
Wrocław, dnia I  j maja 2016 r.

Pan
Roman Szełemej
Prezydent Wałbrzycha

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 29 marca 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 w/w 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 Wałbrzychu z siedzibą: Plac Magistracki 1, 58-300 
Wałbrzych.

Zakres kontroli obejmował realizację zadania dofinansowanego środkami z budżetu 
państwa w ramach programu „Maluch -  edycja 2015” moduł 2, dotyczącego zapewnienia 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę 
Wałbrzych do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „Maluch”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 
Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2016 r. W okresie objętym kontrolą 
funkcję Prezydenta Wałbrzycha pełnił Pan Roman Szełemej.

Dokonane przez kontrolujących oględziny miejsc realizacji zadania, analiza 
przedłożonych dokumentów jak i informacje przekazane przez Pana Andrzeja Mielczarka -  
Inspektora w Biurze Edukacji i Wychowania UM w Wałbrzychu pozwoliły na dokonanie 
pozytywnej oceny realizacji następujących zagadnień:

1. Zgodność wydatkowania przekazanych środków finansowych z ofertą konkursową 
Gminy Wałbrzych nr 0221-09 z dnia 19 lutego 2015 r.

2. Zgodność wykorzystania przekazanych środków finansowych z celem na jaki Gmina 
Wałbrzych je  uzyskała i z warunkami określonymi w Umowie nr 13/2015 
z dnia 9 czerwca 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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W dniu 24 lutego 2015 r. Gmina Wałbrzych złożyła ofertę w przeznaczonym dla gmin 
module 2 otwartego konkursu ofert „Maluch - edycja 2015.

Oferta na realizację zadania dotyczyła dofinansowania środkami z budżetu państwa 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez gminę 
Wałbrzych do dnia 31 grudnia 2014 r, z udziałem programu „MALUCH”.

Gmina Wałbrzych była Beneficjentem pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
przeznaczonej na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach 
programu „Maluch” w latach 2011-2012. W efekcie zrealizowanych zadań, zgodnie 
z zawartymi Porozumieniami pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem 
Wałbrzycha, powstało 175 miejsc opieki w 3 żłobkach zlokalizowanych na terenie Miasta 
Wałbrzycha.

Żłobek Samorządowy nr 4 przy ul. Giserskiej 7 został wpisany do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Wałbrzycha w dniu 1 września 2013 r. 
pod Nr 2/2013. Dysponuje on 50 miejscami dla dzieci.

Żłobek Samorządowy nr 3 przy ul. Niepodległości 15, wchodzący w skład Zespołu 
Żłobków Samorządowych Nr 1, został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
prowadzonego przez Prezydenta Wałbrzycha w dniu 1 marca 2013 r. pod Nr 1/2013. 
Dysponuje on również 50 miejscami dla dzieci.

Żłobki te zostały wybudowane jako bliźniacze inwestycje w oparciu o typowe 
projekty architektoniczne sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych 
przeznaczonych na inwestycje.

Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 7, wchodzący w skład 
Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2, został wpisany do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Wałbrzycha w dniu 1 października 2012 r. 
pod Nr 1/2012. Dysponuje on 75 miejscami dla dzieci. Powstał w wyniku adaptacji 
pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

Zgodnie z pkt 4.4.3. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch -  edycja 2015” maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 
nie więcej niż 400 zł miesięcznie wydatków bieżących na jedno miejsce opieki tworzone 
z udziałem programu „MALUCH” w latach 2011-2014

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2015, zgodnie z ofertą z dnia 19 lutego 
2015 r. określony został na 1 050 000,00 zł. Wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 
840 000,00 zł, stanowiącą 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania w roku 2015, 
planowano przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe pracowników żłobków, składki 
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup energii zużywanej w instytucjach.

Zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej listą Beneficjentów 
wsparcia finansowego, Gminie Wałbrzych przyznano dotację celową w wysokości 
684 617 zł.

Gmina Wałbrzych dokonała korekty kosztorysów realizacji zadania w trzech żłobkach 
dostosowując je do zmniejszonej wysokości przyznanej dotacji.

W dniu 9 czerwca 2015 r. Wojewoda Dolnośląski zawarł z Gminą Wałbrzych Umowę 
Nr 13/2015, zgodnie z którym Wojewoda Dolnośląski jako Organ Zlecający zobowiązał się 
przekazać w sześciu transzach Gminie Wałbrzych środki finansowe w formie dotacji 
celowej w wysokości 684 671,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu
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rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z ofertą złożoną w dniu 
24 lutego 2015 r.

Przekazane środki finansowe w ww. kwocie zakwalifikowano zgodnie 
z klasyfikacją budżetową rozdziale 85305, § 2030 -  dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

W dniu 13 stycznia 2015 r. Gmina Wałbrzych złożyła, zgodnie z § 3 Umowy, 
sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji, zawierające podsumowanie 
wydatkowania środków finansowych z uzyskanej dotacji wraz z zestawieniem dokumentów 
księgowych i faktur potwierdzających poniesienie wydatków, które opłacone zostały 
w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem całkowity koszt realizacji dofinansowanego 
zadania wyniósł 991 040,18 zł, a udział środków pochodzących z dotacji celowej wyniósł 
69 % tych kosztów. Udział środków własnych Gminy Wałbrzych w kosztach realizacji 
zadania wyniósł zatem 31%.

W dniu kontroli, w celu potwierdzenia poniesionych kosztów realizacji zadania, 
przedstawiono kontrolującym do wglądu dokumenty księgowe, w tym zestawienia 
sporządzone na podstawie list płac pracowników żłobków, deklaracje rozliczeniowe ZUS 
DRA oraz zapłacone faktury na łączna kwotę: 991 049,18 zł (akta kontroli: dowód 
w sprawie nr 14-153).

Tabela poniżej przedstawia podział wydatków na realizacje zadania ze względu na ich
typ.

Rodzaj kosztów (wydatków) -  zgodnie 

z ofertą oraz kosztorysami

Koszt (w zł)

Razem, z tego: Wydatki z dotacji Ze środków własnych 
i pozostałych źródeł

Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w ramach Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 w  Wałbrzychu

Wynagrodzenia osobowe pracowników 311 610,12 228 207,00 83 403,12

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP 60 844,05 45 640,00 15 204,05

Zakup energii 34 932,70 19 560,00 15 372,70

Razem: 407 386,87 293 407,00 113 979,87

Żłobek Samorządowy Nr 3 w  ramach Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1 w Wałbrzychu

Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 133,16 163 005,00 72 128,16

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP 46 032,99 32 600,00 13 432,99

Razem: 281 166,15 195 605,00 85 561,15

Żłobek Samorządowy Nr 4 w Wałbrzychu

Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 795,55 163 005,00 90 790,55

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP 48 700,61 32 600,00 16 100,61

Razem: 302 496,16 195 605,00 106 891,16

Ogółem: 991 049,18 684 617,00 306 432,18

O

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 (akta kontroli: 
dowód w sprawie nr 154-338). Stwierdzono, że Gmina Wałbrzych należne zobowiązania 
zrealizowała w całości i w terminie.

Stwierdzić należy, że Gmina Wałbrzych realizując zadanie dofinansowane środkami 
z budżetu państwa prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków finansowych 
przekazanych na jego realizację. Dotacja celowa wykorzystana została w całości i w sposób 
prawidłowy.

Przeprowadzone w dniu kontroli oględziny miejsc realizacji zadania, 
tj. funkcjonujących na terenie Miasta Wałbrzycha Żłobka Samorządowego nr 4 
przy ul. Giserskiej 7, Żłobka Samorządowego nr 3 przy ul. Niepodległości 15 
oraz Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 7 potwierdziły 
spełnianie przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wymogów p. pożarowych, 
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).

W oparciu o powyżej przyjęte ustalenia należy stwierdzić, że środki finansowe 
z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej wydatkowane zostały zgodnie 
z ofertą konkursową Gminy Wałbrzych Nr 0221-09 z dnia 19 lutego 2015 r. oraz Umową 
nr 13/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., którą zawarł Wojewoda Dolnośląski z Gminą 
Wałbrzych.

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

Otrzymują:

1. Pan Roman Szełemej
Prezydent Miasta Wałbrzycha


