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Pani
Adrianna Mierzejewska
Wójt Gminy Nowa Ruda

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 29 września 2016 r. zespół kontrolny w składzie: Mariusz Oleniacz -  starszy 
inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu -  przewodniczący zespołu, Liliana Piątek - 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 Urzędzie Gminy w Nowej Rudzie z siedzibą: ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa 
Ruda.

Zakres kontroli obejmował realizację zadania dofinansowanego środkami z budżetu 
państwa w ramach programu „Maluch -  edycja 2015 moduł 1”: „Utworzenie Żłobka 
Publicznego w Gminie Nowa Ruda”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na II półrocze 2016 r. 
zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 17 czerwca 2016 r. W okresie objętym 
kontrolą funkcję Wójta Gminy Nowa Ruda pełniła Pani Adrianna Mierzejewska.

Ustalenia dokonane w czasie kontroli, w tym na podstawie oględzin miejsca realizacji 
zadania, analizy przedłożonych dokumentów, jak i informacji przekazanych przez Zastępcę 
Wójta Gminy Nowa Ruda - Pana Pawła Szafrana, Kierownika Referatu Oświaty i Spraw 
Społecznych Urzędu Gminy Nowa Ruda -  Panią Izabelę Słowek-Chorób, Dyrektora Żłobka 
Publicznego w Ludwiko wicach Kłodzkich -  Panią Teresę Rogińską oraz pracownika Referatu 
Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Nowej Rudzie -  Panią Justynę 
Klich pozwoliły na dokonanie pozytywnej oceny realizacji następujących zagadnień:

1. Zgodność wydatkowania przekazanych środków finansowych z ofertą konkursową 
Gminy Nowa Ruda nr 020811-01 z dnia 10 marca 2015 r.,

2. Zgodność wykorzystania przekazanych środków finansowych z celem na jaki Gmina Nowa 
Ruda je  uzyskała i z warunkami określonymi w Umowie nr 5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.



i

Ad. 1

W dniu 11 marca 2015 r. Gmina Nowa Ruda złożyła ofertę w otwartym konkursie ofert 
„Maluch -  edycja 2015” moduł 1”.

Oferta na realizację zadania dotyczyła utworzenia 80 nowych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, w zaadoptowanym do tego celu budynku po Gimnazjum w Ludwiko wicach 
Kłodzkich.

Całkowity koszt realizacji zadania określony został na 1 500 000,00 zł. Wnioskowaną 
kwotę dotacji w wysokości 1 200 000,00 zł, stanowiącą 80,00 % całkowitego kosztu realizacji 
zadania, planowano przeznaczyć m.in. prace rozbiórkowe, prace budowlane, prace 
wykończeniowe oraz zakup mebli, wyposażenie i zabawek do żłobka.

Realizację określonego powyżej zadania planowano przeprowadzić z wykorzystaniem 
nieruchomości budowlanej oraz działki geodezyjnej będącej własnością Gminy Nowa Ruda.

Uzyskanie wpisu żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez 
Wójta Gminy Nowa Ruda oraz uruchomienie żłobka zaplanowano na koniec grudnia 2015 roku.

Wykonawcę projektu budowlanego dla inwestycji prowadzonej przez Gminę Nowa 
Ruda pod nazwą: „Modernizacja i adaptacja budynku po Publicznym Gimnazjum 
w Ludwikowicach Kłodzkich na żłobek publiczny” wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty na wykonanie 
zamówionej dokumentacji (akta kontroli: dowód w sprawie str. 1-3).

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego jako wykonawcę projektu 
budowlanego wyłoniono firmę „DECORO” Sehn-Wójcik Izabela, Rynek 34/1, 58-200 
Dzierżoniów (akta kontroli: dowód w sprawie str. 4).

Umowę Nr 272.11.2015 (akta kontroli: dowód w sprawie str. 5-7), na wykonanie 
zadania pod nazwą: „Dokumentacja techniczna - modernizacja i adaptacja budynku 
po publicznym gimnazjum w Ludwikowicach Kł. na żłobek”, Gmina Nowa Ruda zawarła 
z Panią Izabelą Sehn-Wójcik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Decoro” 
Sehn-Wójcik Izabela, Rynek 34/1, 58-200 Dzierzoniów w dniu 11 maja 2015 roku. 
Umowa określa m.in. przedmiot umowy, termin wykonania oraz wynagrodzenie w kwocie 
43 050,00 zł brutto.

Celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych określonych w ofercie 
przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu 
nieograniczonego. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w BZP w dniu 14 lipca 2015 r. 
pod numerem 176934-2015 (akta kontroli: dowód w sprawie str. 8-13) oraz zostało 
upublicznione na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz tablicy ogłoszeń 
w okresie od 14 lipca do dnia 29 lipca 2015 r.



W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty na wykonanie 
planowanego zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę 
robót: firmę „OLIWIA” Dominik Konefał, ul. Wojska Polskiego 9/9, 57-402 Nowa Ruda.

Pozostali oferenci tj.: Firma „Rokom” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacje Obiektów 
Zabytkowych H.G.I. Komorowscy s. j. z Kamiennej Góry oraz Zakład Ogólnobudowlany 
Bud Mich Krzysztof Michalak z Wałbrzycha zostali o wyborze najkorzystniejszej oferty 
poinformowani pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. (akta kontroli: dowód w sprawie str. 14-15).

Umowę Nr IPR.272.1.3.15 (akta kontroli: dowód w sprawie str. 16-25), 
na „Modernizację i adaptację budynku po Publicznym Gimnazjum w Ludwikowicach 
Kłodzkich na Żłobek publiczny”, Gmina Nowa Ruda zawarła z firmą „OLIWIA” Dominik 
Konefał, ul. Wojska Polskiego 9/9, 57-402 Nowa Ruda w dniu 28 sierpnia 2015 roku. 
Umowa określa m.in. przedmiot umowy, termin wykonania oraz wynagrodzenie w kwocie 
1 182 071,62 zł brutto.

Aneksem nr 1/2015 do umowy Nr IPR.272.1.3.15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku 
przedłużono termin realizacji zadania do 14 grudnia 2015 r. (akta kontroli: dowód w sprawie str. 
26-27).

W celu wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie wyposażenia do Żłobka 
Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich, a w przypadku dostawy mebli również za ich 
montaż, przeprowadzono zapytanie ofertowe. Zaproszenia do składania ofert przesłano 
do 4 firm oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy 
ogłoszeń (akta kontroli: dowód w sprawie str. 31-34).

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty na realizację 
zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono firmę Moje Bambino 
Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, jako dostawcę mebli, akcesoriów 
towarzyszących i zabawek dla nowoutworzonego żłobka.

Umowę nr OSS.272.2.2015 z firmą Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 
93-428 Łódź na dostarczenie wyposażenia do Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich 
Gmina Nowa Ruda zawarła w dniu 15 grudnia 2015 r. (akta kontroli: dowód w sprawie 
str 35-39). Umowa określa m.in. przedmiot zamówienia, termin realizacji oraz wynagrodzenie 
w kwocie 111 899,40 zł brutto.

Celem wyłonienia dostawcy wyposażenia i sprzętu dla potrzeb kuchni i zaplecza 
kuchennego Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich przeprowadzono zapytanie 
ofertowe. Zaproszenia do składania ofert przesłano w 4 grudnia 2015 r. do 3 firm. 
W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty na wykonanie planowanego 
zadania.



W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego wyłoniono 
firmę GASTROTECHNIKA S.C. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 1, 
jako dostawcę wyposażenia i sprzętu kuchennego (akta kontroli: dowód w sprawie 
str. 74).

Umowę Nr IPR.272.0.56.15 (akta kontroli: dowód w sprawie str. 75-79), 
na dostawę wyposażenia i sprzętu dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego do Żłobka 
Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich, Gmina Nowa Ruda zawarła z firmą 
GASTROTECHNIKA S.C., ul. Wyspiańskiego 1, 57-300 Kłodzko w dniu 9 grudnia 2015 roku. 
Umowa określa m.in. przedmiot umowy, termin wykonania oraz wynagrodzenie w kwocie 
74 983,49 zł brutto.

Wystawione przez wykonawców robót i dostawców sprzętu i wyposażenia faktury VAT 
(akta kontroli: dowód w sprawie str. 28-30, 40-73, 80-85, 86-88) zostały pokryte 
w części z otrzymanej dotacji tj. w kwocie łącznej 1 132 836,19 zł brutto (zestawienie faktur 
poniżej).

l.p.
N r dokum entu 

księgow ego
D ata dokum entu 

księgow ego
D ata płatności Nazw a w ydatku Razem

W  tym: środki pochodzące 
z  dotacji

1. 17/MP/15 01.07.2015 r. 27.07.2015 r. D okum entacja techniczna 43 050,00 zł 34 440,00 zł

2. 5/12/2015 29.12.2015 r. 31.12.2015 r.

M odernizacja i adaptacja budynku po 
Publicznym  G im nazjum  w  

L udw ikow icach K łodzkich  na 
Ż łobek  Publiczny

1 182 071,62 zł 945 657,30 zł

3. (S)FS-18/12/2015/R M 23.12.2015 r. 29.12.2015 r. Z estaw  m ebli 45 894,24 zł 36715,39 zł

4. (S )F S-26/l 2 /2015/RM 28.12.2015 r. 29.12.2015 r. Z estaw  mebli 4  040,73 zł 3 232,58 zł

5. 03637/2015 28.12.2015 r. 30.12.2015 r. W yposażenie kuchni i sanitariatów 74 983,49 59 986,79 zł

6. (S )F S-16/12/2015/RM 23.12.2015 r. 29.12.2015 r. Zabaw ki 29 962,57 zł 23 970,06 zł

7. (S)FS-17/12/2015/R M 23.12 .2015 r. 29.12.2015 r. U rządzenia zabaw ow e 5 527,74 zł 4 422,19 zł

8. (S)FS-20//12/2015/R M 23.12.2015 r. 29.12.2015 r. W yposażenie pom ieszczeń 9 459,23 zł 7 567,38 zł

9. (S )F S-19//12/2015/RM 23.12.2015 r. 29.12.2015 r. W yposażenie pom ieszczeń 4 139,01 zł 33 1 1 ,2 1  zł

10. (S )FS-23//12/2015/RM 23.12.2015 r. 29.12.2015 r. W yposażenie pom ieszczeń 7401,62 zł 5 921,30 zł

11. (S )F S-22//12/2015/RM 23.12.2015 r. 29.12.2015 r. W yposażenie pom ieszczeń 3 882,00 zł 3 105,60 zł

12. (S )F S-2ł//12 /2015/R M 23.12.2015 r. 29.12.2015 r. W yposażenie pom ieszczeń 5 632,99 zł 4506,39 zł

Razem: 1 416 045,24 zl 1 132 836,19 zł

Opierając się na powyższych ustaleniach należy stwierdzić, że cel i sposób 
wydatkowania na realizację zadania środków finansowych na wydatki inwestycyjne, 
w kwocie 1 132 836,19 zł, pochodzących z dotacji z budżetu państwa, są zgodne z ofertą 
020811-01 z dnia 10 marca 2015 r. Gminy Nowa Ruda złożoną w otwartym konkursie ofert 
„Maluch -  edycja 2015” -  moduł 1.

Niewydatkowana część przekazanej dotacji w kwocie 67 163,81 zł została zwrócona na 
rachunek bankowy wydatków Organu Zlecającego.



Ad. 2
W dniu 30 lipca 2015 r. Wojewoda Dolnośląski zawarł z Gminą Nowa Ruda Umowę 

Nr 5/2015, zgodnie z którą Wojewoda Dolnośląski jako Organ Zlecający zobowiązał się 
przekazać Gminie Nowa Ruda środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 
1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: „Utworzenie Żłobka Publicznego w Gminie Nowa 
Ruda”.

Przekazane środki finansowe w kwocie 1 200 000,00 zł zakwalifikowano zgodnie 
z klasyfikacją'budżetową w § 6330 -  dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Zgodnie z § 1 pkt 3 Umowy Gmina Nowa Ruda zobowiązała się do uruchomienia 
nowych miejsc w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Za termin uruchomienia uznano 
gotowość do przyjęcia dzieci i wpisanie instytucji do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Ruda.

W dniu 12 stycznia 2016 r., zgodnie z § 3 Umowy, Gmina Nowa Ruda złożyła 
sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej i uruchomienia Żłobka Publicznego 
w Ludwikowicach Kłodzkich. Sprawozdanie zawiera opis zrealizowanego zadania, 
podsumowanie wydatkowania środków finansowych w tym zestawienie dokumentów 
księgowych oraz płytę CD ze zdjęciami obrazującymi zrealizowaną inwestycję.

Gmina Nowa Ruda realizując zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa 
w formie dotacji celowej prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową przekazanych środków 
finansowych.

W dniu 27 października 2015 r. Rada Gminy Nowa Ruda podjęła Uchwałę Nr 86/XI/15 
w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Ludwikowicach i nadania statutu (akta kontroli: 
dowód w sprawie nr 89-92). Zgodnie z przywołaną Uchwałą z dniem 30 grudnia 2015 r. 
utworzono gminną jednostkę organizacyjną o nazwie Żłobek Publiczny w Ludwikowicach 
Kłodzkich oraz nadano jej statut będący załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Gminy Nowa Ruda podjęła Uchwałę Nr 141 /XVIII/16 
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich. 
Zmianie uległ zapis § ust. 1 uchwały, który otrzymał brzmienie: „Tworzy się z dniem 
30 grudnia 2015 r. Gminną jednostkę organizacyjną o nazwie Żłobek Publiczny 
„Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 1, 
57-450 Ludwikowice Kłodzkie”. Zmiana nazwy żłobka została naniesiona również w statucie 
instytucji (akta kontroli: dowód w sprawie nr 93) .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku wydał w dniu 30 grudnia 2015 r. 
opinię nr NS-ZNS-75-215/WB/15 nie zgłaszając sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania 
inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (akta kontroli: dowód 
w sprawie str. 94-97).

Na podstawie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, przeprowadzonych w dniu 30 grudnia 2015 r., Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku pismem sygn. PZ.5580.19.03.2015 z dnia 30 grudnia



2015 r. nie wniósł sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich (akta kontroli: dowód w sprawie str. 98-104).

Żłobek Publiczny w Ludwikowicach Kłodzkich wpisany został w dniu 30 grudnia 
2015 r. pod numerem 1/2015 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 
Wójta Gminy Nowa Ruda (akta kontroli: dowód w sprawie str. 105).

Dyrektor Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich Zarządzeniem nr 1/2016 
z dnia 11 stycznia 2016 r. nadał Regulamin Organizacyjny Żłobkowi Publicznemu 
w Ludwikowicach Kłodzkich (akta kontroli: dowód w sprawie str. 106-118).

Zgodnie z § 11 Regulaminu liczba miejsc w żłobku wynosi 80. W żłobku funkcjonują 
trzy grupy dziecięce: grupa niemowlęca od ukończenia 20 tygodnia życia do 1 roku, grupa 
średniaków od 13 miesiąca życia do 24 miesiąca życia oraz grupa starszaków -  od 25 miesiąca 
życia do 36 miesiąca życia. Żłobek czynny jest w godz. od 7.00 do 17.00 i funkcjonuje przez 
cały rok od poniedziałku do piątku, z 1 miesięczną przerwą urlopową w lipcu lub sierpniu.

Przeprowadzone w dniu kontroli oględziny miejsca realizacji zadania, 
tj. Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” przy ul. Stefana Batorego 1, 57-450 Ludwikowice 
Kłodzkie, potwierdziły przeprowadzenie planowanych działań i osiągnięcie celu zadania 
określonego w Umowie nr 5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.

W oparciu o powyżej przyjęte ustalenia należy stwierdzić, że środki finansowe 
z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej wydatkowane zostały zgodnie 
z ofertą Gminy Nowa Ruda nr 020811-01 z dnia 10 marca 2015 r. złożoną w „Programie 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch -  edycja 2015” oraz Umową 
nr 5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.

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

Otrzymują:

1. Pani Adrianna Mierzej ewska 
Wójt Gminy N ow a Ruda

2. a/a.


