realizacji usług,

• prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej umożliwiającej identyfikację 

operacji księgowych wydatków związanych z realizowanym zadaniem finansowanym 

ze środków dotacji,

® ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z dokonywanymi wydatkami 

ze środków dotacji w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów 

(rozliczenie zaliczek),

• stosowania opisów merytorycznych dowodów księgowych w celu identyfikacji 

podejmowanych działań,

• dokonywania płatności za zrealizowane zadania z rachunku bankowego wskazanego 

w umowie dotacyjnej,

• dokonywania kontroli wewnętrznej dokumentów finansowych,

• sporządzania prawidłowych sprawozdań i rozliczeń z realizacji zadań, w tym:

- wykazywania w sprawozdaniach z wykonania poszczególnych zadań danych 

zgodnych ze stanem faktycznym tj. dowodami źródłowymi (ujęcie prawidłowych 

numerów i dat dowodów księgowych oraz dat zapłat),

- terminowego przekazywania sprawozdań.

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń 

w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Na tym wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

zakończono.



Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.
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Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 
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Podpis kierownika jednostki kontrolującej
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