
*
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia/ f-r'czerwca 2016 r.

PS-IS.946.101.2016.MO

Pan

Jan Serkies

Burmistrz Chojnowa

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 29 kwietnia 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 Urzędzie Miejskim w Chojnowie z siedzibą: Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Zakres kontroli obejmował realizację zadania dofinansowanego środkami z budżetu 
państwa w ramach programu „Maluch -  edycja 2015 moduł 1”: „Budowa żłobka przy 
ul. Gen. Stanisława Maczka w Chojnowie”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na I półrocze 2016 r. 
zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. W okresie 
objętym kontrolą funkcję Burmistrza Chojnowa pełnił Pan Jan Serkies.

Ustalenia dokonane w czasie kontroli, w tym na podstawie oględzin miejsca realizacji 
zadania, analizy przedłożonych dokumentów, jak i informacji przekazanych przez Naczelnika 
Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Chojnowie -  Pana Janusza Mikołajczyka 
oraz Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chojnowie -  Panią Lucynę Setla-Bar pozwoliły 
na dokonanie pozytywnej oceny realizacji następujących zagadnień:

1. Zgodność wydatkowania przekazanych środków finansowych z ofertą konkursową 
Gminy Miejskiej Chojnów nr 020901-01 z dnia 6 marca 2015 r.,

2. Zgodność wykorzystania przekazanych środków finansowych z celem na jaki Gmina 
Miejska Chojnów je  uzyskała i z warunkami określonymi w Umowie nr 1/2015 z dnia 
28 lipca 2015 r.



Ad. 1

W dniu 10 marca 2015 r. Gmina Miejska Chojnów złożyła ofertę w otwartym 
konkursie ofert „Maluch -  edycja 2015” moduł 1”.

Oferta na realizację zadania dotyczyła utworzenia 40 nowych miejsc pobytu dzieci 
w wieku do lat 3, w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Gen. Stanisława Maczka 
w Chojnowie.

Całkowity koszt realizacji zadania określony został na 2 006 620,00 zł. Wnioskowaną 
kwotę dotacji w wysokości 1 600 000,00 zł, stanowiącą 79,74 % całkowitego kosztu realizacji 
zadania, planowano przeznaczyć m.in. na wzniesienie budynku żłobka, prace instalacyjne, 
prace wykończeniowe, wyposażenie żłobka i zagospodarowanie terenu otaczającego żłobek.

Realizację określonego powyżej zadania planowano przeprowadzić na działce nr 289 
w obrębie 6 miasta Chojnów będącej własnością Gminy Miejskiej Chojnów.

Uzyskanie wpisu żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych 
przez Burmistrza Chojnowa oraz uruchomienie żłobka zaplanowano na koniec grudnia 2015 
roku.

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 13 kwietnia 2015 r. pod 
numerem 82946-2015 (akta kontroli: dowód w sprawie str. 33-41) oraz zostało upublicznione 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz tablicy ogłoszeń.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło sześć ofert na wykonanie 
planowanego zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę 
robót: Konsorcjum firm: z Liderem Konsorcjum: Axyo.pl Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 34, 
58-500 Jelenia Góra i Partnerem Konsorcjum: Filigran Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 34, 
58-500 Jelenia Góra. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w BZP w dniu 14 maja 
2015 r. pod numerem 113910-2015 (akta kontroli: dowód w sprawie str. 159-161).

Umowę Nr RG.272.8.2015 (akta kontroli: dowód w sprawie str. 162-170), 
na wykonanie robót związanych z budową Żłobka Miejskiego w Chojnowie, zawarto 
z Konsorcjum firm: z Liderem Konsorcjum: Axyo.pl Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 34, 58-500 
Jelenia Góra i Partnerem Konsorcjum : Filigran Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia 
Góra w dniu 13 maja 2015 roku. Umowa określa m.in. przedmiot umowy, termin wykonania 
oraz wynagrodzenie w kwocie 2 185 039,96 zł brutto.

W celu wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za pełnienie obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa budynku usługowego o funkcji żłobka 
z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną wewnętrzną instalacją 
zasilającą, placem zabaw oraz zjazdem z drogi gminnej w Chojnowie” przeprowadzono 
zapytanie ofertowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania obowiązki nadzoru 
inwestorskiego przyjął Pan Jerzy Zatylny prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: 
Zakład Usługowo-Budowlany PROKOBUD, ul. Przodowników Pracy 28, 59-600 Lwówek 
Śląski.



Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego Nr RG.7013.12.2015 (akta kontroli: 
dowód w sprawie str. 201-202) zawarto w dniu 29 maja 2015 r., umowa określa m.in. 
przedmiot umowy, termin zakończenia zadania oraz wynagrodzenie w kwocie 43 665,00 zł 
brutto.

Wystawione przez Konsorcjum firm faktury VAT (zestawienie faktur poniżej) 
za wykonanie robót zgodnie z umową Nr RG.272.8.2015 z dnia 13 maja 2015 roku, zostały 
pokryte w części z otrzymanej dotacji tj. w kwocie łącznej 1 600 000,00 zł brutto.

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 
l/S/08/2015

06.08.2015r. 04.09,2015r. Roboty budowlane 
zgodnie z umową Nr 

RG.272.8.2015 
z dnia 13.05.2015r.

515 911,72 zl 412 729,38 zl

2. Faktura VAT nr 
7/10/2015

28.10.2015r. 27.11.2015r. Roboty budowlane 
zgodnie z umową Nr 

RG.272.8.2015 
z dnia 13.05.2015r.

1 330 992,08 zl 1 064 793,66 zl

3. Faktura VAT nr 
7/12/2015

12.12.2015r. 30.12.2015r. Roboty budowlane 
zgodnie z  umową Nr 

RG.272.8.2015 
z dnia 13.05.2015r.

338 136,16 zl 122 476,96 zl

Razem: 2 185 039,96 zl 1 600 000,00 zl

(akta kontroli: dowód w sprawie str. 211-226)

Powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 grudnia 2015 r. 
Komisja odbiorowa, w skład której wchodzili przedstawiciele zarówno inwestora, 
wykonawcy jak i użytkownika, w dniu 14 grudnia 2015 r. sporządziła protokół odbioru 
końcowego inwestycji (akta kontroli: dowód w sprawie str. 229-231). Komisja odbiorowa 
stwierdziła, że przedmiot umowy określony w Umowie Nr RG.272.8.2015 z dnia 13 maja 
2015 r. został wykonany w całości i zgodnie z zamówieniem.

Opierając się na powyższych ustaleniach należy stwierdzić, że cel i sposób 
wydatkowania na realizację zadania środków finansowych na wydatki inwestycyjne, 
w kwocie 1 600 000,00 zł, pochodzących z dotacji z budżetu państwa, są zgodne z ofertą 
020901-01 z dnia 6 marca 2015 r. Gminy Miejskiej Chojnów złożoną w otwartym konkursie 
ofert „Maluch -  edycja 2015” -  moduł 1.

Ad. 2
W dniu 28 lipca 2015 r. Wojewoda Dolnośląski zawarł z Gminą Miejską Chojnów 

Umowę Nr 1/2015, zgodnie z którą Wojewoda Dolnośląski jako Organ Zlecający zobowiązał 
się przekazać Gminie Miejskiej Chojnów środki finansowe w formie dotacji celowej 
w wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi . w wieku do lat 3 pod nazwą: „Budowa żłobka przy 
ul. Gen. Stanisława Maczka w Chojnowie”.



Przekazane środki finansowe w kwocie 1 600 000,00 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 Miejska Chojnów 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 prowadzonych przez Burmistrza Chojnowa.

W dniu 21 stycznia 2016 r., zgodnie z § 3 Umowy, Gmina Miejska Chojnów złożyła 
sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej i uruchomienia Żłobka Miejskiego 
w Chojnowie. Sprawozdanie zawiera opis zrealizowanego zadania, podsumowanie 
wydatkowania środków finansowych w tym zestawienie dokumentów księgowych.

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

W dniu 26 listopada 2015 r. Rada Miejska Chojnowa podjęła Uchwałę Nr XVI/67/15 
w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Chojnowie (akta kontroli: dowód w sprawie 
nr 232-236). Zgodnie z przywołaną Uchwałą z dniem 1 grudnia 2015 r. utworzono gminną 
jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek Miejski w Chojnowie oraz nadano jej statut będący 
załącznikiem do Uchwały RM w Chojnowie.

W dniu 16 grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Legnicy 
wydał decyzję nr 67/15 udzielającą Gminie Miejskiej Chojnów pozwolenia na użytkowanie 
budynku usługowego o funkcji żłobka powstałego na działce budowlanej nr 289 obręb 
6 Chojnów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy wydał w dniu 8 grudnia 2015 r. 
opinię nr ZNS-740-33/10956/15 nie zgłaszając sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania 
żłobka, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (akta kontroli: dowód 
w sprawie str. 242-244)..

Na podstawie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, przeprowadzonych w dniu 30 listopada 2015 r., Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy pismem sygn. MZ. 5 5 64.11.3.2014 z dnia 30 listopada
2015 r. nie wniósł sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku 
Żłobka Miejskiego przy ul. Gen. Sikorskiego 20 w Chojnowie (akta kontroli: dowód 
w sprawie str. 245).

Żłobek Miejski w Chojnowie wpisany został w dniu 28 grudnia 2015 r. pod numerem 
OR.0123.1.2015 do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza 
Chojnowa (akta kontroli: dowód w sprawie str. 246).

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Chojnowie Zarządzeniem nr 1/2016 z dnia 1 stycznia
2016 r. nadał Regulamin Organizacyjny Żłobkowi Miejskiemu w Chojnowie (akta kontroli: 
dowód w sprawie str. 252-266).



Zgodnie z § 12 Regulaminu liczba miejsc w żłobku wynosi 40. W żłobku funkcjonują 
dwie grapy dziecięce: grupa dzieci od 20 tygodnia do 1 roku i grupa dzieci od 1 roku do 3 lat. 
Żłobek czynny jest w godz. od 6.00 do 16.30 i funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku 
od poniedziałku do piątku, z 1 miesięczną przerwą urlopową w lipcu lub sierpniu.

Przeprowadzone w dniu kontroli oględziny miejsca realizacji zadania, 
tj. Żłobka Miejskiego w Chojnowie, potwierdziły przeprowadzenie planowanych działań 
i osiągnięcie celu zadania określonego w Umowie nr 1/2015 z dnia 28 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 Miejskiej Chojnów nr 020901-01 z dnia 6 marca 2015 r. złożoną 
w „Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch -  edycja 
2015” oraz Umową nr 1/2015 z dnia 28 lipca 2015 r.

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

D a m m  m yyijla  
Z-CA D Y R E K lO iW W »  

Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Jan Serkies 
Burmistrz Chojnowa

2. a/a.




