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Pani
Marta Solarska-Kasprzyk
ul. Zygmunta Cieplaka la  
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 29 maja 2016 r. zespół kontrolny w składzie: Mariusz Oleniacz -  starszy 
inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu -  przewodniczący zespołu i Teresa Ziółek -  starszy 
specjalista w ww. Wydziale, przeprowadził na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) 
kontrolę problemową w trybie zwykłym, w zakresie realizacji przez Panią Martę Solarską- 
Kasprzyk, prowadzącą żłobki o nazwie „Bajkowe Ludki” przy ul. Agatowej 38, 
ul. Brylantowej 33, ul. Parafialnej 59 oraz ul. Czaplińskiego 5 we Wrocławiu zadania 
dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu „Maluch - edycja 2015 
moduł 3”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na I półrocze 2016 r. 
zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Ustalenia dokonane w czasie kontroli, w tym na podstawie oględzin miejsca realizacji 
zadania, analizy przedłożonych dokumentów, jak i informacji przekazanych przez Panią 
Martę Solarską-Kasprzyk -  właściciela firmy oraz Panią Violettę Solarską-Gad -  Dyrektora 
żłobków „Bajkowe Ludki” pozwoliły na sformułowanie pozytywnej oceny realizacji 
następujących zagadnień:

1. Zgodność wydatkowania przekazanych środków finansowych z ofertą konkursową 
nr 026401-01 z dnia 10 marca 2015 roku złożoną przez Panią Martę Solarską-Kasprzyk 
w konkursie „Maluch -  edycja 2015 moduł 3 ”.

2. Zgodność wykorzystania przekazanych środków finansowych z celem na jaki 
Pani Marta Solarska-Kasprzyk je  uzyskała i z warunkami określonymi w umowie 
nr 33/2015 z dnia 8 października 2015 r.



W dniu 13 marca 2015 r. Pani Marta Solarska-Kasprzyk, prowadząca działalność 
gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
firmą: Marta Solarska-Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka la, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
złożyła ofertę w konkursie „Maluch -  edycja 2015 moduł 3” (akta kontroli: dowód w sprawie 
nr 11). Całkowity koszt realizacji zadania określony został na 577 500,00 zł. Wnioskowaną 
kwotę dotacji w wysokości 462 000,00 zł, stanowiącą 80,0 % całkowitego kosztu realizacji 
zadania, planowano przeznaczyć na zapewnienie funkcjonowania żłobka tj. m.in. na wydatki 
związane z wynagrodzeniami pracowników oraz dzierżawą i najmem lokali, w których 
funkcj onuj ą żłobki.

Oferta złożona przez Panią Martę Solarską-Kasprzyk przewidywała obniżenie 
uśrednionej miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku 
o 400,00 zł. W efekcie skutkowałoby to obniżeniem, w okresie realizacji zadania, 
uśrednionej miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców do 210,00 zł.

Okres realizacji zadania, dotyczącego 85 dzieci objętych dofinansowaniem, ustalono 
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Piętnaścioro dzieci planowano objąć 
dofinansowaniem w żłobku przy ul. Sucharskiego 49 przez okres 9 miesięcy.

Realizację określonego powyżej zadania planowano przeprowadzić 
w przeznaczonych do tego celu budynkach mieszkalnych wynajmowanych 
lub dzierżawionych przez Panią Martę Solarską-Kasprzyk. Żłobki „Bajkowe Ludki” zostały 
wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta 
Wrocławia pod nr: 34, 35 i 101 (akta kontroli: dowód w sprawie nr 41-47). Wpisanie żłobka 
przy ul. Sucharskiego 49 we Wrocławiu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych planowano 
na koniec marca 2015 roku.

Zgodnie z komunikatem z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do dofinansowania 
w konkursie „Maluch - edycja 2015 moduł 3” wysokość dotacji, którą przeznaczono 
na obniżkę opłat rodziców za 1 dziecko miesięcznie, wyniosła maksymalnie 244,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania przez Panią Martę Solarską- 
Kasprzyk prowadzącą żłobki „Bajkowe Ludki” wyniosła 270 840,00 zł.

W dniu 9 czerwca Pani Marta Solarska-Kasprzyk złożyła w kancelarii Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie, że uległ zmianie adres żłobka, którego 
otwarcie planowano w marcu 2015 roku. Aktualny adres: ul. Parafialna 59 we Wrocławiu. 
Zmiana ta została naniesiona w skorygowanej ofercie na realizację zadania.

W dniu 8 października 2015 r. Wojewoda Dolnośląski zawarł z Panią Martą Solarską- 
Kasprzyk umowę Nr 33/2015 (akta kontroli: dowód w sprawie nr 15-20), zgodnie z którą 
Wojewoda Dolnośląski jako Organ Zlecający zobowiązał się przekazać Pani Marcie 
Solarskiej-Kasprzyk środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 270 840,00 
zł w ramach działu 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85305 -  
Żłobki, §2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.



W okresie od października do grudnia 2015 roku, na wskazany w umowie rachunek 
bankowy, Organ Zlecający przekazał, zgodnie ze składanymi przez Panią Martę Solarską- 
Kasprzyk wnioskami, kwotę w wysokości 262 421,85 zł. Wnioski złożone w dniu 
8 października 2015 r. dotyczyły okresu od stycznia do września 2015 r. 
i dotyczyły kwoty łącznej w wysokości 189 221,85 zł. Za okres od października 
do grudnia 2015 r. należną dotację przekazano na podstawie comiesięcznych wniosków 
na łączna kwotę 73 200,00 zł.

Pani Marta Solarska-Kasprzyk w dniu 29 stycznia 2016 r. przesłała zgodnie z § 4 
pkt 1 umowy Nr 33/2015 z dnia 8 października 2015 r., poprawne sprawozdanie 
z realizacji zadania (akta kontroli: dowód w sprawie nr 34-40), zatwierdzone przez Organ 
Zlecający.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem liczba miejsc w żłobkach objętych 
dofinansowaniem w okresie realizacji zadania wynosiła 100 i była zgodna z ofertą 
złożoną w konkursie „Maluch -  edycja 2015” moduł 3. Uśredniona opłata miesięczna 
za pobyt dziecka w żłobku ponoszona przez rodziców, nie uwzględniając dotacji, wynosiła
454,00 zł. Po uwzględnieniu dotacji w wysokości 244,00 zł, uśredniona miesięczna opłata 
ponoszona przez rodziców została obniżona do 210,00 zł.

W dniu kontroli Pani Marta Solarska-Kasprzyk nie okazała oryginałów dokumentów 
księgowych potwierdzających poniesienie kosztów realizacji zadania w okresie 
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Obsługę księgową działalności gospodarczej Pani 
Marty Sołarskiej-Kasprzyk prowadzi Biuro Rachunkowe przy ul. Granicznej 10 
w Dąbrowie Górniczej. W związku z powyższym ustalono, że dokumenty księgowe 
potwierdzających poniesienie kosztów realizacji zadania zostaną dostarczone 
do Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 8 lipca 
2016 r.

W dniu 8 lipca 2016 r. Pani Violetta Solarska-Gad - Dyrektor żłobków „Bajkowe 
Ludki” we Wrocławiu przekazała źródłową dokumentację księgową i jej kopię co zostało 
potwierdzone stosownym protokołem. Dokumenty księgowe tj. m.in. rachunki, zapłacone 
faktury, dowody wpłat, umowy najmu nieruchomości, umowy o pracę i umowy zlecenia 
potwierdziły poniesienie kosztów związanych z prowadzeniem żłobków „Bajkowe Ludki” 
we Wrocławiu na łączna kwotę: 328 027,30 zł (akta kontroli: dowód w sprawie 
nr 51-306).

Wykazane koszty prowadzenia żłobków „Bajkowe Ludki we Wrocławiu dotyczyły 
zatrudnienia kadry opiekuńczej pracującej w żłobkach, wyżywienia dzieci, czynszu 
za wynajem nieruchomości, opłat za media (woda, gaz, energia elektryczna) oraz doposażenia 
żłobków. Wysokość kosztów W poszczególnych kategoriach przedstawia zestawienie:



Kwota

Lp. Nr pozycji 
kosztorysu Nazwa wydatku Razem

w tym: środki 
pochodzące 
z dotacji

1 2 3 4 5

1. 1 Wynagrodzenia kadry opiekuńczej 100 460,00 zł 100 460,00 zł

2. 3 Wyżywienie dzieci 84 000,00 zł 18 394,55 zł

3. 4 Czynsz za wynajem nieruchomości 129 400,00 zł 129 400,00 zł

4. 6 Opłaty za media (woda, gaz, 
energia elektryczna) 8561,85 zł 8561,85 zł

5. 9
Doposażenie pomieszczeń 
żłobków 5605,45 zł 5605,45 zł

Łącznie:
328 027,30 zł 262 421,85 zł

Udział środków finansowych z dotacji celowej w kosztach realizacji zadania wyniósł
80,0 %.

Pani Marta Solarska-Kasprzyk realizując zadanie dofinansowane środkami 
z budżetu państwa w formie dotacji celowej prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową 
przekazanych środków finansowych.

W celu potwierdzenia osiągnięcia zakładanego w programie „Maluch -  edycja 2015 
moduł 3” celu, jakim było obniżenie miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców 
za pobyt dziecka w żłobku, Pani Marta Solarska-Kasprzyk w dniu kontroli 
nie przedstawiła kontrolującym kompletnej dokumentacji. W dniu 8 lipca 2016 r. 
Pani Violetta Solarska-Gad - Dyrektor żłobków „Bajkowe Ludki” we Wrocławiu wraz 
z dokumentami dotyczącymi kosztów realizacji zadania przekazała oryginały i kopie 
następujących dokumentów:

1. umowy dotyczące zapewnienia opieki nad dziećmi zawarte pomiędzy rodzicami dzieci 
uczęszczających do żłobka przy ul. Agatowej 38 a Panią Martą Solarską-Kasprzyk 
prowadzącą Żłobki „Bajkowe Ludki” (akta kontroli: dowód w sprawie nr 307-454),

2. umowy dotyczące zapewnienia opieki nad dziećmi zawarte pomiędzy rodzicami dzieci 
uczęszczających do żłobka przy ul. Brylantowej 33 a Panią Martą Solarską-Kasprzyk 
prowadzącą Żłobki „Bajkowe Ludki” (akta kontroli: dowód w sprawie nr 455-543),

3. umowy dotyczące zapewnienia opieki nad dziećmi zawarte pomiędzy rodzicami dzieci 
uczęszczających do żłobka przy ul. Parafialnej 59 a Panią Martą Solarską-Kasprzyk 
prowadzącą Żłobki „Bajkowe Ludki” (akta kontroli: dowód w sprawie nr 544-588),



4. umowy dotyczące zapewnienia opieki nad dziećmi zawarte pomiędzy rodzicami dzieci 
uczęszczających do żłobka przy ul. Czaplińskiego 55 a Panią Martą Solarską- 
Kasprzyk prowadzącą Żłobki „Bajkowe Ludki” (akta kontroli: dowód w sprawie nr 
589-865),

5. Zarządzenie nr 1/2015 Właściciela Niepublicznego Żłobka „Bajkowe Ludki” 
we Wrocławiu z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad obniżenia opłat 
w związku z uzyskaniem środków z Programu Maluch 2015” (akta kontroli: dowód 
w sprawie nr 970),

6. lista z podpisami rodziców dzieci uczęszczających do żłobków „Bajkowe Ludki” 
we Wrocławiu, potwierdzającymi zapoznanie się z Zarządzeniem nr 1/2015 z dnia 
7 maja 2015 r. (akta kontroli: dowód w sprawie nr 971-974),

7. dowody wypłaty (KW) rodzicom dzieci uczęszczających do żłobków „Bajkowe 
Ludki” we Wrocławiu kwoty 976,00 zł, będącej zwrotem części poniesionych 
kosztów pobytu dzieci w żłobkach w okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. 
(akta kontroli: dowód w sprawie nr 975-1062),

8. dowody wpłat (KP) obniżonych opłat miesięcznych za pobyt dzieci w żłobkach 
„Bajkowe Ludki” we Wrocławiu za okres od maja do grudnia 2015 r.

9. wydruki komputerowe potwierdzające dokonywanie przelewów pomniejszonych 
opłat miesięcznych na rachunek bankowy Beneficjenta, przez rodziców dzieci 
uczęszczających do żłobków „Bajkowe Ludki” we Wrocławiu za okres od maja 
do grudnia 2015 r. (akta kontroli: dowód w sprawie nr 1063-1178),

10. zestawienie dotyczące wykorzystania dotacji w konkursie „Maluch - edycja 2015 
moduł 3” (akta kontroli: dowód w sprawie nr 1179-1189).

Analiza powyższych dokumentów potwierdziła obniżenie miesięcznej opłaty 
ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobkach „Bajkowe Ludki” we Wrocławiu 
w okresie realizacji zadania o 244,00 zł, zrealizowane poprzez zwrot poniesionych przez nich 
kosztów opieki w łącznej kwocie 262 421,85 zł.

Przeprowadzone w dniu kontroli oględziny miejsca realizacji zadania, 
tj. żłobków „Bajkowe Ludki” we Wrocławiu, potwierdziły spełnianie przez przedmiotową 
instytucję opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wymogów przeciwpożarowych, sanitarnych 
i lokalowych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, 
w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r. 
poz. 925).

Żłobek „Bajkowe Ludki” przy ul. Agatowej 38 we Wrocławiu, wpisany do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr 34 
w dniu 13 grudnia 2011 r., funkcjonuje na parterze budynku jednorodzinnego 
wynajmowanego przez Beneficjenta i dostosowanego do celów sprawowania opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka dla 25 dzieci. Dostęp do żłobka nie stwarza 
utrudnień dla rodziców. Pomieszczenia żłobka są właściwie oświetlone, utrzymane 
w czystości oraz wyposażone w niezbędne sprzęty i meble. Dzieci uczęszczające do żłobka 
mają możliwość korzystania z placu zabaw zorganizowanego na terenie zielonym 
przynależnym do nieruchomości.



Żłobek „Bajkowe Ludki” przy ul. Brylantowej 38 we Wrocławiu, wpisany 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod 
nr 101 w dniu 10 lipca 2014 r., funkcjonuje również na parterze dwukondygnacyjnego 
budynku jednorodzinnego wynajmowanego przez Beneficjenta i dostosowanego do celów 
sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka dla 15 dzieci. Obiekt 
zabezpieczonym jest przed wstępem osób nieupoważnionych. Utrzymane w czystości 
pomieszczenia żłobka są właściwie oświetlone oraz wyposażone w niezbędne sprzęty i meble 
dostosowane do wieku przebywających w żłobku dzieci. Uczęszczające do żłobka dzieci 
mają możliwość korzystania z placu zabaw zorganizowanego na terenie zielonym 
przynależnym do nieruchomości.

Trzeci ze żłobków „Bajkowe Ludki”, wpisany do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr 125 w dniu 10 września 
2015 r. (akta kontroli: dowód w sprawie nr 48)., przeznaczony dla 15 dzieci, zlokalizowany 
jest również na osiedlu Wojszyce we Wrocławiu, przy ul. Parafialnej 59.

Pomieszczenia żłobka usytuowane są na parterze wynajmowanego przez 
Beneficjenta budynku. Estetycznie i funkcjonalnie urządzone pomieszczenia utrzymane 
są w czystości oraz wyposażone w niezbędne sprzęty i meble dostosowane do wieku 
przebywających w żłobku dzieci.

Żłobek „Bajkowe Ludki” przy ul. Czaplińskiego 5 we Wrocławiu wpisany 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia 
pod nr 35 w dniu 13 grudnia 2011 r., zlokalizowany jest na oddalonym od centrum 
Wrocławia osiedlu Marszowice. Funkcjonuje on na parterze obszernego budynku 
jednorodzinnego wynajmowanego przez Beneficjenta i dostosowanego do celów 
sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka dla 45 dzieci.

Budynek jest ogrodzony i zabezpieczony jest przed wstępem osób nieupoważnionych. 
Utrzymane w czystości pomieszczenia żłobka są właściwie oświetlone oraz wyposażone 
w niezbędne sprzęty i meble dostosowane do wieku przebywających w żłobku dzieci. 
Dzieci uczęszczające do żłobka mają możliwość korzystania z rozległego placu zabaw 
zorganizowanego na terenie zielonym przynależnym do nieruchomości.

W oparciu o powyżej przyjęte ustalenia należy stwierdzić, że środki finansowe 
z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej wydatkowane zostały zgodnie 
z ofertą Nr 026401-01 z dnia 10 marca 2015 r. złożoną przez Panią Martę Solarską-Kasprzyk 
w konkursie „Maluch -  edycja 2015 moduł 3” oraz z warunkami określonymi 
w umowie Nr 33/2015 z dnia 8 października 2015 r.

W związku z niestwierdzeniem w trakcie postępowania kontrolnego uchybień 
i nieprawidłowości w realizacji zadania odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.
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