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Pani
Katarzyna Rusak
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Głogowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 29 czerwca 2016 r. zespół kontrolny w składzie: Mariusz Oleniacz -  starszy 
inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu -  przewodniczący zespołu, 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 w trybie 
zwykłym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie z siedzibą: ul. Piotra 
Skargi 5, 67-200 Głogów.

Zakres kontroli obejmował realizację zadania dofinansowanego środkami 
z budżetu państwa w ramach programu „Maluch -  edycja 2015 moduł 4”: „Przystosowanie 
pomieszczeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na żłobek”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na I półrocze 2016 r. 
zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 grudnia 2015 r. W okresie 
objętym kontrolą funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie 
pełniła Pani Katarzyna Rusak.

Ustalenia dokonane w czasie kontroli, w tym na podstawie oględzin miejsca realizacji 
zadania, analizy przedłożonych dokumentów, jak i informacji przekazanych przez Panią Annę 
Rżany -  starszego specjalistę administracyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Głogowie pozwoliły na dokonanie pozytywnej oceny z nieprawidłowościami realizacji 
następujących zagadnień:

1. Zgodność wydatkowania przekazanych środków finansowych z ofertą konkursową 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie nr 020301-01 z dnia 9 marca 
2015 r.

2. Zgodność wykorzystania przekazanych środków finansowych z celem na jaki 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie je  uzyskała i z warunkami 
określonymi w Umowie nr 3/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.



W dniu 10 marca 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie złożyła 
ofertę w otwartym konkursie ofert „Maluch -  edycja 2015” moduł 4”.

Oferta na realizację zadania dotyczyła utworzenia 35 nowych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 , w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach w budynku przy 
ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie oraz ich funkcjonowania w okresie od września 
do grudnia 2015 roku.

Całkowity koszt realizacji zadania określony został na 312 908,00 zł. Wnioskowaną 
kwotę dotacji w wysokości 230 553,00 zł, stanowiącą 73,7 % całkowitego kosztu realizacji 
zadania, planowano przeznaczyć m.in. na prace remontowo-budowlane, zakup wyposażenia 
i zabawek (175 000,00 zł) oraz koszty funkcjonowania w tym: na wynagrodzenia 
pracowników żłobka i zakup wyżywienia dzieci (55 553,00 zł).

Uzyskanie wpisu żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Głogowa oraz uruchomienie żłobka zaplanowano na koniec sierpnia 
2015 roku.

Celem wyłonienia wykonawcy prac remontowo-budowlanych określonych 
w ofercie, przeprowadzono zapytanie ofertowe nr DGT 243-2/15 w oparciu o art. 4 pkt. 8 
w związku z art. 6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu zapytania ofertowego zostało upublicznione na stronie 
internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz tablicy ogłoszeń. 
Termin składania ofert określono na 24 lipca 2015 r.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty na wykonanie 
zaplanowanych prac.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót: 
firmę Usługi Remontowo-Budowlane Dawid Tomasiewicz, ul. Henryka Pobożnego 3/1, 
67-200 Głogów, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Umowę na wykonanie robót 
związanych z przystosowaniem pomieszczeń PWSZ w Głogowie do funkcji żłobka zawarto 
w dniu 13 sierpnia 2015 r. Umowa określała m.in. przedmiot umowy, termin wykonania 
(27 sierpnia 2015r.) oraz wynagrodzenie w kwocie 130 576,68 zł brutto (akta kontroli: 
dowód w sprawie str. 1-2).

W celu wyłonienia dostawcy wyposażenia i mebli do żłobka przeprowadzono 
zapytanie ofertowe nr DGT 243-1/15. Ogłoszenie o przeprowadzeniu zapytania ofertowego 
zostało upublicznione na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Głogowie oraz tablicy ogłoszeń. Termin składania ofert określono na 29 czerwca 2015 r.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty na dostawę 
i montaż wyposażenia i mebli do żłobka. Korzystniejszą ofertę przedstawiła firma Moje 
Bambino Sp. z o. o. Sp. Kom. z siedzibą w Łodzi.

Umowę na dostawę i montaż wyposażenia i mebli do żłobka zawarto z Moje 
Bambino Sp. z o. o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź w dniu 3 lipca 2015 r. Umowa 
określała m.in. przedmiot umowy, termin wykonania (1 sierpnia 2015r.) oraz wynagrodzenie 
w kwocie 78 186,04 zł brutto (akta kontroli: dowód w sprawie str. 3-4).



Dostawcę sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do tworzonego żłobka wyłoniono 
również w przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego o nr DGT 243- 
3/15. Termin złożenia ofert określono na 21 sierpnia 2015 r. a termin realizacji zamówienia 
wyznaczono na 26 sierpnia 2015 r.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty na dostawę sprzętu 
AGD oraz mebli kuchennych do tworzonego żłobka. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła 
firma P. H. „GAMMA” Sp. J. z Głogowa.

Wartość dostawy m.in. odkurzacza, chłodziarki, kuchenki mikrofalowej, zmywarki 
gastronomicznej oraz mebli kuchennych określono na 15 135,00 zł.

Zestawienie wszystkich kosztów utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w żłobku „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie przedstawia 
tabela poniżej:

l.p.
Nr dokumentu 
księgowego

Data
dokumentu
księgowego

Data
płatności

Nazwa wydatku
Kwota
przeznaczona na 
budowę

W tym: środki 
pochodzące z 
dotacji

1. Faktura VAT nr 
4/2015

27.08.2015r. 27.08.2015r.

Usługa budowlana 
zgodnie z umowa z dnia 
13.08.2015 r..

130 576,68 zł 92 505,60 zł

2. Faktura VAT nr 
(S)FS-
5151/08/2015/R0

25.08.2015r. 26.08.2015r.

Dostawa mebli i wyposażenia 
zgodnie z umową 
z dnia 3.07.2015r.

78 186,04 zł 59 892,00 zł

3. Faktura VAT 
Fs/01 Nr 8114 
15584

24.08.2015r. 26.08.2015r.

Dostawa sprzętu AGD i mebli 
kuchennych ygodnie y 
yamwieniem

15 135,00 zł 12 108,00 zł

4. Faktura VAT 
734/MG/08/2015

28.08.2015r. 28.08.2015r. Działania marketingowe -  
wykonanie reklamy stojącej 6 027,00 zł 4 000,00 zł

5. Faktura VAT Nr 
09/07/2015-P

31.07.2015r. 13.08.2015r. Projekt budowlany -  
przystosowanie pomieszczeń na 
żłobek

7 995,00 zł 6396,00 zł

6. Faktura
27/08/2015

13.08.2015r. 17.08.2015r.
Opinia p.poż. 123,00 zł 98,40 zł

Razem: 321 451,81 zł 175 000,00 zl

(akta kontroli: dowód w sprawie str. 5-28)

Wystawione przez wykonawcę prac remontowo-budowlanych jak i dostawców mebli, 
wyposażenia i usług faktury zostały w całości i terminowo zapłacone co potwierdzają 
udostępnione w trakcie kontroli wyciągi bankowe (akta kontroli: dowód w sprawie str. 
29-38).



Opierając się na powyższych ustaleniach należy stwierdzić, że cel i sposób 
wydatkowania na realizację zadania środków finansowych w kwocie 175 000,00 zł, 
pochodzących z dotacji z budżetu państwa na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, są zgodne z ofertą 020301-01 z dnia 9 marca 2015 r. Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Głogowie złożoną w otwartym konkursie ofert „Maluch -  edycja 2015” 
-m oduł 4.

W dniu 10 lipca 2015 r. Wojewoda Dolnośląski zawarł z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Głogowie Umowę Nr 3/2015, zgodnie z którą Wojewoda Dolnośląski jako 
Organ Zlecający zobowiązał się przekazać Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Głogowie środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 230 553,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 pod nazwą: „Przystosowanie pomieszczeń Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Głogowie na żłobek”

Przekazane środki finansowe w kwocie 175 000,00 zł zakwalifikowano zgodnie 
z klasyfikacją budżetową w § 6220 -  dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych zaś środki finansowe w kwocie 55 553,00 zł zakwalifikowano zgodnie 
z klasyfikacją budżetową w § 2800 -  dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z § 1 pkt 6 Umowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 
zobowiązała się do uruchomienia nowych miejsc w terminie do dnia 1 września 2015 r. 
Za termin uruchomienia uznano gotowość do przyjęcia dzieci i wpisanie instytucji 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Głogowa.

W dniu 28 stycznia 2016 r., zgodnie z § 4 pkt 1 Umowy, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Głogowie złożyła sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej 
i uruchomienia Żłobka „Maluch” przeznaczonego dla 35 dzieci. Sprawozdanie zawiera opis 
zrealizowanego zadania, podsumowanie wydatkowania środków finansowych w tym 
zestawienie dokumentów księgowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie realizując zadanie dofinansowane 
środkami z budżetu państwa w formie dotacji celowej prowadziła wyodrębnioną ewidencję 
księgową przekazanych środków finansowych.

W dniu 22 maja 2015 r. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Głogowie podjął Uchwałę Nr 90/XVIII/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
PWSZ w Głogowie dotyczących możliwości tworzenia i prowadzenia podległych rektorowi 
żłobków lub klubów dziecięcych (akta kontroli: dowód w sprawie nr 187-194).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie wydał w dniu 28 sierpnia 
2015 r. pozytywną opinię sanitarną nr HDM-5200-40-3/JS/15 w sprawie zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w pomieszczeniach przeznaczonych 
na żłobek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, przy ul. Piotra Skargi 5 
dla 35 dzieci, (akta kontroli: dowód w sprawie str. 180).



Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie pismem sygn. 
PZ.077.30.2.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. wydał pozytywną opinię dotyczącą spełnienia 
wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do pomieszczeń żłobka 
„Maluch” (akta kontroli: dowód w sprawie str. 245).

Żłobek „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie wpisany
został w dniu 31 sierpnia 2015 r. pod numerem 14/2015 do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Głogowa (akta kontroli: dowód 
w sprawie str. 195).

Przeprowadzone w dniu kontroli oględziny miejsca realizacji zadania,
tj. Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, przy 
ul. Piotra Skargi 5, potwierdziły przeprowadzenie planowanych działań i osiągnięcie celu 
zadania określonego w Umowie nr 1/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Celem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch -  edycja 2015 moduł 4”, oprócz utworzenia nowych miejsc w żłobkach, 
klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, było obniżenie miesięcznych opłat
za pobyt dzieci studentów lub pracowników uczelni wyższych.

Realizując powyższy cel Programu Żłobek „Maluch” przy Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Głogowie, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka działającego 
na podstawie udzielonego mu przez Rektora PWSZ w Głogowie pełnomocnictwa zawarł 
z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka umowy na świadczenie usług opiekuńczo- 
wychowawczych i edukacyjnych (akta kontroli: dowód w sprawie nr 207-370).
W § 5 pkt 2 Umowy określona została wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka 
w żłobku oraz fakt obniżenia jej o dotację udzieloną z Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Rodzice dzieci uczęszczających 
do żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie podpisali 
oświadczenie, w którym potwierdzają, że zostali poinformowani o obniżeniu wysokości stałej 
miesięcznej opłaty do kwoty 53,19 zł, w związku z uzyskaniem przez PWSZ 
w Głogowie dotacji (w wysokości 396,81 zł na jedno dziecko miesięcznie) 
na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (akta kontroli: dowód 
w sprawie str. 371-372).

. W okresie od października do grudnia 2015 roku, na wskazany w umowie rachunek 
bankowy, Organ Zlecający przekazał, w oparciu o składane przez Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową w Głogowie wnioski, kwotę w wysokości 55 553,00 zł przeznaczoną 
na obniżenie miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki 
nad dziećmi, zgodnie z § 1 pkt 12 Umowy nr 3/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. (akta kontroli: 
dowód w sprawie str. 377-379).

W trakcie kontroli ustalono, co znalazło potwierdzenie w zestawieniu dokonanych 
pomniejszeń opłat miesięcznych (akta kontroli: dowód w sprawie str. 381),
że we wrześniu 2015 r. w żłobku „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Głogowie objętych opieką było 34 dzieci. Zgodnie z pkt 4.4.5. Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch -  edycja 2015” udział 
dofinansowania z budżetu państwa funkcjonowania instytucji opieki prowadzonej przez 
uczelnię lub podmiot współpracujący, może stanowić nie więcej niż 400 zł miesięcznie 
na jedno dziecko objęte opieką, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest 
pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.



Zapotrzebowanie i wydatkowanie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Głogowie należnej dotacji w wysokości właściwej do pomniejszenia we wrześniu 2015 r. 
opłat ponoszonych przez rodziców 35 dzieci, w sytuacji objęcia we wrześniu 2015 r. opieką 
34 dzieci, należy uznać za jej wydatkowanie w nadmiernej wysokości odnoszącej się 
do kwoty 396,81 zł.

W dniu kontroli, w celu potwierdzenia poniesionych kosztów funkcjonowania żłobka, 
przedstawiono kontrolującym do wglądu dokumenty księgowe, w tym zestawienia 
sporządzone na podstawie list płac pracowników żłobków, deklaracje rozliczeniowe ZUS 
oraz zapłacone faktury na łączna kwotę: 83 409,09 zł (akta kontroli: dowód w sprawie 
str. 45-175).

Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie kosztów realizacji zadania * 
opatrzone są sporządzonym na ich odwrocie trwałym opisem zawierającym informacje 
z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta. Informacje te zostały podpisane przez 
osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe poszczególnych instytucji.

Kontrolujący sprawdzili również dokumenty potwierdzające uregulowanie 
zobowiązań, w formie przelewów bankowych, dotyczących realizacji zadania. Stwierdzono, 
że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie należne zobowiązania zrealizowała 
w całości i w terminie.

W oparciu o powyżej przyjęte ustalenia należy stwierdzić, że środki finansowe 
z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zapewnienie funkcjonowania 
miejsc opieki wydatkowane zostały w zdecydowanej większości zgodnie z ofertą 
nr 020301-01 z dnia 9 marca 2015 r. złożoną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Głogowie w „Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch -  
edycja 2015 moduł 4” oraz Umową nr 3/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:

1) Dokonanie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości w kwocie 396,81 zł 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi 
od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia 14 lipca 2016 r., zgodnie z art. 169 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 885, ze zm.) i § 7 pkt 4 Umowy Nr 3/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. 
Zwrotu powyższej kwoty wraz z odsetkami należy dokonać w terminie 15 dni od daty 
doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  Wydział Finansów i Budżetu o numerze 
64 1010 1674 0000 5522 3100 0000.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych 
działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.
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Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Pani Katarzyna Rusak

Rektor PWSZ w Głogowie


