Urząd Miasta Olsztyna
Znak: E.1711.

.2018

Protokół kontroli
Kontrolę doraźną, w

prowadzonym w Olsztynie przez P
w dniach

2018 r.

2018 r. przeprowadzili

pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna:
- inspektor
- gł. specjalista
działający na podstawie upoważnień Prezydenta Olsztyna do przeprowadzenia kontroli znak:

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania środków
publicznych pochodzących z dotacji podmiotowej zgodnie z zasadami określonymi w art. 90
ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.), w okresie od

W dniu rozpoczęcia kontroli tj

r. do

r.

2018 r. zostało przedłożone pismo

zawiadamiające o kontroli oraz zawierające wykaz dokumentów niezbędnych do jej
przeprowadzenia.
[Załącznik Nr 2 do protokołu]

W trakcie spotkania w dniu
kontrolnych będzie

r. ustalono, że terminem kolejnych działań
r. ustalając również, że każdy termin kolejnego spotkania

w siedzibie przedszkola będzie ustalany w dniu prowadzonych czynności kontrolnych.
Kontrolerzy wraz z

dyrektor ustalali, że dokumenty wymienione w piśmie zostaną

przedłożone w dniu

r. oraz sukcesywnie na prośbę kontrolujących w terminach

później przez nich wyznaczonych z uwagi na fakt, iż wszystkie dokumenty finansowe
znaj dowały się

obsługuj ącego kontrolowany podmiot.
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Zakres kontroli:

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE.
1.

Kontrolowane przedszkole.

2.

Organ prowadzący przedszkole.

3.

Osoby reprezentujące kontrolowany podmiot, udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli.

4.

Miejsce prowadzenia zajęć, siedziba przedszkola.

II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ.
1. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości w zakresie dotacji.
2. Ustalenia w zakresie dowodów księgowych, potwierdzających zrealizowanie wydatków ze
środków z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna otrzymanej w
2.1. Dowody księgowe dotyczące wydatków - faktury, rachunki itp.
3. Zgodność kwot wynikających z Zestawień wydatków dokonanych z dotacji w

roku dla

kontrolowanego przedszkola z kwotami wynikającymi z faktur z rozpisanymi kosztami
działalności finansowanej z dotacji.
4. Dokumentowanie operacji kasowych i bankowych.
4.2. Dowody dokumentujące zrealizowanie wydatków z otrzymanej w

r. dotacji

z budżetu Miasta Olsztyna - wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, podsumowania
stanu konta, itp.
4.2.1. Informacje dotyczące rachunków bankowych.
5. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne w zakresie organizacji pracy przedszkola.

III. ROZLICZENIE DOTACJI.

IV. WYDATKI ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z PODZIAŁEM NA RODZAJE.
V. ZALECENIA I WNIOSKI.

VI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE.
1.1. Kontrolowane

zwane dalej przedszkolem

rozpoczęło działalność w dniu

r. po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół

i placówek niepublicznych w dniu

r.
[Załącznik nr 3 do protokołu]

Powyższe było zgodne z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty, który
stanowi, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po
uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
1.2. Organem prowadzącym przedszkole jest

1.3. Osobą prowadzącą - reprezentującą kontrolowany podmiot, udzielającą wyjaśnień
w trakcie kontroli była

stosownie do zapisu w zaświadczeniu o zmianie

wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dnia

r.
[Załącznik nr 4 do protokołu]

I.4 Adres siedziby przedszkola oraz miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych :

W dniu

. w dniu rozpoczęcia kontroli

oświadczyła, iż

zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dnia

r. jest

sobą właściwą do sprawowania czynności związanych z kontrolą.
Dyrektor kontrolowanej placówki zapoznał osoby kontrolujące z placówką: pokazał sale dla
dzieci przedszkolnych wraz z zapleczem socjalnym, sekretariatem i gabinetem dyrektora.

II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ .
II-I. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości w zakresie dotacji.
Pani

przedłożyła kontrolującym Statut Przedszkola, regulujący zasady

funkcjonowania organizacyjnego i merytorycznego placówki oraz przedstawiła oświadczenie
dotyczące zakresu prowadzenia księgowości oraz przechowywania ksiąg rachunkowych
i dowodów księgowych przedszkola.
[Załączniki Nr 5 i 6 do protokołu]
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IL2 Ustalenia w zakresie dowodów księgowych, potwierdzających zrealizowanie
wydatków ze środków z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna, otrzymanej w
W celu sprawdzenia czy otrzymane przez przedszkole w

r.

r. dotacja została wykorzystana

na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, tj. w zgodności zart. 90 ust. 3d ustawy
o systemie oświaty, pismem z dnia

r. zwrócono się o przedłożenie dokumentów,

ewidencji oraz informacji, a także sporządzenia zestawienia wydatków dokonanych z dotacji
w

r. co nastąpiło w formie elektronicznej oraz zostało złożone stosowne oświadczenie.
[Załączniki Nr 7 i 8 do protokołu]

11.3 Zgodność kwot wynikających z Zestawień wydatków dokonanych z dotacji w

r.

dla przedszkola z kwotami wynikającymi z faktur oraz ich opisu.
W trakcie czynności kontrolnych, nie stwierdzono niezgodności pomiędzy kwotami
wskazanymi w zestawieniu, a przedłożonymi do kontroli dowodami księgowymi.

11.4 Dokumentowanie operacji kasowych i bankowych.
Kontrolującym przedłożono dokumenty potwierdzające dokonane operacje kasowo-bankowe
w tym dokonywane również na środkach z dotacji.
Kontrolujący nie dostrzegli nieprawidłowości w powyższych operacjach.

IL4.2. Dowody dokumentujące zrealizowanie wydatków z otrzymanej w

r. dotacji

z budżetu Miasta Olsztyna - wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, podsumowania
stanu konta, itp.

Kontrolowany podmiot przedłożył

, na którym były dokonywane

operacje finansowe z udziałem środków pochodzących z otrzymanej dotacji w

roku

(wniosek o dotację).
[Załącznik Nr 9 do protokołu]
Wskazał również miejsce przechowywania dokumentacji księgowej i kadrowej dotyczącej
, oraz przedstawił kserokopię „Wniosku o udzielenie dotacji na rok
[odpowiednio Załącznik Nr 6, 9 do protokołu]
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III. ROZLICZENIE DOTACJI.
Zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały nr VIII/72/Jl| Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 r., z
zmianami organ prowadzący winien sporządzić i przekazać organowi dotującemu - nie
później niż po upływie 10 dni każdego miesiąca - miesięczne rozliczenie otrzymanej części
dotacji za miesiąc poprzedni, a zgodnie z § 8 ust. 11 ww. uchwały, organ prowadzący winien
sporządzić i przekazać organowi dotującemu roczne rozliczenie wykorzystania dotacji - w
terminie nie później niż do dnia 10 stycznia roku następującego po roku, którego rozliczenie
dotyczy.
Zgodnie z § 8 ust. 19 uchwały nr VIII/72/ll Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 r.,
w przypadku stwierdzenia konieczności zwrotu dotacji przez dotowaną jednostkę stosuje się
przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240, z późn. zm.), dotacje muszą być wykorzystane do 31 grudnia danego roku
budżetowego, a w przypadku niewykorzystania dotacji w ww. terminie, dotowane podmioty
winny zwrócić niewykorzystaną kwotę dotacji do 31 stycznia następnego roku. Zgodnie z art.
251 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych, wykorzystanie dotacji następuje
w szczególności poprzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona.
Niewykorzystanej na dany rok dotacji, pozostającej na rachunku bankowym dotowanego
podmiotu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego, nie można traktować jako należnej
na nowy rok budżetowy; pozostałą kwotę należy zwrócić do budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
W przypadku niedokonania zwrotu nalicza się odsetki w wysokości, jak dla zaległości
podatkowych - począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu.

Na podstawie sporządzonych dla kontrolowanego przedszkola
„Rocznych rozliczeń przekazanej dotacji w roku
przypadkach dotacja otrzymana w

przez P

”, ustalono, że we wszystkich

roku została w całości wykorzystana.

Kontrolującym przedłożono ewidencję dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Olsztyna, która
zgodnie z oświadczeniem prowadzona jest w wersji elektronicznej, stanowi podstawę do
wykazywania kwoty wydatków w rozliczeniach dotacji. Przedłożono również do kontroli
dowody księgowe za kontrolowany okres.

5

Przedstawione zestawienie odzwierciedla rodzaje i wysokość wydatków finansowanych
w ramach dotacji otrzymanej przez przedszkole.

IV.

WYDATKI

ZREALIZOWANE

ZE

ŚRODKÓW

PUBLICZNYCH

POCHODZĄCYCH Z DOTACJI PODMIOTOWEJ.
Na podstawie danych z Rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w roku
oraz Zestawień wydatków dokonanych z dotacji w
prowadzący sfinansował z otrzymanej w

dla przedszkola

r., ustalono, że organ

r. z budżetu Miasta Olsztyna dotacji wydatki na

poszczególne grupy w sposób przedstawiony w poniższej tabeli:

PRZEDSZKOLE BEŚCIK - ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W

roku

Wykorzystanie dotacji w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków
Wartość

Kwota

otrzymanej

wydatkowana z wynagrodzenia

n

ni

IV pomoce

dotacji

dotacji

czynsze

eksploatacja

dydaktyczne V wyposażenie wydatki

I

i pochodne

VI inne

Razem za
rok
Razem z
wyrównaniem

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawione zostało w załączniku nr 7.
Według Zestawienia wydatków dokonanych z dotacji w

r. na łączna kwotę

zł.

V.ZALECENIA I WNIOSKI.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania środków
publicznych pochodzących z dotacji podmiotowej. Przedłożona do kontroli dokumentacja
finansowo - księgowa, w ocenie kontrolujących, prowadzona była w sposób przejrzysty, co
umożliwiło sprawną analizę kontrolowanych zagadnień.

Na podstawie zestawienia wydatków z dotacji (wydatki inne) oraz przedłożonych do kontroli
faktur stwierdzono, że z dotacji opłacane były faktury dotyczące: zakupu usług tj.,
pracowników:
- faktura z dnia
kwotę

r. numer

tytułem:

z ł , która w całości została pokryta z dotacji
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na

Łączna kwota

pracowników przedszkola sfinansowana z dotacji budżetu Miasta

Olsztyna wyniosła:

zł.

Kontrolujący stwierdzają, iż organ prowadzący przedszkole nie mógł sfinansować
, ponieważ stoi to w sprzeczności z brzmieniem art. 90 ust. 3 d ustawy
o systemie oświaty, który wskazuje, iż dotacje mogły być wykorzystane wyłącznie na
pokrycie wydatków bieżących przedszkola, w celu realizacji zadania w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

pracowników nie realizują zadania w zakresie wskazanym w w/w
artykule, a celem dotacji nie jest subsydiowanie wszystkich kosztów prowadzenia
przedszkola, w związku z powyższym kwota

złotych winna zostać zwrócona do

budżetu Miasta Olsztyna na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
Nr: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105

VI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
Upoważnienia Prezydenta Olsztyna do przeprowadzania kontroli

2. Pismo z dnia

r. znak: E.1711.

.2018 o rozpoczęciu w dniu

r.

kontroli.
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji w dniu

r. pod numerem

4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji w

r. pod numerem

5. Statut Niepublicznego
6. Oświadczenie o zakresie prowadzenia księgowości oraz przechowywaniu ksiąg przez
biuro rachunkowe.
7. Zestawienie wydatków z

roku dokonanych przez

pokrytych

z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna
8. Informacja

o udostępnieniu dokumentacji na potrzeby kontroli.

9. Wniosek o udzielenie dotacji na rok

dla kontrolowanego przedszkola.

10. Umowa najmu lokalu na cele użytkowe zawarta w dniu
,a
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r. pomiędzy

Niniejszy Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden doręczono osobie reprezentującej kontrolowane przedszkole.
Drugi egzemplarz Protokołu kontroli wraz z załącznikami przechowywany jest
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.
Osoba reprezentująca kontrolowane przedszkole przed podpisaniem protokołu kontroli może
zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowane na piśmie zastrzeżenia
do ustaleń zawartych w protokole.
Protokół otrzymałam/em:

(pieczątka nagłówkowa)

(data, imię i nazwisko, osoby reprezentującej kontrolowane szkoły,
przyjmującej protokół)

Protokół podpisano:

(pieczątka nagłówkowa jednostki kontrolowanej)

(data, imię i nazwisko, funkcja osoby podpisującej protokół)

(data, imię i nazwisko kontrolującego)

(data, imię i nazwisko kontrolującego)

8

Rodzaj kontroli - doraźna
Postępowanie kontrolne nr E.1711.

.2018

Protokół kontroli
Działając na podstawie art 36 ust 1 Ustawy o Finansowaniu zadań oświatowych (Ustawa
z dnia 27 października 2017 r.) oraz Uchwały nr XXXI/481/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia
21 grudnia 2016 r. zespół kontrolujący w składzie:

- inspektor w
(upoważnienie z dnia
- inspektor w
(upoważnienie z dnia
(upoważnienie z dnia

Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna,
),
Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna,
),
inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta O
),
[załącznik nr 1 do protokołu kontroli]
przeprowadził kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielonej z budżetu Miasta Olsztyna w
r, w Niepublicznym Przedszkolu
Miejsce prowadzenia kontroli: Olsztyn
Kontrolę przeprowadzono w okresie od

r. do

r.

Zakres kontroli
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych pochodzących z dotacji
udzielonej budżetu Miasta Olsztyn zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy
z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w okresie
od
r. do
r.
Określenia użyte na potrzeby niniejszego protokołu kontroli:
• Niepubliczne Przedszkole
- Przedszkole,
• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943.)
ustawa o systemie oświaty,
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885,
z późn. zm.) - ustawa o finansach publicznych,
• uchwała Nr XXVIII/326/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta
Olsztyna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania zmieniona
uchwałą XXVIII/408/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom
i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne i prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

l

pobrania i wykorzystania, zmieniona uchwałą XXXI/481/16 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji
jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. - uchwała Rady Miasta Olsztyna,
• reprezentująca Przedszkole udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli , Dyrektor Niepublicznego Przedszkola
- Dyrektor
•
•

roczne rozliczenie przekazanej dotacji w roku
dla Niepublicznego Przedszkola
- roczne rozliczenie przekazanej dotacji dla Przedszkola,
zestawienie wydatków sfinansowanych przez Niepubliczne Przedszkole „
ze środków z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna w
r. sporządzone
dla celów kontroli przez
- osobę prowadzącą Przedszkole zestawienie wydatków Przedszkola.

I. Ustalenia ogólne
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty.
W okresie objętym kontrolą, Organem prowadzącym Przedszkole według prowadzonej
przez Miasto Olsztyn ewidencji szkół i placówek niepublicznych była firma:
Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Prezydenta Olsztyna znak:
z dnia
r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ustalono,
że kontrolowane Przedszkole ujęte jest w ewidencji, o której mowa powyżej pod numerem
. Niepubliczne Przedszkole”
” rozpoczęło swoją działalność
od
r. przy czym ostatnie zaświadczenie o zmianie wpisu do ww. ewidencji
(
) wydano w dniu
r. j
[załącznik nr 2 do protokołu kontroli]
W okresie objętym kontrolą Przedszkole prowadzone było w lokalach przy
ul.
w Olsztynie. Prawo użytkowania lokalu
znajdującego się pod adresem
w Olsztynie ustalono na podstawie umowy
najmu zawartej w dniu
r. pomiędzy Przedsiębiorstwem
. Umowę
najmu aneksowano w dniu
r. zmieniając preambułę umowy poprzez zmianę
danych Najemcy tj: Niepubliczne Przedszkole
reprezentowaną
jednoosobowo przez Panią
- Dyrektor Przedszkola. Zgodnie
z zawartą umową lokal został wynajęty z przeznaczeniem na przedszkole.
Prawo użytkowania lokalu znajdującego się pod adresem
w Olsztynie
ustalono na podstawie umowy najmu zawartej w dniu
r. pomiędzy
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Przedsiębiorstwem
a Niepublicznym Przedszkolem
reprezentowaną przez Panią
Dyrektor Przedszkola. Zgodnie z zawartą umową lo
wynajęty z przeznaczeniem na przedszkole.
W dokumentach finansowych Przedszkola z okresu objętego kontrolą znajdują się
potwierdzenia wpłaty czynszu za użytkowanie lokalu przeznaczonego na prowadzenie
Niepublicznego Przedszkola
Dokumenty księgowe oraz
szczegółowe ustalenia w zakresie odpłatności za użytkowanie lokalu zawarte są w dalszej
części protokołu.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola
określa Statut zgodnie z którym Organem prowadzącym Przedszkole jest:
Zapisy § 4 Statutu stanowią, że do kompetencji organu prowadzącego należy min. uchwalenie
statutu Przedszkola.
Zgodnie z § 5 Statutu Organami przedszkola są:
Dyrektor.
Rada Pedagogiczna.
Zadania Dyrektora określone zostały w § 6 Statutu. Do zadań Dyrektora należy m.in.:
kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
jest przewodniczącym rady pedagogicznej oraz prowadzi i przygotowuje zebrania rady
pedagogicznej,
realizuje uchwały rady pedagogicznej,
przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Przedszkola,
dokonuje oceny pracy nauczycieli,
przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom
Przedszkola,
organizuje pomoc psychologiczno -pedagogiczną,
zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, określa ich
obowiązki i wynagrodzenie.
Zgodnie z art. 9 Statutu Przedszkola, podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest
oddział przedszkolny grupujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań i uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. Przedszkole
jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.30 do 18.00. Obowiązujący
w okresie objętym kontrolą Statut Niepublicznego Przedszkola
wszedł w życie z dniem
r.
Zgodnie z art. 19 Statutu określono, że źródłami finansowania działalności Przedszkola m.in.
są dotacja z Urzędu Miasta Olsztyna, opłaty rodziców, darowizny oraz inne źródła.
[załącznik nr 3 do protokołu kontroli]
Uchwałą nr
z dnia
r zwyczajnego zgromadzenia wspólników
na stanowisko Dyrektora Niepublicznego Przedszkola
powołano
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Panią
w okresie objętym kontrolą

. Ww. osoba pełniła funkcję Dyrektora Przedszkola również

[załącznik nr 4 do protokołu kontroli]
Uchwalą Zarządu nr
. z dnia
r przyjęto zasady
polityki rachunkowości. Przyjęte'zasady polityki rachunkowości mają na celu przedstawienie
obowiązujących w spółce ogólnych zasad min: prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W okresie objętym kontrolą w Niepublicznym Przedszkolu
księgi
rachunkowe prowadzone były zgodnie z przyjętymi
r. zasadami polityki rachunkowości.
[załącznik nr 5 do protokołu kontroli]
II. Ustalenia szczegółowe
II.l.Rozliczenie dotacji należnej i przekazanej dla Przedszkola w okresie od
do
r.
II. 1. 1) Ogólne zasady przyznawania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
niepublicznych.
Ogólne zasady otrzymywania dotacji dla Przedszkola zostały uregulowane przepisami
art. 90 ustawy o systemie oświaty. Szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji w okresie
objętym kontrolą określały przepisy:
uchwały Nr XXXII/592/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom
i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1483).
uchwały Nr XXVIII/326/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta
Olsztyna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, ze zmianami.
Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli
przysługiwały na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie
odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych.
Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
rachunek bankowy przedszkola na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów
otrzymanej od osoby prowadzącej przedszkole w miesięcznym rozliczeniu otrzymanej części
dotacji za miesiąc poprzedni.
Przyznanie dotacji pozostaje w ścisłym związku z liczbą uczniów, którzy uczęszczają
do przedszkola - w zakresie tym dotacja ma charakter podmiotowy, jednakże jej
wydatkowanie zostało ograniczone przez określenie celów, na jakie dotacja może być
wydatkowana. Cel, na jaki uzyskane przez przedszkola dotacje mogą być wydatkowane
określa art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Stosownie do tego przepisu, dotacje mogą
być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, ale tylko takich,
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które realizują zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej.
II. 1. 2) Kwota przekazanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola
w
r.
W
r. Przedszkole otrzymało w ramach dotacji z budżetu Miasta Olsztyna środki
finansowe w kwocie
. Środki z dotacji zostały przekazane na rachunek bankowy
Przedszkola - wskazany przez osobę prowadzącą Przedszkole w złożonym do Urzędu Miasta
Olsztyna wniosku - prowadzonym w
[załącznik nr 6 do protokołu kontroli]
II. 1.3) Ewidencja księgowa środków z dotacji otrzymanych w
roku.
Zgodnie z polityką rachunkowości środki otrzymanej dotacji ewidencjonowane są min.
na poniższych kontach:
Koszty działalności podstawowej - usługowej - dotacja. Konto służy do ewidencji
księgowej kosztów działalności pokrytych ze środków dotacji.
Rachunek b ankowy - dotacj a.
Kontrolujący ustalili, że co do zasady dowody księgowe opisane zostały w sposób
wskazujący kwotę i źródło finansowania (środki z dotacji). Na dokumentach księgowych
stawiano pieczątki „Wydatek sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta
Olsztyna, w kwocie (wpisywana odręcznie), dotyczący (wpisywane odręcznie) oraz podpis.”
Nie wszystkie dowody księgowe (faktury, rachunki), zawierały opis w jakim celu dokonano
określonego wydatku. Kontrolujący dokonali ustaleń w zakresie zgodności z przeznaczeniem
wydatkowania środków pochodzących z dotacji budżetu Miasta Olsztyna w
r.
na podstawie sporządzonego przez Dyrektora Przedszkola „Zestawienia wydatków z dotacji
za
r. z podziałem na grupy wydatków (wynagrodzenia, opłaty za energię, opłaty z tytułu
użytkowania lokalu przeznaczonego na prowadzenie Przedszkola, zakup pomocy
dydaktycznych, zakup wyposażenia i inne wydatki).
Zestawienie wydatków, o którym mowa powyżej zawiera m.in. kwoty wydatkowane z dotacji,
numery dowodów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu oraz daty zakupu, numery
dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty. W przypadku wątpliwości, co do zasadności
dokonania konkretnego wydatku ze środków pochodzących z dotacji, kontrolujący na bieżąco
zwracali się do Dyrektora Przedszkola o złożenie dodatkowych wyjaśnień, aby ustalić, czy
konkretny wydatek został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 90 ust. 3d
ustawy o systemie oświaty
[załącznik nr 7 do protokołu kontroli]
W toku kontroli Dyrektor Przedszkola przedłożyła kontrolującym oraz sporządziła kserokopię:
a) umów o pracę zawartych z pracownikami Przedszkola
[załącznik nr 8 do protokołu kontroli]
b) umów cywilnoprawnych na prowadzenie dodatkowych zajęć (

).
[załącznik nr 9 do protokołu kontroli]
c) umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
[załącznik nr 10 do protokołu kontroli]
d) umów najmu lokalu mieszczącego się przy ulicy
i
w Olsztynie.
[załącznik nr 11 do protokołu kontroli]
e) oświadczenia Dyrektora o przechowywaniu dokumentacji księgowej
[załącznik nr 12 do protokołu kontroli]
f) dokumentacji finansowo-księgowej za okres od 1.01. do 31.12.
r. (
).
[załącznik nr 13 do protokołu kontroli]
II. 1.4) Udokumentowanie wydatkowania środków z dotacji (rozliczenie).
W dniu
r. do Urzędu Miasta Olsztyna wpłynęło roczne rozliczenie przekazanej
dotacji za rok
złożone przez Przedszkole Niepubliczne
Tabela Nr 1 Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność Przedszkola według
rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w roku
złożonego do Urzędu Miasta Olsztyna
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
Kwota dotacji otrzymanej w
r.:
Wykorzystanie
dotacji
(w
rozbiciu
na
poszczególne
grupy
wydatków
w ramach otrzymanej dotacji):
Rodzaje wydatków finansowane w ramach
Wysokość
poniesionych
Lp.
otrzymanej dotacji
w ramach otrzymanej dotacji
Wynagrodzenia pracowników oraz składki na
1.
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Czynsz za dzierżawę lub najem pomieszczeń
2.
W tym w obiektach będących własnością Miasta
Olsztyn
Opłaty za gaz, energię elektryczną, cieplną, wodę i
ścieki, wywóz śmieci
Zakup pomocy dydaktycznych
3.
Zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce
4.
dydaktyczne
Inne wydatki
5.
Ogółem
6.
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem
7.
Opracowanie własne na podstawie Rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w roku
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finansowane
wydatków

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
Kwota dotacji otrzymanej w za rok poprzedni ogółem:
Wykorzystanie
dotacji
(w
rozbiciu
na
poszczególne
grupy
wydatków
w ramach otrzymanej dotacji):
Wysokość
poniesionych
Lp.
Rodzaje wydatków finansowane w ramach
otrzymanej dotacji
w ramach otrzymanej dotacji
1.
Wynagrodzenia pracowników oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Czynsz za dzierżawę lub najem pomieszczeń
2.
W tym w obiektach będących własnością Miasta
Olsztyn
Opłaty za gaz, energię elektryczną, cieplną, wodę i
ścieki, wywóz śmieci
3.
Zakup pomocy dydaktycznych
4.
Zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce
dydaktyczne
5.
Inne wydatki
Ogółem
7.
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem

finansowane
wydatków

Opracowanie własne na podstawie Rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w roku

W toku kontroli Dyrektor Przedszkola przekazała kontrolującym dowody księgowe
potwierdzające dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków pochodzących
z dotacji przekazanych przez Miasto Olsztyn. W toku kontroli dokonano porównania danych
z rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w
r. z danymi pochodzącymi z dokumentów
księgowych potwierdzających dokonanie wydatków z dotacji w
r.
W
r. Przedszkole otrzymało dotację w kwocie
jako kwotę dotacji wynikającą z rozliczenia za rok poprzedni.

zł oraz kwotę

zł

Na powyższą kwotę Dyrektor Przedszkola przedłożyła kontrolującym dowody księgowe,
potwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, tj. wydatki przeznaczone na:
wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł,
opłaty z tytułu czynszu —

zł,

zakup pomocy dydaktycznych -

zł,
zł,

zakup energii elektrycznej zakup wyposażenia —

zł,

inne wydatki W wyniku przeprowadzenia szczegółowej analizy wydatków zespół kontrolujący
stwierdził, iż kwoty w poszczególnych grupach wydatków wykazane w „Rozliczeniu
otrzymanej dotacji za
r.” są odmienne od kwot wydatków wskazanych w przekazanym
podczas kontroli Zestawienie wydatków Przedszkola. W związku z powyższym zwrócono się
do Dyrektora Przedszkola o wyjaśnienie powstałych rozbieżności. Pani
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w dniu
rozbieżności wraz z komentarzem.

r. przedstawiła tabelaryczne zestawienie zaistniałych

Tabela 2: Rozbieżności w poszczególnych grupach wydatków
Rodzaj wydatku

1

wynagrodzenia oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy

2

Czynsz za dzierżawę
lub
najem
pomieszczeń

3

W tym w obiektach
będących własnością
Miasta Olsztyn
Opłaty
za:
gaz,
energię elektryczna,
energię cieplną, wodę
i
ścieki,
wywóz
nieczystości

4

Korekta
danych
przekaznych do
Urzędu Miasta

Dane
z Różnice
systemu
przekazane do
Urzędu
Miasta

Opis różnic

"Wynagrodzenia
pracowników
oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i
Fundusz Pracy", zawyżono kwotę z tyt.
PIT-4
za
z dotacji została pokryta kwotą w
wysokości
, a nie
różnica
zł.
Błędnie zakwalifikowano poz. jako"czynsz
za dzierżawę lub najem pomieszczeń",
prawidłowo powinno być jako "opłaty za:
gaz, energię elektryczną, energię cieplną,
wodę i ścieki, wywóz śmieci"

Błędnie zakwalifikowano poz. jako"czynsz
za dzierżawę lub najem pomieszczeń",
prawidłowo powinno być jako "opłaty za:
gaz, energię elektryczną, energię cieplną,
wodę i ścieki, wywóz śmieci" ( kwota
.) Nie uwzględniono zwrotu
nadpłaty z płatności za fakturę
wystawioną przez firmę Przedsiębiorstwo
Budowlane "
" w kwocie gr.
Nie uwzględniono zwrotu z tyt. opłaty za
wezwanie dotyczy faktury o nr
wystawionej
przez
zł.

w kwocie

Nie uwzględniono zwrotu na konto dotacji
z tyt. opłaty za wezwanie dotyczy faktury
o
nr
wystawionej przez
w
kwocie
zł.
Nie uwzględniono dopłaty do faktury nr
wystawionej przez firmę
w kwocie
zł.
Na różnicę
składają się
kwoty:

5

zł.
Rodzaju wydatku
Zakup pomocy
dydaktycznych” w miesiącu marcu
zaniżono kwotę w wysokości
gr.
Rodzaju
wydatku
„zakup pomocy
dydaktycznych” nie uwzględniono dopłaty
do faktury nr
wystawionej
przez firmę
w
kwocie
zł.
Rodzaju wydatku
"Zakup
pomocy

Zakup
pomocy
dydaktycznych

dydaktycznych" zawyżono kwotę faktury

o
nie
Na
6

Zakup wyposażenia,
materiałów
innych
niż
pomoce
dydaktyczne

7

Inne wydatki

policzono kwotę
różnicę

składają

się

zł, a
zł.
kwoty:

Faktury korygującej wystawionej przez
firmę
. o nr
na
kwotę
zł.
Faktury korygującej wystawionej przez
firmę
. o nr
na kwotę
zł.
W systemie w rodzaju wydatku „zakup
wyposażenia, materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne” nie uwzględniono
faktury
nr
wystawionej przez firmę
na
kwotę
zł.
W systemie w rodzaju wydatku „zakup
wyposażenia, materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne” nie uwzględniono
dopłaty do faktury nr
wystawionej
przez firmę
i w kwocie
zł.
W systemie w rodzaju wydatku „Inne
wydatki” nie została uwzględniona
w wysokości
zł.,
z
W systemie w miesiącu wrześniu
uwzględniono płatność
w „innych
wydatkach” dotyczącą firmy
na
kwotę
kwota została zwrócona
na konto dotacji dn
wyciąg
bankowy
nr
81.
W miesiącu lipcu nie uwzględniono
zwrotu odsetek za nieterminową płatność
dotyczy
faktury
wystawionej przez firmę
w
kwocie
gr.
Na różnicę składają się:
zł.
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Ogółem
Źródło: opracowanie Niepublicznego Przedszkola

Zespół kontrolujący stwierdza, iż powstałe rozbieżności przedstawione w poszczególnych
grupach wydatków wynikają z nieprawidłowego ujęcia wydatku w odpowiedniej grupie
wydatków i nie rzutują na ogólną kwotę rozliczonej dotacji za
r. Zespół kontrolujący
przyjął wyjaśnienia Dyrektor Przedszkola dotyczące powstałych rozbieżności.
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów ustalono, że środki pochodzące
z dotacji, Przedszkole przeznaczyło na zadania wyszczególnione w tabelach od nr 3 do nr 11.
Kwoty wydatków widniejące na dowodach księgowych przedłożonych kontrolującym pod
względem rachunkowym są zgodne z danymi wykazanymi w Zestawieniu wydatków
dokonanych z dotacji w
r.
II.1.5)
Wydatki zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji
na wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy oraz wydatki wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych na prowadzenie
dodatkowych zajęć dla dzieci.
Na podstawie przedłożonych kontrolującym dokumentów ustalono, że w okresie
objętym kontrolą poniesiono wydatki wyszczególnione w tabeli nr 3.
Tabela Nr 3 'Wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy.
Lp. Rodzaj wydatku

1

2

3

4

5

6

wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)

Kontrahent
Data
wystawienia
dowodu
księgowego
Pracownicy

Urząd Skarbowy
Olsztyn

ZUS

Pracownicy

Urząd Skarbowy
Olsztyn

ZUS
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Kwota
na Kwota
dokumencie
wydatkowana
źródłowym
dotacji

z

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia

oraz

składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz

Pracownicy

Urząd Skarbowy
Ołsztyn

ZUS

Pracownicy

Urząd Skarbowy
Olsztyn

ZUS

Pracownicy

Urząd Skarbowy
Olsztyn

ZUS

Pracownicy

Urząd
Skarbowy
Olsztyn

ZUS

Pracownicy

11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
oraz

Urząd Skarbowy
Olsztyn

ZUS

Pracownicy

Urząd Skarbowy
Olsztyn

ZUS

Pracownicy

Urząd Skarbowy
Olsztyn

ZUS

Pracownicy

Urząd Skarbowy
Olsztyn

ZUS

Pracownicy

Urząd

12

Skarbowy

składki na ubezpieczenia
Olsztyn
społeczne i Fundusz
Pracy
33 wynagrodzenia
oraz
ZUS
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
34 wynagrodzenia
oraz
Pracownicy
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
35 wynagrodzenia
oraz
Urząd
Skarbowy
składki na ubezpieczenia
Olsztyn
społeczne i Fundusz
Pracy
36 wynagrodzenia
oraz
ZUS
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
37 wynagrodzenia
oraz
ZUS
składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
38 wynagrodzenia
oraz
Urząd
Skarbowy
składki na ubezpieczenia
Olsztyn
społeczne i Fundusz
Pracy
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

W wyniku kontroli wydatków zrealizowanych na „Wynagrodzenia pracowników oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy” na podstawie list płac, rachunków
i potwierdzeń wykonania przelewów krajowych z dokumentacją księgową Przedszkola oraz
z zestawieniem wydatków Przedszkola ustalono, że w
r. ze środków z dotacji
sfinansowano wydatki z tytułu :
•
zawartych umów o pracę,
•
zawartych umów zlecenia,
•
zawartych umów o dzieło,
•
pochodne od wynagrodzeń,
•
wypłata premii uznaniowej
w łącznej kwocie
Na podstawie przedłożonych kontrolującym umów o pracę, ustalono, że w okresie
objętym kontrolą Przedszkole zatrudniało osoby wyszczególnione w tabeli nr 4.
Tabela Nr 4 Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Niepublicznym
Przedszkolu
” w okresie objętym kontrolą.
Lp. Data
zawartej
umowy

Imię, nazwisko
Przedszkola

pracownika Zajmowane stanowisko

13

Płaca na umowie

1
2

wychowawca-nauczyciel
zastępca dyrektora

3

nauczyciel języka angielskiego

4
5
6
7
8
9
10

wychowawca -nauczyciel
wychowawca -nauczyciel
wychowawca-nauczyciel
wychowawca-nauczyciel
wychowawca-nauczyciel
wychowawca-nauczyciel
pracownik obsługi

logopeda
11
pracownik obsługi
12
wychowawca-nauczyciel
13
14
wychowawca-nauczyciel
pracownik kuchni
15
wychowawca-nauczyciel
16
pracownik obsługi
17
wychowawca-nauczyciel
18
wychowawca-nauczyciel
19
dyrektor
20
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

Na podstawie list płac ustalono, że pracownicy Przedszkola otrzymywali wynagrodzenie
zgodne z zawartą umową powiększone o premie uznaniowe. Zgodnie ze statutem Niepublicznego
Przedszkola „
”, Dyrektor przedszkola ma prawo do przyznawania
nagród. Zawarte na listach płac premie uznaniowe zapisane zostały również w umowach
zawartych z pracownikami.
Na podstawie przedłożonych kontrolującym dokumentów, ustalono, że w okresie
objętym kontrolą wypłacono premie zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli nr 5.
Tabela Nr 5 Wysokość wypłaconych premii uznaniowych wypłaconych pracownikom
Przedszkola w
roku.
Lp. Imię i
nazwisko

Wypłacone premie pracownikom przedszkola
miesiącach

I

II

III

IV

V

VII

VI

Sauczydele
l

VIII IX

X

w poszczególnych Podstawa
prawna
przyznania
premii
XI
I XII
Umowa
o pracę
Umowa
o prace
Umowa
o prace
Umowa
o prace
Umowa
o prace
Umowa

2
3

4
5
6

14

o prace
Umowa
o prace
Umowa
o prace
Umowa
o prace
Umowa
o prace
Umowa
o prace
Umowa
o prace

7
8
9
10
11
12
13

Umowa
o prace

14

Umowa
o prace
Umowa
o prace
Umowa
o pracę
uchwała

15
16
17

Ogółem

Pracownicy niepedagogiczni
1

Umowa
o prace

2

Umowa
o prace
Umowa
o prace
Umowa
o prace

3
4
Ogółem
Suma
wszystkich
wypłaconych premii

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkola

Łączna wysokość premii uznaniowych wypłaconych pracownikom przedszkola
przez organ prowadzący ze środków pochodzących z dotacji
budżetu Miasta Olsztyna w roku
wynosiła
złotych, z tego dla pracowników
pedagogicznych
złotych i dla pracowników obsługi
złotych.
W
r. Dyrektor przedszkola Pani
do otrzymywania premii i takiej premii nie otrzymywała.

nie była uprawniona

W przedmiotowym zakresie zespól kontrolujący nie wnosi uwag.
W Niepublicznym Przedszkolu
oprócz pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kadrę przedszkola wspomagają pracownicy
zatrudnieni na podstawie umowy Zlecenie lub umowy o dzieło.
Personel zatrudniony na podstawie umowy zlecenie/ o dzieło w okresie objętym kontrolą
przedstawiony został w tabeli nr 6.
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Tabela Nr 6 Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie/ o dzieło
w Niepublicznym Przedszkolu „
w okresie objętym kontrolą.
Lp. Data zawartej Imię, nazwisko
umowy
Przedszkola
1
2

pracownika Zakres umowy

Płaca na umowie

czynności porządkowe po remoncie
Przeprowadzenie
zajęć
terapeutycznych
Prowadzenie zajęć rytmiki
Prowadzenie zajęć rytmiki
Przeprowadzenie
zajęć
terapeutycznych
Przeprowadzenie
zajęć
terapeutycznych
Zaj ęcia zdydaktyczne z j ęzyka
angielskiego
Pedagog/ zajęcia terapeutyczne

3
4
5
6
7
8

Przeprowadzenie
zajęć
terapeutycznych
Przeprowadzenie zajęć tanecznych
10
Prowadzenie zajęć rytmiki
11
Doradztwo i szkolenie BHP
12
Pełnienie funkcji Administratora
13
Bezpieczeństwa Informacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola
9

W dokumentacji Przedszkola widnieje umowa zlecenie zawarta pomiędzy
Niepublicznym Przedszkolem
a Panią
. Przedmiotem
zawartej umowy jest pełnienie przez Panią
funkcji Administratora
Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Wynagrodzenie Administratora Bezpieczeństwa
Informacji (ABI) w wysokości
zł opłacono z konta spółki
, kwota
sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Olsztyna z tytułu wynagrodzenia Administratora
Bezpieczeństwa Informacji (ABI) wynosi
złotych. Kontrolujący wskazują, iż organ
prowadzący przedszkole nie mógł sfinansować powyższego wynagrodzenia z dotacji,
ponieważ stoi to w sprzeczności z brzmieniem art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty,
który wskazuje, iż dotacje mogły być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków
bieżących szkół, w celu realizacji zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej.
Zadania Organu prowadzącego, wymienia art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zaznaczyć
tu należy, że nie są to jedyne zadania Organu prowadzącego, gdyż w przepisie przed
wyliczeniem użyto słowa „w szczególności”. Skoro ustawa o systemie oświaty rozróżnia
zadania Przedszkola i zadania organu prowadzącego oraz przewiduje, że dotację przeznacza
się jedynie na dofinansowanie zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, to należy uznać, że zadania, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie
oświaty, w tym m.in. zapewnienie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej
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finansuje Organ prowadzący. Wynagrodzenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
(ABI) nie realizuje zadania w zakresie wskazanym w w/w artykule, a celem dotacji nie jest
subsydiowanie wszystkich kosztów prowadzenia przedszkola.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
środki finansowe za zrealizowanie ww. wydatku w kwocie
zł. tj.: koszty:
Wynagrodzenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) opłacone z dotacji
winny być zwrócone do budżetu Miasta Olsztyna.
II.1.6) Wydatki zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji
z utrzymaniem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Przedszkola

związane

Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole
z tytułu
opłat czynszu za lokal przeznaczony na prowadzenie Przedszkola zostały wyszczególnione
w tabeli nr 7

Tabela Nr 7 Wydatki zrealizowane ze środków z dotacji z tytułu opłat czynszu za lokal.
Lp.

Rodząj wydatku

1

Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)

Kontrahent
Data
wystawienia
dowodu
księgowego

17

Kwota
na Kwota
dokumencie
wydatkowana z
dotacji
źródłowym.

12
13

14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27

Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczał
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczał
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń

28

Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń

29

Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń

Czynsz za dzierżawę/
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
31
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
32
najem pomieszczeń
Czynsz za dzierżawę/
33
najem pomieszczeń
Ogółem

30

j
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Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola „

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 7- opłat czynszu za lokal przeznaczony na prowadzenie
Przedszkola ustalono, że ze środków pochodzących z dotacji wydatkowano kwotę
zł
W przedmiotowym zakresie zespól kontrolujący nie wnosi uwag.
Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole
z tytułu opłat eksploatacyjnych (gaz, energia elektryczna, energia cieplna, wodę, ścieki,
wywóz nieczystości) zostały wyszczególnione w tabeli nr 8.
Tabela Nr 8 opłaty eksploatacyjnych ( gaz, energia elektryczna, energia cieplna, wodę, ścieki,
wywóz nieczystości).
Lp.

Rodztij wydatku

1

Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Wywóz nieczystości
Koszty eksploatacji
lokalu
Energia elektryczna

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Koszty eksploatacji
lokalu
Energia elektryczna

17
18
19

Koszty

15
16

Data
Kontrahent
wystawienia
dowodu
księgowego

Koszty eksploatacji
lokalu
Wywóz nieczystości
Wywóz nieczystości
Energia elektryczna

Wywóz nieczystości
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Wywóz nieczystości
Energia elektryczna

14

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek.)

eksploatacji

19

Kwota
na Kwota
dokumencie
wydatkowana z
dotacji
źródłowym

24

lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Energia elektryczna

25
26

Wywóz nieczystości
Energia elektryczna

20
21
22
23

27
Koszty
lokalu
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

eksploatacji

Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Energia elektryczna
Wywóz nieczystości
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Energia elektryczna
Wywóz nieczystości
Koszty eksploatacji
lokalu
Energia elektryczna
Koszty eksploatacji
lokalu
Energia elektryczna

43

Koszty
lokalu

eksploatacji

44

Energia elektryczna
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£
45
46
47
48

Koszty eksploatacji
lokalu
Wywóz nieczystości
Energia elektryczna

54

Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Wywóz nieczystości
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Koszty eksploatacji
lokalu
Energia elektryczna

55

Energia elektryczna

49
50
51
52
53

56

Koszty
eksploatacji
lokalu
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 8- opłaty eksploatacyjnych (gaz, energia elektryczna, energia
cieplna, wodę, ścieki, wywóz nieczystości). ustalono, że ze środków pochodzących z dotacji
wydatkowano kwotę
zł.
W przedmiotowym zakresie zespól kontrolujący nie wnosi uwag.

II.1.7) Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu Miasta w
na zakup pomocy dydaktycznych
Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole
zakupu pomocy dydaktycznych zostały wyszczególnione w tabeli nr 9.

r. z przeznaczeniem
” z tytułu

Tabela Nr 9 zakup pomocy dydaktycznych
Ip.

Rodząj wydatku

1

zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy

2
3
4

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)

Data
Kontrahent
wystawienia
dowodu
księgowego

21

Kwota
na Kwota
wydatkowana z
dokumencie
dotacji
źródłowym

5

6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
dydaktycznych

22

28

zakup
pomocy
dydaktycznych
zakup
pomocy
29
dydaktycznych
30
zakup
pomocy
dydaktycznych
31
zakup
pomocy
dydaktycznych
32
zakup
pomocy
dydaktycznych
Ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstaw ie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 9- zakup pomocy dydaktycznych ustalono, że ze środków
pochodzących z dotacji wydatkowano kwotę
zł.
W przedmiotowym zakresie zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

II.1.8) Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu Miasta w
r. z przeznaczeniem
na zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce dydaktyczne.
Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole „
” z tytułu
zakupu wyposażenia, materiałów innych niż pomoce dydaktyczne zostały wyszczególnione
w tabeli nr 10.
Tabela Nr 10 zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce dydaktyczne.
Lp.

Rodzaj wydatku

1

zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,

2

3

4

5

6

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)

Data
Kontrahent
wystawienia
dowodu
księgowego

23

Kwota
na Kwota
dokumencie
wydatkowana z
źródłowym
dotacji

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
| materiałów innych niż

24

24

25

26

27

pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
zakup wyposażenia,
materiałów innych niż

pomoce dydaktyczne
Ogófem
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola „

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 10 - zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce
dydaktyczne ustalono, że ze środków pochodzących z dotacji wydatkowano kwotę
zł.
W dniu
r wystosowano do
pismo z prośbą o złożenie
wyjaśnień dotyczących zakupu towarów i usług ujętych na niżej wymienionych fakturach:

[załącznik nr 14 do protokołu kontroli]
Powyższego dokonano celem ustalenia powiązania przedmiotowych zakupów/usług z celem
dotacji wskazanym w art. 90 ust 3d oraz art. 90 ust. la-3b ustawy o systemie oświaty, którym
jest dofinansowanie wydatków bieżących przedszkola, w zakresie kształcenia wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
W dniu
r Dyrektor Przedszkola przekazał szczegółowe wyjaśnienia dotyczące
zakupionych ze środków dotacji towarów i usług,
[załącznik nr 15 do protokołu kontroli]
Zespól kontrolujący przyjął argumentację w przedmiotowym aspekcie, w związku z czym nie
formułuje uchybień.
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1

Ponadto w dniu
r. pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna dokonali oględzin,
na dowód użytkowania nw. wyposażenia/sprzętu, w siedzibie Niepublicznego Przedszkola

•
•
•

Notebook
Urządzenie wielofunkcyjne
Zestaw nagłaśniający
Konstrukcja zabawowa

z powyższych czynności sporządzono „Protokół oględzin”
[załącznik nr 16 do protokołu kontroli]
W przedmiotowym zakresie zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

II. 1.9) Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu Miasta w
na inne wydatki.
Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole „
poniesienia innych wydatków zostały wyszczególnione w tabeli nr 11.

r. z przeznaczeniem
” z tytułu

Tabela Nr 11 inne wydatki.
IP'

Rodzaj wydatku

1

inne wydatki.

2

inne wydatki

3

irmewydatkL

4

inne wydatki

5

irmewydatkL

6

inne wydatki

7

irmewydatkL

8

inne wydatki

9

irmewydatkL

10

irmewydatkL

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)

Data,
Kontrahent
wystawienia
dowodu
księgowego

26

Kwota
na Kwota
wydatkowana z
dokumencie
dotacji
źródłowym

9

11

inne wydatki

12

inne wydatki

13

inne wydatki

14

inne wydatki

15

inne wydatki

16

irmewydatkL

17

irmewydatki

18

irmewydatki

19

inne wydatki

20

irmewydatki

21

irmewydatki

22

irmewydatki

23

irmewydatki

24

irmewydatki

25

irmewydatki

26

irmewydatki

27

inne wydatki

28

irmewydatki

29

irmewydatkL

30

irmewydatkL

31

inne wydatki

32

inne wydatki

33

irmewydatki

27

34

inne wydatki

35

innewydatkL

Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola „

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 11 - inne wydatki ustalono, że ze środków pochodzących
z dotacji wydatkowano kwotę
zł.
W oparciu o analizę zgromadzonej i przedstawionej przez Dyrektor przedszkola
dokumentacji ustalono, że wydatki (wskazane w poz 6 tabeli nr 11), poniesione zostały
na sfinansowanie
działalności prowadzonego przedszkola. Wydatki
poniesione na pokrycie kosztów
, nie mogą zostać
uznane za bieżące wydatki określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) - w związku z tym nie mogą zostać uznane
za właściwe do sfinansowania w ramach przyznanej dotacji. Przepisy art. 90 ust. 3d u.s.o.
wyznaczają ramy wykorzystania środków pochodzących z dotacji, wskazując na celowość ich
wykorzystania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Jak wskazano powyżej dotację oświatową można wydatkować na cele ściśle związane
z procesem kształcenia, a reklamowanie czy też promowanie placówki tych celów nie
realizuje.
W zakresie wykazanej w zestawieniu wydatków prowizji bankowej (poz 31 tabeli nr 11)
zespół kontrolujący wskazuje, iż korzystanie z rachunków bankowych nie jest związane
z celem dotacji wskazanym w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) tj.: w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej, związane jest to z wypełnianiem przez organ prowadzący zadania
obsługi administracyjnej i finansowej, o jakich mowa w art. 5 ust 7 pkt 3 tejże ustawy. Tym
samym uznało, że powyższe wydatki nie stanowiły wydatku, o jakim mowa art. 90 ust. 3d
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1943).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe za zrealizowanie ww. wydatków w kwocie
zł. tj.:
koszty:
opłacone z dotacji winny być zwrócone do budżetu
Miasta Olsztyna.
W pozostałym zakresie zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

III. Wnioski:
Zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Organ prowadzący
Niepubliczne Przedszkole
tj.:
winien zwrócić w ciągu 15 dni do budżetu Miasta Olsztyna kwotę
zł.
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z tytułu wykorzystania dotacji w
r. niezgodnie z przeznaczeniem wraz
z naliczonymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Kwoty do zwrotu wynikające z powyższego Protokołu kontroli wraz z odsetkami należy
uiścić na rachunek bankowy dochodów budżetu Miasta Olsztyna, nr rachunku
bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Na kwotę
zł., wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem, ze środków pochodzących
z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna składają się niżej wymienione wydatki:

Dokumenty
potwierdzające
wydatkowanie
środków
finansowych
niezgodnie
z przeznaczeniem stanowią załącznik N r ........do protokołu kontroli.
[załącznik nr 17 do protokołu kontroli]
W przypadku dokonania wpłaty, potwierdzenie wpłaty należy przekazać do Urzędu Miasta
Olsztyna, Wydział Edukacji ul Knosały 3 pok. nr 14
VI. Informacje końcowe
Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden doręczono osobie reprezentującej kontrolowane Niepubliczne Przedszkole
Drugi egzemplarz protokołu kontroli przechowywany jest w Wydziale Edukacji Urzędu
Miasta Olsztyna.
Osoba reprezentująca kontrolowane Przedszkole przed podpisaniem protokołu kontroli może
zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowane na piśmie zastrzeżenia
do ustaleń zawartych w protokole.
Protokół otrzymałam/em:

(pieczątka nagłówkowa)

(data, imię i nazwisko, osoby reprezentującej kontrolowane Przedszkole,
przyjmującej protokół)

Protokół podpisano:

29

t

(pieczątka nagłówkowa jednostki kontrolowanej) (data, imię i nazwisko kontrolującego)

.........................................................................

1)

(data, imię i nazwisko, funkcja osoby podpisującej
protokół)
2)
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z tytułu wykorzystania dotacji w
r. niezgodnie z przeznaczeniem wraz
z naliczonymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Kwoty do zwrotu wynikające z powyższego Protokołu kontroli wraz z odsetkami należy
uiścić na rachunek bankowy dochodów budżetu Miasta Olsztyna, nr rachunku
bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Na kwotę
zł., wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem, ze środków pochodzących
z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna składają się niżej wymienione wydatki:

Dokumenty
potwierdzające
wydatkowanie
środków
finansowych
niezgodnie
z przeznaczeniem stanowią załącznik N r ........do protokołu kontroli.
[załącznik nr 17 do protokołu kontroli]
W przypadku dokonania wpłaty, potwierdzenie wpłaty należy przekazać do Urzędu Miasta
Olsztyna. Wydział Edukacji ul Knosały 3 pok. nr 14
VI. Informacje końcowe
Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden doręczono osobie reprezentującej kontrolowane Niepubliczne Przedszkole
ff

Drugi egzemplarz protokołu kontroli przechowywany jest w Wydziale Edukacji Urzędu
Miasta Olsztyna.
Osoba reprezentująca kontrolowane Przedszkole przed podpisaniem protokołu kontroli może
zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowane na piśmie zastrzeżenia
do ustaleń zawartych w protokole.
Protokół otrzymała rn/cni:

(pieczątka nagłówkowa)

(data, imię i nazwisko, osoby reprezentującej kontrolowane Przedszkole,
przyjmującej protokół)
Protokół podpisano:
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(pieczątka nagłówkowa jednostki kontrolowanej) (data, imię i nazwisko kontrolującego)

1)
(data, imię i nazwisko, funkcja osoby podpisującej
protokół)
2)
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Rodzaj kontroli - doraźna
Postępowanie kontrolne nr E. 1711. .2018

Protokół kontroli

Działając na podstawie art. 36 ust 1 Ustawy o Finansowaniu zadań oświatowych (Ustawa
z dnia 27 października 2017 r.) oraz Uchwały nr XXXI/481/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21
grudnia 2016 r. zespół kontrolujący w składzie:
inspektor

w

Wydziale

Edukacji

Urzędu
),

(upoważnienie z dnia

Miasta

Olsztyna,

- inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna,
(upoważnienie z dnia
),
[załącznik nr 1 do protokołu kontroli]
przeprowadził kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielonej z budżetu Miasta Olsztyna wr., w Niepublicznym Przedszkolu „
Miejsce prowadzenia kontroli:
Kontrolę przeprowadzono w okresie od

r. do

r.

Zakres kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków
publicznychpochodzących z dotacji
udzielonej z budżetu Miasta Olsztyna zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w okresie
od
r. do
r.
Określenia użyte na potrzeby niniejszego protokołu kontroli:
• Niepubliczne Przedszkole
•

- Przedszkole,

- Organ prowadzący Przedszkole

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943.)
- ustawa o systemie oświaty,
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885,
z późn. zm.) - ustawa o finansach publicznych,
• uchwała Nr XXVIII/326/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna
przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania zmieniona uchwałą XXVIII/408/16 Rady
Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu
1

>

udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego, szkołom placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby
fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania, zmieniona uchwałą XXXI/481/16 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji
jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania - Uchwała Rady Miasta Olsztyna.
• reprezentująca Przedszkole udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli:

• roczne rozliczenie przekazanej dotacji w roku
dla Niepublicznego Przedszkola
- roczne rozliczenie przekazanej dotacji dla Przedszkola,
•

zestawienie wydatków sfinansowanych przez Niepubliczne Przedszkole
ze środków z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna w
r. sporządzone dla celów kontroli przez
Panią
, - zestawienie wydatków Przedszkola.

I. Ustalenia ogólne.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Warmińsko - Mazurski
Kurator Oświaty.
W okresie objętym kontrolą, Organem prowadzącym Przedszkole według prowadzonej
przez Miasto Olsztyn ewidencji szkół i placówek niepublicznych była firma:
, prowadząca Niepubliczne Przedszkole
zlokalizowane w Olsztynie przy ulicy
Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Prezydenta Olsztyna znak:
z dnia
r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ustalono,
że kontrolowane Przedszkole ujęte jest w ewidencji, o której mowa powyżej pod numerem
(zaświadczenie
), przy czym ostatnie zaświadczenie o zmianie wpisu
do ww. ewidencji (numer
) wydano w dniu
r.
[załącznik nr 2 do protokołu kontroli]
W dniu
r. w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie, przed notariuszem
sporządzono protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia
. Nadzwyczajne zgromadzenie
Wspólników podjęło uchwałę nr
w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu spółki
w składzie:
- Prezes Zarządu,
- Wiceprezes
Zarządu, Pani
- Członek Zarządu i Pan
- Członek Zarządu.
Uchwałąpowołano nowy Zarząd Spółki w składzie Pani
- Prezes Zarządu.
Uchwałą nr
zmieniono umowę spółki.
[załącznik nr 3 do protokołu kontroli]
Wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności statutowej Przedszkola w
odbywał się na podstawie 3 umów najmu:

r.

2

1. umowy zawartej w dniu
r. w Olsztynie pomiędzy
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
z siedzibą:
NIP:
,a
z siedzibą w Olsztynie, przy
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
reprezentowanym przez
, zwanej w dalszej części protokołu umową najmu z
2. umowy zawartej w dniu
r. pomiędzy
, ul.
, Regon
, NIP:
a
, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
, z siedzibą:
, NIP:
. do której
w dniu
zawarto Aneks do umowy dzierżawy pomiędzy
, Regon
NIP:
a
wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
reprezentowanym
przez
- zwanej w dalszej części protokołu umową najmu
z
3. umowy zawartej w dniu

r. pomiędzy
zam:
, Pesel
,
z siedzibą w Olsztynie,
przy ulicy
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem
reprezentowanym przez
- Prezes Zarządu zwanej
w dalszej części protokołu umową najmu z „

Wynajem gruntu w celu urządzenia na nim placu zabaw dla potrzeb Przedszkola w
r.
odbywał się na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu
pomiędzy
, przy
, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowyw Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
, NIP
reprezentowaną przez
- Prokurenta oraz
- Prokurenta
zwanym dalej Wydzierżawiającym a
adres
Olsztyn,
. NIP
zwanym dalej Dzierżawcą zwanej w dalszej części protokołu
umową najmu z
W dokumentach finansowych Przedszkola z okresu objętego kontrolą znajdują się
potwierdzenia wpłaty czynszu za użytkowanie lokalu przeznaczonego na prowadzenie
Niepublicznego Przedszkola
oraz gruntu przeznaczonego na plac zabaw.
Dokumenty księgowe oraz szczegółowe ustalenia w zakresie odpłatności za użytkowanie lokalu
zawarte są w dalszej części protokołu.
[załącznik nr 4 do protokołu kontroli]
Szczegółowe zasady funkcjonowania Przedszkola określa Statut Przedszkola „
zgodnie, z którym organami Przedszkola są: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Koordynator do
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spraw nadzoru pedagogicznego i Rada Pedagogiczna. Zadania Organów Przedszkola określone
zostały w art. 8 Statutu Przedszkola.
Zgodnie z art. 11 statutu Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 - 6 lat, a liczba dzieci
w grupie nie może przekroczyć 25.
Zgodnie z art. 19 statutu określono, że źródłami finansowania działalności Przedszkola m.in.
są dotacja z Urzędu Miasta Olsztyna, opłaty rodziców, darowizny oraz inne źródła.
Obowiązujący w okresie objętym kontrolą Statut Niepublicznego Przedszkola
wszedł w życie z dniem
r.
[załącznik nr 5 do protokołu kontroli]
Na podstawie przedłożonych umów o pracę w
r. funkcję:
Dyrektora pełniła Pani

- w okresie

Dyrektora ds nadzoru pedagogicznego pełniła Pani
obecnie.

r.- obecnie,
- w okresie

[załącznik nr 6 do protokołu kontroli]
W dnia
r. w Niepublicznym Przedszkolu
przyjęto zasady
polityki rachunkowości, mające na celu przedstawienie obowiązujących w spółce ogólnych zasad
min: prowadzenia ksiąg rachunkowych. W okresie objętym kontrolą w Niepublicznym Przedszkolu
księgi rachunkowe prowadzone były zgodnie z przyjętymi
r. zasadami
polityki rachunkowości.
[załącznik nr 7 do protokołu kontroli]
IŁ Ustalenia szczegółowe
IŁŁRozliczenie dotacji należnej i przekazanej dla Przedszkola w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia
r.
II. 1.1) Ogólne zasady przyznawania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
Ogólne zasady otrzymywania dotacji dla Przedszkola zostały uregulowane przepisami
art. 90 ustawy o systemie oświaty. Szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji w okresie
objętym kontrolą określały przepisy:
uchwały Nr XXXII/592/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom,
punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom
prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1483).
uchwały Nr XXVIII/326/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna
przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, ze zmianami.
Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli
przysługiwały na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie
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odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca, na rachunek bankowy przedszkola na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów
otrzymanej od osoby prowadzącej przedszkole w miesięcznym rozliczeniu otrzymanej części
dotacji za miesiąc poprzedni. Przyznanie dotacji pozostaje w ścisłym związku z liczbą uczniów,
którzy uczęszczają do przedszkola - w zakresie tym dotacja ma charakter podmiotowy, jednakże jej
wydatkowanie zostało ograniczone przez określenie celów, na jakie dotacja może być
wydatkowana. Cel, na jaki uzyskane przez przedszkola dotacje mogą być wydatkowane określa
art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Stosownie do tego przepisu, dotacje mogą być
wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, ale tylko takich, które
realizują zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

II.

1. 2) Kwota przekazanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola

w

r.

W
r. Przedszkole otrzymało w ramach dotacji z budżetu Miasta Olsztyna środki
finansowe w kwocie
zł. Środki z dotacji zostały przekazane na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący przedszkole pismem z dnia
r. - prowadzonym
w
o numerze
[załącznik nr 8 do protokołu kontroli]
Kontrolujący ustalili, iż powyższy rachunek nie jest rachunkiem przedszkola a rachunkiem
organu prowadzącego. We wniosku o udzielenie dotacji na rok
wskazano rachunek
o numerze
[załącznik nr 9 do protokołu kontroli]
Środki dotacji przekazywane są na rachunek bankowy organu prowadzącego a następnie
w transzach rożnej wysokości na rachunek bankowy przedszkola celem dokonywania płatności
za zakupione towary/usługi. Powyższe powoduje brak przejrzystości operacji dokonywanych
z dotacji na rachunku bankowym.
II.

1. 3) Ewidencja księgowa środków z dotacji otrzymanych w

roku.

Zgodnie z prowadzoną przez
polityką rachunkowości środki otrzymanej
dotacji ewidencjonowane są min. na poniższych kontach:
- 101 Kasa
- 131 Rachunek bieżący (

).

- 524 Wydatki przedszkole - Dotacja UM.
Kontrolujący ustalili, że nie wszystkie dowody księgowe (faktury, rachunki), zawierały opis
w jakim celu dokonano określonego wydatku oraz kwoty i źródła finansowania (środki z dotacji).
Kontrolujący dokonali ustaleń w zakresie zgodności z przeznaczeniem wydatkowania
środków pochodzących z dotacji budżetu Miasta Olsztyna w
r. na podstawie sporządzonego
przez Dyrektora Przedszkola „Zestawienia wydatków z dotacji za
r. z podziałem na grupy
wydatków (wynagrodzenia, opłaty za energię, opłaty z tytułu użytkowania lokalu przeznaczonego
na prowadzenie Przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia i inne wydatki).
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(
Zaznaczyć należy, że powyższe zestawienie (kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem) zostało przekazane w dniu
r., przez radcę prawnego p.
uprawnionego na podstawie pełnomocnictwa z dnia
r. do reprezentowania

W dniu
r. skierowano do
zestawienie wymaga uzupełnienia i poprawienia.

[załącznik nr 10 do protokołu kontroli]
pismo z informacją, iz powyżej wskazane

[załącznik nr 11 do protokołu kontroli]
Zestawienie, o którym mowa było dwukrotnie korygowane przez Prezes Spółki panią
(skorygowane zestawienie przedłożono w dniu
r. oraz
w dniu
r.). Wskazane Zestawienie wydatków zawiera m.in.: kwoty wydatkowane
z dotacji, numery dowodów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu oraz daty zakupu,
numery dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty.
[załącznik nr 12 do protokołu kontroli]
W przypadku wątpliwości, co do zasadności dokonania konkretnego wydatku ze środków
pochodzących z dotacji, kontrolujący na bieżąco zwracali się do Dyrektora Przedszkola
o złożenie dodatkowych wyjaśnień, aby ustalić, czy konkretny wydatek został zrealizowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
W dniu
r. wystosowano do
pismo z prośbą o złożenie wyjaśnień
dotyczących wydatków, pokrytych środkami dotacji oświatowej, na zakup towarów i usług poprzez
wskazanie w jaki sposób zostały wykorzystane na cel dotacji wynikający art. 90 ust. 3d ustawy
o systemie oświaty tj.: w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
W powołanym piśmie wskazano także, iż w zbiorze dokumentów stwierdza się brak niektórych
dowodów księgowych wykazanych w zestawieniu wydatków dokonanych z dotacji. Ponadto
w związku z faktem, iż kwoty wydatkowane z dotacji oraz kwoty widniejące na listach płac nie
pokrywają poproszono o wskazanie szczegółowo pracowników, których wynagrodzenia netto wraz
z ewentualnymi pochodnymi zostały rozliczane dotacją w każdym miesiącu sprawozdawczym.
[załącznik nr 13 do protokołu kontroli]
W dniu
r. Dyrektor Przedszkola przekazała wyjaśnienia dotyczące zakupionych
towarów i usług oraz wynagrodzeń opłaconych ze środków dotacji.
[załącznik nr 14 do protokołu kontroli]
Zespól kontrolujący w przypadku poszczególnych wydatków opłaconych środkami dotacji
nie przyjął argumentacji Prezesa Spółki
. Szczegółowe ustalenia dotyczące
kwestionowanych wydatków opisane zostały pod tabelą nr 2 „ W ynagrodzenia p ra co w n ikó w oraz
sk ła d k i na u b ezp ieczen ia sp o łeczn e i F u n d u sz P ra c y ” oraz pod tabelą nr 9 „Inne w y d a tk i”.
W toku kontroli Dyrektor Przedszkola przedłożyła kontrolującym oraz sporządziła
kserokopię:
a) umów o pracę zawartych z pracownikami Przedszkola
[załącznik nr 15 do protokołu kontroli]
b) umów cywilnoprawnych na prowadzenie dodatkowych zajęć (
)•
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[załącznik nr 16 do protokołu kontroli]
c) umów na dostawę energii elektrycznej.
d) umów najmu lokalu mieszczącego się przy ulicy
placu zabaw przynależnego do przedszkola na ulicy

| załącznik nr 17 do protokołu kontroli]
i ulicy
w Olsztynie oraz
[załącznik nr 18 do protokołu kontroli]

e) umów na usługę monitorowania obiektów i interwencję.
[załącznik nr 19 do protokołu kontroli]
f) oświadczenia Dyrektora o przechowywaniu dokumentacji księgowej
[załącznik nr 20 do protokołu kontroli]
g) dokumentacji finansowo-księgowej za okres od
.d o
. (wyciągi bankowe,
faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe).
[załącznik nr 21 do protokołu kontroli]
II. 1. 4) Udokumentowanie wydatkowania środków z dotacji (rozliczenie).
W
dotacji za rok

r. do Urzędu Miasta Olsztyna wpłynęło roczne rozliczenie przekazanej
złożone przez Przedszkole Niepubliczne

Tabela Nr 1 Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność Przedszkola według
rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w roku
złożonego do Urzędu Miasta Olsztyna
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
Kwota dotacji otrzymanej ogółem za
r.:
Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków
w ramach otrzymanej dotacji):
Lp Rodzaje wydatków finansowane w ramach
Wysokość
poniesionych
otrzymanej dotacji
w ramach otrzymanej dotacji
1. Wynagrodzenia pracowników oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Czynsz za dzierżawę lub najem pomieszczeń
2. W tym w obiektach będących własnością
Miasta Olsztyn
Opłaty za gaz, energię elektryczną, cieplną,
wodę i ścieki, wywóz śmieci
3. Zakup pomocy dydaktycznych
4. Zakup wyposażenia, materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
5. Inne wydatki
6. Ogółem
7. Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem

finansowane
wydatków

Opracowanie własne na podstawie Rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w roku
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ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
Kwota dotacji otrzymanej w za rok poprzedni
ogółem:
Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków
w ramach otrzymanej dotacji):
Wysokość
poniesionych
Lp Rodzaje wydatków finansowane w ramach
w ramach otrzymanej dotacji
otrzymanej dotacji
1. Wynagrodzenia pracowników oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Czynsz za dzierżawę lub najem pomieszczeń
2. W tym w obiektach będących własnością
Miasta Olsztyn
Opłaty za gaz, energię elektryczną, cieplną,
wodę i ścieki, wywóz śmieci
3. Zakup pomocy dydaktycznych
4. Zakup wyposażenia, materiałów innych niż
pomoce dydaktyczne
5. Inne wydatki
6. Ogółem
7. Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem

finansowane
wydatków

Opracowanie własne na podstawie Rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w roku

Dyrektor Przedszkola przekazała kontrolującym dowody księgowe potwierdzające
dokonanie
operacji
gospodarczych
sfinansowanych
ze
środków
pochodzących
z dotacji przekazanych przez Miasto Olsztyn. W toku kontroli dokonano porównania danych
z rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w
r. z danymi pochodzącymi z dokumentów
księgowych potwierdzających dokonanie wydatków z dotacji w
r.
W
r. Przedszkole otrzymało dotację w kwocie
jako kwotę dotacji wynikającą z rozliczenia za rok poprzedni.

zł oraz kwotę

zł

Na powyższą kwotę Dyrektor Przedszkola przedłożyła kontrolującym zestawienie wydatków
Przedszkola wraz z dowodami księgowymi, potwierdzającymi dokonanie operacji gospodarczych,
tj. wydatki przeznaczone na:
- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - opłaty z tytułu czynszu zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych -

zł.,

zł.,

- zakup energii elektrycznej i inne opłaty eksploatacyjne - zakup wyposażenia zł.,
- inne wydatki —
zł.

zł.,

W wyniku przeprowadzenia szczegółowej analizy wydatków zespół kontrolujący stwierdził,
iż kwoty w poszczególnych grupach wydatków (zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych
oraz inne wydatki) wykazane w „Rozliczeniu otrzymanej dotacji za
r.” są odmienne od kwot
wydatków wskazanych w przekazanym podczas kontroli Zestawienie wydatków Przedszkola.
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Zespół kontrolujący stwierdza, iż powstałe rozbieżności przedstawione w poszczególnych grupach
wydatków wynikają z nieprawidłowego ujęcia wydatku w odpowiedniej grupie wydatków i nie
rzutują na ogólną kwotę rozliczonej dotacji za
r.
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów ustalono, że środki pochodzące
z dotacji, Przedszkole przeznaczyło na zadania wyszczególnione w tabelach od nr 2 do nr 9.
Kwoty wydatków widniejące na dowodach księgowych przedłożonych kontrolującym pod
względem rachunkowym są zgodne z danymi wykazanymi w Zestawieniu wydatków dokonanych
z dotacji w
r.
11.1.5) Wydatki zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji na wynagrodzenia
pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki
wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych na prowadzenie dodatkowych zajęć dla
dzieci.
Na podstawie przedłożonych kontrolującym dokumentów ustalono, że w okresie objętym kontrolą
poniesiono wydatki wyszczególnione w tabeli nr 2.
Tabela Nr 2 Wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy.
Lp Rodzaj wydatku

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)
1 wynagrodzenia oraz Listy płac
składki
na i
ubezpieczenia
deklaracje
społeczne i Fundusz DRA
Pracy
2 wynagrodzenia oraz Listy płac
składki
na i
ubezpieczenia
deklaracje
społeczne i Fundusz DRA
Pracy
3 wynagrodzenia oraz Listy płac
składki
na i
ubezpieczenia
deklaracje
społeczne i Fundusz DRA
Pracy
4 wynagrodzenia oraz Listy płac
składki
na i
ubezpieczenia
deklaracje
społeczne i Fundusz DRA
Pracy
5 wynagrodzenia oraz Listy płac
składki
na i
ubezpieczenia
deklaracje

Kontrahent
Data
wystawienia
dowodu
księgowego

Kwota
na Kwota
wydatkowana
dokumencie
źródłowym
z dotacji

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec
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społeczne i Fundusz
Pracy
6 wynagrodzenia oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
7 wynagrodzenia oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
8 wynagrodzenia oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
9 wynagrodzenia oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
10 wynagrodzenia oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
11 wynagrodzenia oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
Ogółem

DRA
Listy płac Lipiec
i
deklaracje
DRA
Listy płac Sierpień
i
deklaracje
DRA
Listy płac Wrzesień
i
deklaracje
DRA
Listy płac Październik
i
deklaracje
DRA
Listy płac Listopad
i
deklaracje
DRA
Listy plac Grudzień
i
deklaracje
DRA

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

W wyniku kontroli wydatków zrealizowanych na „Wynagrodzenia pracowników oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy” na podstawie list płac, rachunków
i potwierdzeń wykonania przelewów krajowych z dokumentacją księgową Przedszkola oraz
z zestawieniem wydatków Przedszkola ustalono, że w
r. ze środków z dotacji sfinansowano
wydatki z tytułu:
• zawartych umów o pracę,
• zawartych umów zlecenia,
• zawartych umów o dzieło,
• pochodne od wynagrodzeń,
• wypłaty premii
w łącznej kwocie

zł
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Na podstawie przedłożonych kontrolującym umów o pracę, ustalono, że w okresie objętym
kontrolą Przedszkole zatrudniało osoby wyszczególnione w tabeli nr 3
Tabela Nr 3 Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Niepublicznym
Przedszkolu
w okresie objętym kontrolą.
Lp Okres
zatrudnienia
1
2
3
4
5

Imie, nazwisko pracownika Zajmowane stanowisko Płaca na umowie
Przedszkola
Asystent nauczyciela
Nauczyciel
Nauczyciel
Zastępca Dyrektora
Pomoc nauczyciela

6
Nauczyciel

7
8

Nauczyciel
Pomoc nauczyciela

9

Pomoc kucharza

10
Kucharz

11

Nauczyciel

11

12
13

Nauczyciel
Konserwator/kierowca

14

Asystent nauczyciela

15

Nauczyciel

16

Nauczyciel

17
18
19

Asystent
Dyrektora/Prezesa
Pomoc nauczyciela
Nauczyciel

20
Pomoc nauczyciela

21
Nauczyciel
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22
23

Nauczyciel
Nauczyciel

24

Nauczyciel

V-ce Dyrektor

Dyrektor
25
Dyrektor

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

Na podstawie list płac ustalono, że pracownicy Przedszkola otrzymywali wynagrodzenie
zgodne z zawartą umową.
Podczas weryfikacji dokumentacji finansowo - kadrowej zespól kontrolujący stwierdził,
iż na stanowisku Dyrektora jednostki dotowanej zostały zatrudnione dwie osoby tj: Pani
, w związku ze zmianą stanowiska na mocy aneksu nr 4 z dnia
r. do umowy
o prace z
r. oraz Pani
- na mocy umowy o prace z dnia
r.
W związku z powyższym w dniu
r. zespół kontrolujący skierował prośbę o złożenie
pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej kwestii.
[załącznik nr 22 do protokołu kontroli]
W odpowiedzi na powyższe pismo w dniu
r. Prezes Zarządu
,
przedłożyła zakresy obowiązków wymienionych w piśmie pracowników wskazujące, że Pani
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pełni funkcję Dyrektora z nadzorem pedagogicznym, a Pani
pełni funkcję
Dyrektora w pozostałym zakresie związanym z działalnością placówki.
[załącznik nr 23 do protokołu kontroli]
Na podstawie przedłożonych kontrolującym dokumentów, ustalono, że w okresie objętym
kontrolą Pani
- Dyrektor otrzymała premię uznaniową w wysokości
brutto za miesiąc październik
r. (premia wypłacona w listopadzie
r.) oraz
w wysokości
brutto za miesiąc listopad
r. (premia wypłacona w grudniu
r.).
W dniu
r. wystosowano do
dotyczących okoliczności wypłacenia Pani

pismo z prośbą o złożenie wyjaśnień
premii uznaniowej.
[załącznik nr 24 do protokołu kontroli]
W dniu
r. Organ prowadzący Przedszkole przekazał szczegółowe wyjaśnienia
dotyczące
premii
uznaniowej
wypłaconej
Pani
Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia w powyższym zakresie i nie wnosi.
[załącznik nr 25 do protokołu kontroli]
Ponadto w dniu
r. Prezes Zarządu firmy
przedłożyła oświadczenie
wskazujące, iż firma
w roku
zatrudniała poniżej 50 pracowników i w związku
z tym nie miała obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania.
[załącznik nr 26 do protokołu kontroli]
W Niepublicznym Przedszkolu
oprócz pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę, kadrę przedszkola wspomagają pracownicy zatrudnieni na podstawie
umowy Zlecenie lub umowy o dzieło.

Personel zatrudniony na podstawie umowy zlecenie/ o dzieło w okresie objętym kontrolą
przedstawiony został w tabeli nr 4.
Tabela Nr 4 Wykaz osób
w Niepublicznym Przedszkolu
Lp. Okres zatrudnienia

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie/ o dzieło
w okresie objętym kontrolą.

Imie,
nazwisko
Zakres umowy
pracownika

1

Prowadzenie zajęć rytmiki

2

Pomoc nauczyciela

Płaca na umowie

14

3

Konserwator -kierowca

4

Wykonanie prac porządkowych

5

Wykonanie prac porządkowych

6

Nauczyciel

7

Prowadzenie gimnastyki korek
cyjnej

8

Pomoc nauczyciela

9

Prowadzenie
dogoterapii

10

Prowadzenie
logopedycznych

zajęć

z

zaj ęć

15

11

Prowadzenie zajęć religii

12

Przedstawienie teatralne

13

Przedstawienie teatralne
!
1

14

Księgowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola
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W związku z faktem, iż kwoty wydatkowane z dotacji oraz kwoty widniejące na listach płac nie
pokrywają się, pismem z dnia
r. (data odbioru
r.) poproszono Organ prowadzący
przedszkole o wskazanie szczegółowo pracowników, których wynagrodzenia netto wraz
z ewentualnymi pochodnymi zostały rozliczane dotacją w każdym miesiącu sprawozdawczym.
[załącznik nr 13 do protokołu kontroli]
W odpowiedzi na powyższe pismo w dniu
r. Prezes Zarządu p.
przedłożyła wraz z wyjaśnieniami dokument „Wynagrodzenia rozliczone z dotacji w roku
W powyższym dokumencie jak również w wyjaśnieniach przedłożonych wraz z nim nie
wskazano szczegółowo pracowników, których wynagrodzenia netto wraz z ewentualnymi
pochodnymi zostały rozliczane dotacją, wskazano jedynie osoby, których wynagrodzenia
wyłączono z pokrycia dotacją oświatową tj.:
i
za udział w organach”.
[załącznik nr 14 do protokołu kontroli]
W toku kontroli stwierdzono, iż Organ prowadzący Przedszkole pokrył z dotacji
wynagrodzenie p.
zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia z dnia
r. Przedmiotem niniejszej umowy było kompleksowe wykonanie prac związanych
z prowadzeniem księgowości oraz płac, dla firmy
. Z tytułu realizacji umowy,
zleceniobiorcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości
złotych brutto płatne
po wykonaniu zlecenia. Ww. umowę zawarto na czas określony, tj. od
r. do
r.
Zespół kontrolujący wskazuje, że powyższa umowa została zawarta pomiędzy
a p.
na usługę prowadzenia księgowości oraz płac, dla firmy
również przedłożony w dniu
zakres prac księgowych i kadrowo
płacowych wykonywanych w ramach zlecania nie wskazuje na wykonywanie czynności
w dotowanej z budżetu Miasta Olsztyna jednostce tj., w Niepublicznym Przedszkolu
Wynagrodzenie p.
opłacano z konta przedszkola prowadzonego
przez
nr rachunku
, łączna kwota sfinansowana
z dotacji budżetu Miasta Olsztyna z tytułu wynagrodzenia za usługi wykonanie prac związanych
z prowadzeniem księgowości oraz płac, dla firmy
wynosi
złotych.
Powyższe rozliczono na podstawie następujących list płac:
•

szczegółowa Ustapłac
za okres
dokument księgowy
wykazany w zestawieniu wydatków jako Listy płac i deklaracje DRA oraz w poz 8 tabeli nr 2,

•

szczegółowa listapłac
za okres
dokument księgowy
wykazany w zestawieniu wydatków jako Listy płac i deklaracje DRA oraz w poz 9 tabeli nr 2,

•

szczegółowa listapłac
za okres
dokument księgowy
wykazany w zestawieniu wydatków jako Listy płac i deklaracje DRA oraz w poz 10 tabeli nr 2,

•

szczegółowa listapłac
za okres
dokument księgowy
wykazany w zestawieniu wydatków jako Listy płac i deklaracje DRA oraz w poz 11 tabeli nr 2.

Kontrolujący wskazują, iż organ prowadzący przedszkole nie mógł sfinansować
powyższego wynagrodzenia z dotacji, ponieważ stoi to w sprzeczności z brzmieniem art. 90 ust. 3 d
ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, iż dotacje mogły być wykorzystane wyłącznie
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na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, w celu realizacji zadania w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Zadania Organu prowadzącego, wymienia art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
Zaznaczyć tu należy, że nie są to jedyne zadania Organu prowadzącego, gdyż w przepisie przed
wyliczeniem użyto słowa „w szczególności”. Skoro ustawa o systemie oświaty rozróżnia zadania
Przedszkola i zadania organu prowadzącego oraz przewiduje, że dotację przeznacza się jedynie na
dofinansowanie zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, to należy uznać,
że zadania, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w tym m.in. zapewnienie
obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej finansuje Organ prowadzący. Wynagrodzenie
za kompleksowe wykonanie prac związanych z prowadzeniem księgowości oraz płac, dla firmy
nie realizuje zadania w zakresie wskazanym w w/w artykule, a celem dotacji nie
jest subsydiowanie wszystkich kosztów prowadzenia przedszkola a przede wszystkim celem dotacji
oświatowej nie jest subsydiowanie kosztów organu prowadzącego w tym przypadku
Spójne stanowisko w przedmiotowej kwestii prezentuje Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku w wyroku I SA/Bk 6/13 z 13.02.2013 r. „w ramach dotacji dofinansowanie
obejmować może jedynie zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej, realizowane wobec uczniów przez konkretną szkołę (art.90 ust 3d u.s.o.) Jednocześnie
z brzmienia art.5 ust.7 pkt 3 u.s.o. wynika, że w zakresie zadań obciążających organ założycielski
i nie należących do zadań realizowanych przez szkołę (placówkę), mieszczą się zadania obejmujące
zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły. Wspomniany przepis
obliguje organ prowadzący szkołę do zapewnienia szkole warunków działalności w tym także
poprzez zapewnienie odpowiednich środków finansowych. Z powyższego wynika, że obsługa
administracyjna, finansowa i organizacyjna stanowi obowiązek organu prowadzącego szkołę i nie
można wydatków z nią związanych uznać za wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki. Ponieważ celem dotacji jest dofinansowywanie zadań szkoły
jedynie w zakresie wyszczególnionym w art. 90 ust. 3d u.s.o., wydatki na wspólną obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną nie mogą być finansowane ” oraz Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie w wyroku I SA/Kr 1304/12 z 12.12.2012 r. „W ocenie Sądu organy
administracyjne prawidłowo uznały powyższy wydatek, jako wykorzystany niezgodnie z celem
dotacji. Jak wynika z art. 5 ust. 7 pkt 3 u.s.o., do zadań organu prowadzącego szkołę należy
zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły...Celem dotacji, nie jest
bowiem dofinansowywanie realizacji zadań organu prowadzącego szkołę, lecz dofinansowywanie
zadań szkoły w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 3d u.s.o.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe w kwocie
zł. za zrealizowanie wydatku niezgodnie
z przeznaczeniem, opłacone z dotacji winny być zwrócone do budżetu Miasta Olsztyna.

II.1.6) Wydatki zrealizowane ze środków pochodzących
z utrzymaniem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Przedszkola

z

dotacji

związane

Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole
z tytułu
opłat czynszu za lokal, dzierżawę gruntu pod plac zabaw przeznaczone na prowadzenie Przedszkola
zostały wyszczególnione w tabeli nr 5.
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Tabela Nr 5 Wydatki zrealizowane ze środków z dotacji z tytułu opłat czynszu za lokal i dzierżawę
placu zabaw.
Lp. Rodzaj wydatku

1

Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni

2

C zynsz

3

4

5

6

7

8

9

10

dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)

Data
Kontrahent
wystawieni
a dowodu
księgowego

Kwota
na Kwota
dokumencie wydatkowan
źródłowym a z dotacji

za
lub

za

lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

20

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

34

powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Czynsz
dzierżawę

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

za.
lub

za
lub
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najem
powierzchni
35 Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
36 Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
37 Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
38 Czynsz
dzierżawę
najem
powierzchni
Ogółem

za
lub

za
lub

za
lub

za
lub

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 5- opłat czynszu za lokal przeznaczony na prowadzenie
Przedszkola oraz opłaty za dzierżawę gruntu pod plac zabaw ustalono, że ze środków pochodzących
z dotacji wydatkowano kwotę
zł
W przedmiotowym zakresie zespól kontrolujący nie wnosi uwag.

Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole
z tytułu opłat
eksploatacyjnych (gaz, energia elektryczna, energia cieplna, wodę, ścieki, wywóz nieczystości)
zostały wyszczególnione w tabeli nr 6.
Tabela Nr 6 opłaty eksploatacyjnych (gaz, energia elektryczna, energia cieplna, wodę, ścieki,
wywóz nieczystości).
Lp. Rodzaj wydatku

1

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)

Kontrahent
Data
wystawieni
a dowodu
księgowego

Kwota
na Kwota
dokumencie wydatkowan
źródłowym a z dotacji

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

22

2

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

3

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

4

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

5

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

6

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

7

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

8

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci
23

9

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

10

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

11

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

12

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

13

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

14

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
wywóz
śmieci

15

Opłaty za gaz,
energię
elektryczną,
energię cieplną,
wodę i ścieki,
24

wywóz

śmieci

Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 6- opłaty eksploatacyjnych (gaz, energia elektryczna, energia
cieplna, wodę, ścieki, wywóz nieczystości) ustalono, że ze środków pochodzących z dotacji
zł.
wydatkowano kwotę
W zakresie wykazanego w zestawieniu wydatków (poz 15 tabeli nr 6) dokumnetu
księgowego Faktura Vat Korekta nr
z dnia
r. wystawionego przez
i dotyczącego pokrycia dotacją kosztów zuzycia energi elektyrycznej, zespół
kontrolujący stwierdza, iż na ww. dokumencie nie wskazano kwoty do zapłaty a nadpłatę
w wysokości
zł. Nnadpłata ta powstała w wyniku różnicy między rzeczywistym zużyciem
energii a szacunkiem za okres
r. Organ prowadzący wobec powyższego
stanu rzeczy, nie mógł zaliczyć nadpłaty (sumy, która przekracza należną wartość) do rozliczenia
z dotacji. Nadpłata w takim przypadku zostaje zaliczona na poczet kolejnego zobowiązania lub
Organ prowadzący mógł przeksięgować niniejsze środki na wskazany przez siebie numer konta
bankowego.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe w kwocie
zł. jest kwotą nienależnie pobraną
i podlega zwrotowi do Urzędu Miasta Olsztyna.

II.1.7) Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu Miasta w
na zakup pomocy dydaktycznych.
Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole
dydaktycznych zostały wyszczególnione w tabeli nr 7.

r. z przeznaczeniem
z tytułu zakupu pomocy

Tabela Nr 7 zakup pomocy dydaktycznych.
Lp. Rodzaj
wydatku

1
2
3
4
5
6

Dowód
księgowy/
numer (faktura,
rachunek)

Kontrahent
Data
wystawieni
a dowodu
księgowego

Kwota
na Kwota
dokumencie wydatkowana
źródłowym z dotacji

zakup pomocy
dydaktycznych
zakup pomocy
dydaktycznych
zakup pomocy
dydaktycznych
zakup pomocy
dydaktycznych
zakup pomocy
dydaktycznych
zakup pomocy
25

dydaktycznych
7 zakup pomocy
dydaktycznych
8 zakup pomocy
dydaktycznych
9 zakup pomocy
dydaktycznych
10 zakup pomocy
dydaktycznych
11 zakup pomocy
dydaktycznych
12 zakup pomocy
dydaktycznych
13 zakup pomocy
dydaktycznych
14 zakup pomocy
dydaktycznych
15 zakup pomocy
dydaktycznych
Ogó: em
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 7- zakup pomocy dydaktycznych ustalono, że ze środków
pochodzących z dotacji wydatkowano kwotę
zł.
W zakresie wykazanych w zestawieniu wydatków (poz 9,10,11,12 tabeli nr 7) dokumentów
księgowych wystawionych przez
i wykazanych do rozliczenia z dotacji tj.:
•

Faktura VAT

z dnia

r. wartość do zapłaty

zł.,

•

Faktura YAT

z dnia

r., wartość do zapłaty

zł.,

•

Korekta faktury VAT
z
r., wartość do zwrotu

z dnia
zł.,

r. do faktury

•

Korekta faktury
z
r., wartość do zwrotu

z dnia
zł.,

r. do faktury

Zespól kontrolny stwierdza, iż Organ prowadzący Przedszkole wykazał do pokrycia
z dotacji oświatowej kwoty ujęte na powyżej wymienionych fakturach oraz korektach tych faktur.
Wskazać należy, że dowody księgowe w postaci niniejszych korekt pomniejszają wartość brutto
dokumentu pierwotnego i tak:
•
•

Korekta faktury VAT
z dnia
z
r., pomniejsza wartość o kwotę
Korekta faktury VAT
z dnia
z
r., pomniejsza wartość o kwotę

r. do faktury
zł.,
r. do faktury
zł.
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Na powyższych dowodach widnieje zapis „Razem do zwrotu”, skoro na podstawie
ww. faktur korekt nabywcy dokonano zwrotu części zapłaty, to oczywistym jest, iż organ
prowadzący przedszkole nie mógł kwot ujętych na tych dokumentach rozliczyć z dotacji,
jednocześnie nie mógł także rozliczyć całej kwoty wykazanej na pierwotnym dokumencie
księgowym, w tej sytuacji należało kwotę korekty odjąć od kwoty pierwotnej i różnicę wykazać
do pokrycia z dotacji.
Do pokrycia z dotacji kwalifikuje się następujący wydatek:
•

Faktura VAT
z dnia r. opiewana kwotęzł.- kwota
wykazana na Korekcie faktury VAT
z dnia
r. w wysokości
zł. = wysokość wydatku do pokrycia z dotacji wynosi
zł.,

•

Faktura VAT
z dnia r.,opiewana kwotęzł.- kwota
wykazana na Korekcie faktury
z dnia
r. w wysokości
zł.
= wysokość wydatku do pokrycia a dotacji wynosi
zł.,

W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe w kwocie
zł. są kwotą nienależnie pobraną i podlegają
zwrotowi do Urzędu Miasta Olsztyna.

II. 1.8) Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu Miasta w
na zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce dydaktyczne.
Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole
wyposażenia, materiałów innych niż pomoce dydaktyczne
w tabeli nr 8.

r. z przeznaczeniem
z tytułu zakupu
zostały wyszczególnione

Tabela Nr 8 zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce dydaktyczne.
Lp. Rodzaj wydatku

1

2

3

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)

Data
Kontrahent
wystawień
ia dowodu
księgoweg
0

Kwota
na Kwota
dokumencie wydatkowana z
źródłowym dotacji

zakup
wyposażenia,
materiałów innych
niż
pomoce
dydaktyczne
zakup
wyposażenia,
materiałów innych
niż
pomoce
dydaktyczne
zakup
wyposażenia,
materiałów innych
niż
pomoce
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dydaktyczne
4
zakup
wyposażenia,
materiałów innych
niż
pomoce
dydaktyczne
5
zakup
wyposażenia,
materiałów innych
niż
pomoce
dydaktyczne
6
zakup
wyposażenia,
materiałów innych
niż
pomoce
dydaktyczne
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 8 - zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce
zł.
dydaktyczne ustalono, że ze środków pochodzących z dotacji wydatkowano kwotę
W przedmiotowym zakresie zespół kontrolujący nie wnosi uwag.
II. 1.9) Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu Miasta w
na inne wydatki.
Wydatki zrealizowane przez Niepubliczne Przedszkole
wydatków zostały wyszczególnione w tabeli nr 9.

r. z przeznaczeniem
z tytułu poniesienia innych

Tabela Nr 9 inne wydatki.
Lp. Rodzaj wydatku

1

inne wydatki.

2
3
4

inne wydatki.
inne wydatki.
inne wydatki.

5
6
7

inne wydatki.
inne wydatki.
inne wydatki.

8

inne wydatki.

Dowód
księgowy/
numer
(faktura,
rachunek)

Data
Kontrahent
wystawienia
dowodu
księgowego

Kwota
na Kwota
dokumencie wydatkowana
źródłowym z dotacji

28

9

inne wydatki.

10

inne wydatki.

11
12
13

inne wydatki.
inne wydatki.
inne wydatki.

14

inne wydatki.

15

inne wydatki.

16
17

inne wydatki.
inne wydatki.

18

inne wydatki.

19

inne wydatki.

20

inne wydatki.

21

inne wydatki.

22

inne wydatki.

23

inne wydatki.

24

inne wydatki.

25

inne wydatki.

26

inne wydatki.

27

inne wydatki.

28
29
30

inne wydatki.
inne wydatki.
inne wydatki.

31

inne wydatki.

32

inne wydatki.

29

33

inne wydatki.

34

inne wydatki.

35
36

inne wydatki.
inne wydatki.

37

inne wydatki.

38

inne wydatki.

39

inne wydatki.

40

inne wydatki.

41

inne wydatki.

42
43

inne wydatki.
inne wydatki.

44

inne wydatki.

45

inne wydatki.

46

inne wydatki.

47

inne wydatki.

48

inne wydatki.
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49

inne wydatki.

50

inne wydatki.

51

inne wydatki.

52

inne wydatki.

53

inne wydatki.

54

inne wydatki.

55

inne wydatki.

56

inne wydatki.

57

inne wydatki.

58

inne wydatki.

59

inne wydatki.

60

inne wydatki.

61

inne wydatki.

62

inne wydatki.

63

inne wydatki.

64

inne wydatki.

65

inne wydatki.
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66

inne wydatki.

67

inne wydatki.

68
69
70

inne wydatki.
inne wydatki.
inne wydatki.

71

inne wydatki.

72

inne wydatki.

73

inne wydatki.

74

inne wydatki.

75

inne wydatki.

76

inne wydatki.

77

inne wydatki.

78

inne wydatki.

79

inne wydatki.

80

inne wydatki.

81

inne wydatki.

82

inne wydatki.

83 inne wydatki.
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkoła

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 9 - inne wydatki ustalono, że ze środków pochodzących
z dotacji wydatkowano kwotę
zł.

32

W dniu
r. pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna dokonali oględzin,
na dowód użytkowania nw. wyposażenia/sprzętu, w siedzibie Niepublicznego Przedszkola

z powyższych czynności sporządzono „Protokół oględzin”
[załącznik nr 26 do protokołu kontroli]
W zestawieniu wydatków Organ prowadzący przedszkole wykazał do pokrycia z dotacji
wynagrodzenie p.
w wysokości
zł (wskazane w poz. 28 tabeli nr 9).
Powyższe udokumentowano dowodem wypłaty KW nr
z dnia
r. ujętego
w raporcie kasowym nr
pod poz. , jednocześnie dokumentem KP nr
z dnia
r. ujętym we wskazanym powyżej w raporcie kasowym pod poz.
, nastąpił zwrot
powyższego wynagrodzenia (na dokumencie KP widnieje zapis „zwrot błędnie wypłaconego
wynagrodzenia”).
Zespół kontrolujący na podstawie przedłożonych do kontroli umów stwierdza, że p.
został zatrudniony na podstawie umowy zlecenia z dnia
r. na czas określony
od
do
r. Powyższy wydatek, na wynagrodzenie ww. osoby, w wysokości
zł., nie mógł zostać pokryty z dotacji gdyż jak wykazano p.
nie był
zatrudniony do realizacji zadań w miesiącu czerwcu
r., po wtóre dokumentem KP nastąpił
zwrot błędnie wypłaconego wynagrodzenia.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe w kwocie
zł. są kwotą nienależnie pobraną i podlegają
zwrotowi do Urzędu Miasta Olsztyna.
Ponadto w skorygowanym Zestawieniu wydatków Przedszkola” przedłożonym przez Prezes
Spółki panią
, w dniu
r. w kategorii inne wydatki oraz w poz 42 tabeli nr 9
wykazano wynagrodzenie p.
w wysokości
zł. Na powyższym
zestawieniu jako dowód księgowy wskazano „Umowę” a nie „Listę płac” i jako termin płatności
tejże kwoty wskazano datę
r. Zespół kontrolujący wskazuje, że powyższa kwota została
rozliczona listą płac nr
za okres od
do
r. (dokument wykazany
w zestawieniu wydatków do rozliczenia i pokrycia z dotacji w miesiącu lipcu oraz w poz. 5 tabeli
nr 2 ) i zgodnie z wyciągiem bankowym wynagrodzenie zostało przekazane na konto p.
w dniu
r. Jednocześnie zaznaczyć należy, że na podstawie operacji wykazanych
na rachunku bankowym Przedszkola nie widnieje płatność na rzecz p
dokonana w dniu
r. (w wysokości wskazanej powyżej).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
środki finansowe w kwocie
zł. jest kwotą nienależnie pobraną i podlega zwrotowi
do Urzędu Miasta Olsztyna.
W oparciu o analizę zgromadzonej i przedstawionej przez Dyrektor przedszkola
dokumentacji ustalono, że wydatki (wskazane w poz. 36,65,73-76,81 tabeli nr 9), poniesione
zostały na usługę monitorowania obiektów i interwencję w ramach umów zawartych pomiędzy
a
tj.: Umowa
Nr
z dnia
r. na usługę w obiekcie znajdującym się w Olsztynie przy
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ul.
oraz
z dnia
r. na usługę
w obiekcie znajdującym się w Olsztynie przy
. W dniu
r.
do powyższych umów zawarto Porozumienia o przeniesieniu praw na nowego zleceniodawcę tj.:
z siedzibą przy ul.
Olsztyn.
Każda z powyższych umów zgodnie z § 5 zobowiązywała zleceniobiorcę do uiszczania
miesięcznego wynagrodzenia w formie abonamentu za pozostanie w gotowości do podjęcia
interwencji na każdy odebrany sygnał alarmowy z obiektu oraz do monitorowania sygnałów
lokalnego systemu alarmowego w kwocie
zł + należny podatek VAT obowiązujący w chwili
powstania obowiązku podatkowego oraz
zł + należny podatek VAT obowiązujący w chwili
powstania obowiązku podatkowego w przypadku występowania nieuzasadnionych lub fałszywych
alarmów, przy czym pierwsze dwa przyjazdy patroli interwencyjnych w miesiącu są bezpłatne,
natomiast każdy następny płatny przez zleceniodawcę w kwocie jak powyżej.
Powyższe usługi są pokrywane z dotacji na podstawie nw. dokumentów księgowych;
•

z dnia

r. - kwota na dokumencie

zł,

•

z dnia

r. - kwota na dokumencie

zł,

•

z dnia

r. - kwota na dokumencie

zł,

•

z dnia

r. kwota na dokumencie

zł,

•

z dnia

r., kwota na dokumencie

zł,

kwota z dotacji z pięciu dokumentów wskazanych powyżej

zł.

•

z dnia

r., kwota na dokumencie

zł.,

•

z dnia

r., kwota na dokumencie

zł.,

•

z dnia

r., kwota na dokumencie

zł.,

•

z dnia

r., kwota na dokumencie

zł.,

•

z dnia

r., kwota na dokumencie

zł.,

•

z dnia

r., kwota na dokumencie

zł.,

kwota z dotacji z sześciu dokumentów wskazanych powyżej

zł..

•

z dnia

i. kwota na dokumencie

, kwota z dotacji

zł.,

•

z dnia

r. kwota na dokumencie

zł, kwota z dotacji

zł.,

•

z dnia

r. kwota na dokumencie

zł, kwota z dotacji

zł.,

•

z dnia

r. kwota na dokumencie

zł, kwota z dotacji

_zł.,

•

z dnia

r. kwota na dokumencie

zł, kwota z dotacji

_zł.

kwota z dotacji z pięciu dokumentów wskazanych powyżej

zŁ,

Na powyższą okoliczność pismem z dnia
r. (data otrzymania
r.)
poproszono o złożenie pisemnych wyjaśnień dotyczących wydatków, pokrytych środkami dotacji
oświatowej, na zakup towarów i usług, poprzez wskazanie w jaki sposób zostały wykorzystane
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na cel dotacji wynikający z zasad określonych w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r.
0 systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943.) tj.: w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej.
[załącznik nr 13 do protokołu kontroli]
W odpowiedzi Prezes Zarządu p.
w piśmie z dnia
r. wskazała,
iż „abonament monitorowania i interwencji służy zabezpieczeniu pomieszczeń przedszkolnych
1 zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. Przy kwalifikowaniu tych wydatków jednostka miała
na uwadze zapisy ustawy i cele wynikające z zapisów ustawy..”.
[załącznik nr 14 do protokołu kontroli]
W ocenie zespołu kontrolującego wydatki poniesione na pokrycie ww. kosztów nie mogą
zostać uznane za wydatki określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) - w związku z tym nie mogą zostać uznane
za właściwe do sfinansowania w ramach przyznanej dotacji. Przepisy art. 90 ust. 3d u.s.o.
wyznaczają ramy wykorzystania środków pochodzących z dotacji, wskazując na celowość ich
wykorzystania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Jak
wskazano powyżej dotację oświatową można wydatkować na cele ściśle związane
z procesem kształcenia, a usługa monitorowania obiektów i interwencji tych celów nie realizuje.
Wskazać tu także należy także art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
który stanowi, iż Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań
organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy zapewnienie warunków działania szkoły lub
placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Rola dotacji
oświatowej nie polega bowiem na subsydiowaniu wszelkiej działalności prowadzonej przez
przedszkole czy pokrywaniu wszelkich jej wydatków.
Pokrewne stanowiska w tym zakresie zajęły Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrok I SA/Lu 109/17 z 05.05.2017 r. „treść art. 5 ust. 7 u.s.o. stanowiąca o obowiązkach organu
prowadzącego jest jasna. Wskazuje on, że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej
działalność, a do jego zadań należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub
placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (pkt 1). Zatem
przepis ten zobowiązuje organ prowadzący do zapewnienia szkole lub placówce warunków
działalności, a na cele wymienione w przepisie organy są zobowiązane zapewnić odpowiednie
środki fin a n s o w e oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - wyrok I SA/Ol 94/18
z 21.03.2018 r. „analizując konstrukcję prawną instytucji dotacji oświatowej z punktu widzenia
funkcjonowania danej placówki, należy podkreślić, że nie każda płaszczyzna działalności będzie
mogła zostać dofinansowana ze środków finansowych pochodzących z dotacji. Zgodnie z art. 5 ust.
7 u.s.o...., organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania
szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;...
Za bieżącą działalność, w tym bieżące wydatki, w m yśl... przepisu art. 5 ust. 7 u.o.s.o., odpowiada
organ prowadzący placówkę. Dotacja oświatowa może zaś zostać wykorzystana wyłącznie
na te wydatki bieżące danej szkoły lub placówki, które realizować będą zadania w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Ustawodawca wyraźnie rozdzielił
zadania wykonywane przez szkołę lub placówkę na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy
wyłącznie realizacji przez jednostkę oświatową funkcji dydaktycznych, wychowawczych oraz
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opiekuńczych. Druga dotyczy działalności związanej co prawda z procesem kształcenia, ale tego
procesu nie realizującej. W analizowanej sprawie organy orzekające trafnie zauważyły, że poprzez
dotację oświatową dofinansowuje się zadania oświatowe realizowane przez placówkę, a nie
podmiot prowadzący przedszkole. W świetle stanu prawnego obowiązującego w okresie udzielenia
dotacji stwierdzić należy, że podmiot prowadzący przedszkole nie mógł przeznaczyć przyznanych
środków finansowych na pokrycie każdego rodzaju wydatków bieżących związanych z prowadzoną
przez siebie placówką oświatową. Ustawodawca bowiem skonkretyzował, że jedyną kategorią
wydatków bieżących, które będą mogły zostać sfinansowane ze środków dotacyjnych będą wydatki
poniesione na realizację zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej. W związku z tym koszty prowadzenia działalności oświatowej, do których
zaliczyć należy mJn. wydatki nierealizujące procesu kształcenia, ponosi organ prowadzący
przedszkole i nie mogły być one finansowane z dotacji. Wydatki te jedynie pośrednio nawiązują
do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jednak ich istotą jest bezpośrednia
realizacja zadań organu prowadzącego przedszkole. Wiążą się też z ustawowymi obowiązkami
organu prowadzącego przedszkole, w szczególności w zakresie zapewnienia warunków działania
placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywania
remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych i wykonywania innych zadań statutowych. Wydatki
na monitorowanie systemu alarmowego wiąże się bezpośrednio z ochroną mienia. Przyjmując
jednak, że istnieje pośredni związek tych wydatków z działalnością dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą, to uznać należy, że nie jest to wystarczającą przesłanką do uznania, że tego rodzaju
wydatki mogą zostać zaliczone do zadań w zakresie określonym w art. 90 ust. 3d u.s.o”.
Wobec przytoczonych treści bezsprzecznym jest fakt bezpodstawnego pokrycia
z dotacji wydatków na łączną kwotę
zł. na usługę monitorowania obiektów i interwencję
i uznanie ich za niezgodne z celem dotacji oświatowej.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe w kwocie
zł. za zrealizowanie wydatku niezgodnie
z przeznaczeniem, opłacone z dotacji winny być zwrócone do budżetu Miasta Olsztyna.
W związku z rozliczeniem z dotacji nw. dokumentów finansowych ujętych w kategorii inne
wydatki (poz 13 i 40 tabeli nr 9) i dotyczących naprawy/eksploatacji pojazdów tj.:
data wystawienia
r., kwota na dokumencie
zł., kwota
wydatkowana z dotacji:
zł., Faktura
, data wystawienia
r., kwota
na dokumencie
zł., kwota wydatkowana z dotacji:
zł., Zespół kontrolujący pismem z dnia
r. zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji czy pojazd/pojazdy był wprowadzony
do ewidencji środków trwałych; czy w
r. prowadzona była ewidencja przebiegu tego
pojazdu/pojazdów oraz czy pojazdy zaliczają się do bazy dydaktycznej jednostki dotowanej i są używane
bezpośrednio do realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej.
[załącznik nr 27 do protokołu kontroli]
Pismem z dnia
r. Prezes Zarządu wskazała, że dokumenty dotyczą naprawy
samochodu przedszkolnego. Ponadto p.
wskazała w piśmie: „pojazd był własnością
, który prowadzi Przedszkole Niepubliczne
w Olsztynie przy
ul.
i na osiedlu
przy ul.
i był wykorzystywany do przewożenia
posiłków pomiędzy dwoma przedszkolami. W jednym przedszkolu na osiedlu
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na ul.
posiadamy własną kuchnię, która gotuje dla naszych 2 przedszkoli. Posiłki
są dostarczane kilka razy dziennie, właśnie przez ten samochód, który był do tego specjalnie
przystosowany”. Prezes spółki przedłożyła wydruki z kont księgowych potwierdzających
wprowadzenie do ewidencji środka transportu oraz jego amortyzację.
[załącznik nr 28 do protokołu kontroli]
Zespół kontrolujący uznał wyjaśnienia Organu prowadzącego przedszkole i w powyższym
zakresie nie wnosi uwag.
W powołanym powyżej piśmie z dnia
r. oraz z nawiązaniu do przekazanego pisma
z dnia
r. Zespól kontrolujący zwrócił się także z prośbą o wskazanie, które pozycje
z n/w dokumentów finansowo — księgowych zostały ujęte do rozliczenia dotacji: Faktura
, data wystawienia
r., kwota na dokumencie
zł., kwota
wydatkowana z dotacji:
zł., Faktura
, data wystawienia
r. kwota na
dokumencie
zł., kwota wydatkowana z dotacji:
zł., oraz
zł. Faktura
- data wystawienia
kwota na dokumencie
zł., kwota wydatkowana z dotacji:
zł., oraz
zł. (poz 34,39,59,63,64 tabeli nr 9).
W piśmie z dnia
r. Prezes Zarządu
wskazała szczegółowo produkty
zakupione i rozliczone w ramach dotacji. Ponadto w piśmie z dnia
r. wskazała, że ,zakup
materiałów wybranych wykorzystywany był do pracy z dziećmi w celach dydaktycznych i materiały
stanowiły materiał edukacyjny i bezpośrednio związany z zajęciami manualnymi dzieci...
Zespół kontrolujący uznał wyjaśnienia Organu prowadzącego przedszkole i w powyższym
zakresie nie wnosi uwag.
III. Wnioski:
Zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole
tj.:
winien
zwrócić w ciągu 15 dni do budżetu Miasta Olsztyna kwotę
zł. z tytułu wykorzystania
dotacji za
niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobraną nienależnie wraz z naliczonymi
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Kwoty do zwrotu wynikające z powyższego Protokołu kontroli wraz z odsetkami należy uiścić
na rachunek bankowy dochodów budżetu Miasta Olsztyna, nr rachunku bankowego:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Na kwotę
zł., wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem, ze środków pochodzących
z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna składają się niżej wymienione wydatki:
zł. - z tytułu wynagrodzenia p.
za usługi związane
z wykonaniem prac związanych z prowadzeniem księgowości oraz płac, dla firmy
zł. - z tytułu zakupu usługi monitorowania obiektów i interwencji od
Dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem
stanowią załącznik Nr 29 do protokołu kontroli i są to:
• Pismo z dnia
r. z prośba o złożenie pisemnych wyjaśnień(data otrzymania
r.),
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Odpowiedz Prezes Zarządu p.
z dnia
r. wraz z dokumentem Wynagrodzenia
rozliczone z dotacji w roku
Szczegółowe listy płac nr:
za okres od
,
za okres
od
—
,
za okres od
,
za okres
od
,
Umowa Zlecenie zawarta w Olsztynie w dniu
r. pomiędzy
oraz Panią
na kompleksowe wykonanie prac związanych z prowadzeniem księgowości
i płac, dla firmy
Umowa Nr
z dniar.zawartapomiędzy
a
na usługę w obiekcie znajdującym się w Olsztynie przy
oraz
z dnia
r. zawarta pomiędzy
a
na usługę w obiekcie znajdującym się w Olsztynie przy ul.
wraz z Porozumieniami do ww. umów o przeniesieniu praw na nowego zleceniodawcę
tj.
z dnia
z dnia
wystawiona przez
z dnia

wystawiona przez

z dnia

- wystawiona przez

z dnia

wystawiona przez

z dnia

wystawiona przez

z dnia

wystawiona pizez

z dnia

., wystawiona pr/ez

z dnia

wystawiona przez

z dnia

wystawiona przez

z dnia

r., wystawiona przez

z dnia

r., wystawiona przez

z dnia

wystawiona przez

z dnia

r., wystawiona przez

z dnia

r., wystawiona przez

z dnia
z dnia

r., wystawiona przez
r., wystawiona przez

Na kwotę
zł. - wydatkowana nienależnie pobrana, ze środków pochodzących
z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna składają się niżej wymienione wydatki:
zł. - z tytułu wynagrodzenia p
zł. - z tytułu wynagrodzenia p
,
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zł. - z tytułu pokrycia dotacją Faktury
Vat Korekta nr
z dniar.
wystawionego przez
a dotyczącej nadpłatyw ww. kwocie,
zł. - z tytułu pokrycia dotacją dokumentów księgowych wystawionych przez
tj. Faktur Vat oraz Korekt
do ww. dokumentów finansowo - księgowych.
Dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków finansowych nienależnie stanowią załącznik
Nr 30 do protokołu kontroli i są to:

•
•

•
•
•

•

Szczegółowa lista płac nr:
Umowa Zlecenie zawarta w Olsztynie w dniu
r. pomiędzy
oraz Panem
na wykonanie prac porządkowych w terminie od
do
Umowa Zlecenie zawarta w Olsztynie w dniu
r. pomiędzy
oraz Panią
na prowadzenie zająć rytmiki z dziećmi, według własnego pomysłu w terminie od
r. do
r.,
Szczegółowa lista plac nr:
za okres od
Wyciąg bankowy nr 8
Przedszkola Niepublicznego
za okres
faktura VAT KOREKTA NR
wystawiona przez
Faktura VAT

za okres od

do

z dnia

r. wystawiona przez

Faktura VAT

z dnia

r., wystawiona przez

Korekta faktury VAT
z dnia
z
r., wystawiona przez

r. do faktury

Korekta faktury VAT
z
r., wystawiona przez

r. do faktury

z dnia

r. z dnia

W przypadku dokonania wpłaty, potwierdzenie wpłaty należy przekazać do Urzędu Miasta
Olsztyna, Wydział Edukacji ul. Knosały 3 pok. nr 34.
VI. Informacje końcowe
Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden doręczono osobie reprezentującej kontrolowane Niepubliczne Przedszkole
. Drugi egzemplarz protokołu kontroli wraz z załącznikami od nr 2 do 28, przechowywany
jest w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.
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Organ prowadzący przedszkole jest w posiadaniu wszystkich dokumentów wymienionych
w powyższych załącznikach w oryginale.
Osoba reprezentująca kontrolowane Przedszkole przed podpisaniem protokołu kontroli może
zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowane na piśmie zastrzeżenia
do ustaleń zawartych w protokole.
Protokół otrzymałam/em:

(data, imię i nazwisko, osoby reprezentującej kontrolowane Przedszkole,
przyjmującej protokół)
Protokół podpisano:

(pieczątka nagłówkowa jednostki kontrolowanej)

(data, imię i nazwisko kontrolującego)

(data, imię i nazwisko, funkcja osoby podpisującej
protokół)
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Rodzaj kontroli - doraźna
Postępowanie kontrolne nr E.4431.37.10.2018

Protokół kontroli
doraźnej przeprowadzonej w Przedszkolu.
prowadzenia w Olsztynie przy ul.
przez^ónSoluj^cycŁ:

z raęjscem.

w Wydziale Edukagi Urzędu Miasta
Olsztyna- inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna
(upoważnienie z dnia 28.02.2018 r. znak: OK.Ó77.101-2018),
w Wydziale Edukacji
Urzędu
Miasta Olsztyn (upoważnienie z M a 24.01.2018 r. znak:
OK.077.60.2018),

[załącznik n r 1 do protokołu kontroli]
Kontrolę przeprowadzono w Okresie od 25.05-2018 r. do 6.07.2018 r.
Zakres kontroli
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych, pochodzących z dotacji
zgodnie z zasadami określonymi w a rt 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w okresie od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.
Określenia użyte na potrzeby BfgHeiszegoprotokoła kontroli:
©
-Praedsętole,
© ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 £ poz. 1943.) ustawa o systemie oświaty,
© ustawa z dnia 27 sierpnia -2009 i*, o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
ustawa ofinansach publicżnych,
© udawała Nr XXVHI/326/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkolona
i placówkom prowadzonym na terenie Miasta •Olsztyna przez osoby fizyczne
i prawne inne n i^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ry to ria ln e g o oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania zmieniona uchwałą
XXV3II/408/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, .szkołom
i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne
i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz . trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania - uchwała Rady
Miasta Olsztyna,

© reprezentująca Przedszkole udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli
11Dyrektor,
• roczne rozliczenie przekazanej dotacji w roku 2016 dla Praedszkolal l l i i l ^ __
_
- roczae rozliczenie przekazanej dotacji dla Przedszkola, ^ ^ ...........
© 'zestawienie wydatków sfinansowanych przez Przedszkole
ze środków z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna w 2016 r. sporząSone dla celów
kontroli przez
osobę jpiovadząćą Przedszkole zestawienie wydatków Przedszkola,
V : f
I. Ustalenia ogólne
_
v
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty.
W okresie objętym kontrolą, osobą prowadzącą Przedszkole według prowadzonej przez
Miasto Olsztyn ewidencji szkół i placówek niepublicznych była
Na podstawie Zaświadczenia wydanego przez Prezydenta Olsztyna znak:
E.4430.160.2011 z dnia 5.04.2016 r. o treści wpisu do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych ustalono, że kontrolowane Przedszkole ujęte jest w ewidencji, o "której
wyżej mowa pod numerem ¥Sx P r z e d s z k o l e :
rozpoczęło swoją
działalność o d J® 8 |^ i^ S |
\
[załącznik, n r 2 do protokołu kontroM]
Napodstawie aktu notarialnego sporządzonego przez-Kancelarię Notarialną
- J g l / z siedzibą przy u ł . R e p e r t o r i u m
Nr 10749/2015 ustalono, że lokal w którym działa Przedszkole, “tj. lokal położony na
pierwszej kondygnacli budynku oznaczonym numerem
przy uLSIlMik w-^ ~
"*
stanowi
Powierzchnia lokalu, ^ którym
mieści się Przedszkole wynosi
W dokumentach finansowych Przedszkola z okresu objętego kontrolą znajdują się
potwierdzenia w^taty_c^nszu za użytkowanie lokalu przeznaczonego na prowadzenie
Przedszkola
.7iTt Dokumenty księgowe oraz szczegółowe ustalenia
w zakresie odpłatności za użytkowanie lokalu zawarte są w dalszej części protokołu.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Przedszkola określa Statut Przedszkola
. JlglpllIP zgodnie z któiym organami 'Pizędszk^ająL^..^^,....,^ ...
Organ prowadzący—właściciel
Dyrektor (właściciel równocześnie pełni funkcję dyrektora),
Rada Pedagogiczna.
Zapisy § 9 Statutu stanowią, że do kompetencji organu prowadzącego należy min.
uchwalenie statutu Przedszkola.
Zadania Dyrektora określone zostały w § 10 statutu. Do zadań Dyrektora nouin.
kierowanie bieżącą działalnością przedszkola,
reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
zapewnienie opieki nad wychowankami,

zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych
pracowników,
podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających
do przedszkola.
Zgodnie z art. 25 Statutu Przedszkole przyjmuje dzieci w weku 2 , 5 - 6 lat, a liczba
dzieci w grupie nie może przekroczyć 25. Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu
roczne przygotowanie przedszkolne. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 60.30 do 18.00. Obowiązujący w okresie objętym kontrolą statut
P r z e d s z k o l a z o s t a ł uchwalony 29.12.2009 roku, a wszedł w życie
z dniem 1 stycznia 2010 r.
Zgodnie z art. 19 statutu określono, że źródłami finansowania działalności Przedszkola
m.in. są dotacja z Urzędu Miasta Olsztyna, opłaty rodziców, darowizny oraz inne źródła.
[załącznik Er 3 do protokołu kontroli]
W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora przedszkola pełniła osoba prowadząca
P r z e d s z k o l e r , ;
Na podstawie oświadczenia dyrektora Przedszkola - pani
v
^ ustalono, że księgi rachunkowe i dowody księgowe Przedszkola
w danym roku bieżącym przechowywane są w siedzibie Przedszkola, natomiast księgi
rachunkowe i dokumenty księgowe za zakończone lata poprzednie przechowywane są
w siedzibie osoby prowadzącej Przedszkole, tj. w Olsztynie przy ul-C1--7
' ^3
[załącznik nr 4 do protokołu kontroli]

II. 1.Rozliczenie dotacji należnej i przekazanej dla Przedszkola w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
II. 1. 1) Ogólne zasady przyznawania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
niepublicznych.
Ogólne zasady otrzymywania dotacji dla Przedszkola zostały uregulowane przepisami
art. 90 ustawy o systemie oświaty. Szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji
w okresie objętym kontrolą określały przepisy:
uchwały Nr XXXn/592/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania
przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn
przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.
Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1483).
uchwały Nr XXVIII/326/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym
formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na
terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania, ze zmianami.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli
przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie
odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych.
Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca na rachunek bankowy przedszkola na podstawie informacji o aktualnej liczbie
uczniów otrzymanej od osoby prowadzącej przedszkole w miesięcznym rozliczeniu
otrzymanej części dotacji za miesiąc poprzedni.
Przyznanie dotacji pozostaje w ścisłym związku z liczbą uczniów, którzy uczęszczają do
przedszkola - w zakresie tym dotacja ma charakter podmiotowy, jednakże jej
wydatkowanie zostało ograniczone przez określenie celów, na jakie dotacja może być
wydatkowana. Cel, na jaki uzyskane przez przedszkola dotacje mogą być wydatkowane
określa art. 90 ust 3d ustawy o systemie oświaty. Stosownie do tego przepisu, dotacje
mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, ale
tylko takich, które realizują zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej.
[załącznik nr 5 do protokołu kontroli]
13.1.2) Kwota przekazanej dotacji dla Przedszkola
w 2016 r.
W 2016 r. Przedszkole otrzymało w ramach dotacji z budżetu Miasta Olsztyna środki
finansowe w kwocie 7
- . _-7- Środki z dotacji zostały przekazane na rachunek
bankowy Przedszkola wskazany przez osobę prowadzącą Przedszkole w złożonym
do Urzędu Miasta Olsztyna wniosku —
,ł
W dniu 4.06.2018 r. Dyrektor Przedszkola ^ ~
złożyła pismo
z zapytaniem, czy robienie kserokopii, potwierdzenie ich za zgodność
z oryginałem oraz przekazanie tych kserokopii osobom kontrolującym, nie narusza
ustawy o RODO. W odpowiedzi pismem z dnia 5.06.2018 r. kontrolujący poinformowali
Dyrektora, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przetwarzanie danych osobowych
jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
ciążącego na administratorze danych osobowych.
[załącznik nr 6 do protokołu kontroli]
II. 1.3) Ewidencja księgowa środków z dotacji otrzymanych w 2016 roku.
Ustalono, że w 2016 r. Przedszkole nie prowadziło wyodrębnionej ewidencji wydatków
sfinansowanych ze środków z dotacji w szczegółowości grup wydatków z rozliczenia
rocznego. Dyrektor Przedszkola pismem z dnia 28.06.2018 r. poinformowała, „że
w zakresie rachunkowości prowadzona jest książka przychodów i rozchodów. Nie
ustalono odrębnych zasad co do ewidencjonowania wpływu i rozliczenia dotacji.
Jednocześnie Dyrektor Przedszkola poinformował, że nie jest płatnikiem VAT, a faktury
są kosztem w wartości brutto.

Kontrolujący ustalili że wszystkie dowody księgowe opisane zostały w sposób
wskazujący kwotę i źródło finansowania (środki z dotacji). Natomiast stwierdzono brak
zapisów na dokumentach księgowych w jakim celu dokonano wydatku. Na dokumentach
księgowych stawiano pieczątki „zapłacono z dotacji budżetu Miasta Olsztyna, kwota
(wpisywana odręcznie), data (wpisywana odręcznie) oraz podpis. Brak zapisów na
dowodach księgowych (fakturach, rachunkach), w jakim celu dokonano określonego
wydatku. Kontrolujący ustaleń w zakresie zgodności z przeznaczeniem wydatkowania
środków pochodzących z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna w 2016 r. dokonywali na
podstawie sporządzonego przez Dyrektora Przedszkola „Zestawienie wydatków z dotacji
za 2016 r. z podziałem:
na miesiące,
grupy wydatków (wynagrodzenia, opłaty za energię, opłaty z tytułu użytkowania
lokalu przeznaczonego na prowadzenie Przedszkola, zakup pomocy
dydaktycznych, zakup wyposażenia i inne wydatki).
Zestawienia wydatków, o których wyżej mową zawierają m.in. kwoty wydatkowane
z dotacji, numery dowodów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu oraz daty
numery dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty. W przypadku wątpliwości
kontrolujących co do zasadności dokonania konkretnego wydatku ze środków
pochodzących z dotacji, na bieżąco zwracali się do Dyrektora Przedszkola o złożenie
dodatkowych wyjaśnień, aby ustalić, czy konkretny wydatek został zrealizowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
[załącznik nr 7 do protokołu kontroli]
W przypadku części wydatków wykazanych jako sfinansowanych ze środków z dotacji
zwrócono się do Dyrektora w formie pisemnej o wyjaśnienie, w jakim celu dokonano
określonego zakupu.
W zakresie tym uwag nie wniesiono.
[załącznik nr 8 do protokołu kontroli/
W toku kontroli Dyrektor przedłożyła kontrolującym oraz sporządziła kserokopię:
a) listy dzieci uczestniczących do Przedszkola ST~ - ?^T~
oraz umowy
podpisane z opiekunami prawnymi dzieci z podziałem na poszczególne dzieci,
[załącznik nr 9 do protokołu kontroli/
b) umowy o pracę zawarte z pracownikami Przedszkola
[załącznik n r 10 do protokołu kontroli/
c) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
[załącznik nr 11 do protokołu kontroli]
d) oświadczenie Dyrektora poświadczające, że:
Przedszkole nie ma opracowanych wewnętrznych zasad rachunkowości,
—
dokumentacja księgowa prowadzona jest w siedzibie Przedszkola. Dokumenty
archiwalne przechowywane są w domu przy ul.c
_J"
~
lokal, w którym prowadzone jest Przedszkole stanowi własność dyrektora
Przedszkola ~ pani v
* która za użytkowanie

lokalu opłaca czynsz, w tym opłata za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości,
ochronę,
umowę dzierżawy placu zabaw zawartą z Gminą Olsztyn.
[załącznik nr 12 doprotokołu kontroli]
e) umowy cywilnoprawne na prowadzenie dodatkowych zajęć (język angielski, zajęcia
teatralne, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia szachowe, lytmiki - zajęcia teatralne
[załącznik nr 13 do protokołu kontroli
f) dokumentację finansowo-księgową za okres od 1.01. do 31.12.2016 r. (wyciągi
bankowe, faktury, rachunki, listy płac)
[załącznik nr 14 do protokołu kontroli]

II. 1. 4) Udokumentowanie wydatkowania środków z dotacji (rozliczenie).
W dniu 5.01.2016 r. do Urzędu Miasta Olsztyna wpłynęło roczne rozliczenie przekazanej •••
dotacji w roku 2016 dla Przedszkola, podpisane przezi
>
Tabela Nr 1 Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność Przedszkola
według rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w roku 2016 złożonego do Urzędu
_____ _______
Miasta Olsztyna
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
r
Kwota dotacji otrzymanej w 2016 r.:
W ykorzystanie dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków finansowane
w ram ach otrzymanej dotacji):
Wysokość poniesionych wydatków
Lp. Rodzaje wydatków finansowane w ramach
w ramach otrzymanej dotacji
otrzymanej dotacji
1. Wynagrodzenia pracowników oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
: Czynsz za dzierżawę lub najem pomieszczeń
T
2. W tym w obiektach będących własnością Miasta
Olsztyn
Opłaty za gaz, energię elektryczną, cieplną, wodę i
~
ścieki, wywóz śmieci
3. Zakup pomocy dydaktycznych
-•
■■ —j*
4. Zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce
■- dydaktyczne
5. Inne wydatki
6. Ogółem
7. Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem
Opracowanie własne na podstawie Rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w roku 2016.

W toku kontroli Dyrektor Przedszkola przekazała kontrolującym dowody księgowe
potwierdzające dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków
pochodzących z dotacji przekazanych przez Miasto Olsztyn. W toku kontroli dokonano
porównania danych z rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w 2016 r. oraz
z dokumentami księgowymi potwierdzającymi dokonanie wydatków ze środków
pochodzących z dotacji w 2016 r. Na podstawie dokumentów księgowych przedłożonych
do kontroli stwierdzono, że w 2016 r.r -że~;!Fi2d^^kM@»^e^lirzowało ze środków
pochodzących z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna wydatki na ogólną kwotę; \

zł. N a taką kwotę Dyrektor Przedszkola przedłożyła kontrolującym dowody księgowe,
potwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, ^. wydatki przeznaczone na:
wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczema społeczne X Fundusz
Pracy ..

opłaty z tytułu czynszu -£

.

zakup pomocy dydaktycznych zakup energii elektrycznej

.

zakup 'wyposażenia —
inne -wydatki —
Ustalono, że środki pochodzące z dotacji, Przedszkole przeznaczyło na zadania
wyszczególnione w tabelach od nr 2 do nr 10.
Kwoly wydatków 'widniejące na dowodach księgowych przedłożonych, kontrolującym
pod 'względem. radmpkoTyyia są zgodne z danymi wykazanymi, w Zestawieniu
wydatków zrealizowanych ze środków pochodzących z dotacji za 2016 r.
Tabela N i 2

.

~

W ynagrodzenia pracowników oraz slda&ki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki ZUS, poda
tek oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych iugów cywilnych z podmiotami zewnętrznymi
_
i

W ynagrodzenia i pochodne od WYim^rodzei
-

ZUS
ZUS

15.012016

składka
skfedkft

ZUS

15.01.2016

składka

Lastapłac
US
ZtJS

31.012016

wynagrodzeaim

20.02.2016

P3T4

15.022016
15.022016

składka
skfedka

ZUS

15.022016

sMadka

lis ta płac
US
Lista płac
ZUS
ZUS

28.022016

Ustajpfeć

21.032016

HT4
płace

ZUS

15.01.2016

.

'

29.022016
15.032016

składka

15.032016

składka

ZUS

15.032016

składka

ZUS
ZUS

15.042016
15.042016

składka
sMadka

ZUS

15.042016

składka

Lista płac
ZUS

29.032016
15.052016
15.052016

płace

ZUS
ZUS
Lista płac
ZUS

'

1

! --

-i---------

f--

■-L
...
•
L -- '
j
’) >v ;
*,'

ir

:------\& -■' s
• •.is-• ^ V
i’'=. , ■■
*? ■
.: i.’

v r '■
:..... '• i :.;-;-5

•*;,

7 - "!f I

: -- r
. .1.
..
■

■?
—r~;
; 0-O M
V • v- - ;'••• '"-i

składka

15.052016

składka
składka

29.042016

płace

15.062016

składka

- w j - ii 1
■!
I!
ii

- • • f]
:’~v' ; 0.-6D

iZUS
ZUS

us
Lista plac
Lista płac
[Lista płac

ras"
ZUS
ZUS
ZUS
Usta płac
Lista płac
ZUS
ZUS
ZUS
ZUS
lista płac
ZUS

15.06,2.016

składka

15.06.2016
20.06.2016

składka
pit4

29:052016
15.072016
29.062016

płace
premia
płace

20.072016
15.072016
15.07.2016
15.07J2016

pit4
sMadka
składka
składka

15.072016
29.072016
15.082016
15.082016
15.08.2016

premia
płace
składka
składka
składka

15.08.2016
29.08.2016

składka
płace

15.09.2016

składka
składka

ZUS

15.09.2016

ZUS

15.092016

składka
bony

20.102016

JPIT4

29.09.2016

pfa.ce
składka

lis ta płac
US
Lista płac
ZUS
ZUS

15.10.2016
15.102016

ZUS

składka.

15.10.2016

składka

US
ZUS

20.112016

PIT4

15.112016

składka.

ZUS
ZUS

15.11.2016

składka

15.112016

składka

Lista
Lista płac

bony

US

29.122016
20.122016

płace
P1T4

ZUS

15.122016

ZUS

15.122016

składka
sMadka

ZUS

składka
15.122016
Wynagrodzenia -wypłacone % tytułu zawartych umów cywilnoprawnych
10.012016

nmówa o dzido

29.01.2016

umowa o dzieło

29.022016

Umowa -zlecenia

05.022016

Umowa -zlecenia

02.022016

Umowa “decenia
Umowa -zlecenia

01.032016

—

■

i '

31.03.2016
■

^BlP ■ '
*
-~
i

04.05.2016
z-""' — 30.03.2016
' '
' 30.11.2016
r
-V”
30.11J2016

i

• f tp
Umowa -zleceni#^*^

Umowa-zlecenia
, • ••

"i' 7

-

^'

Umowa -zlecem t^^-,
Umowa -zlecenia
Umowa -zlecenia

■'

W ydatki ogółem

i
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Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkola^^

U. 1.5) Wydatki zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji na wynagrodzenia
pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz
zawartych umów cywilnych na prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci,
a)
w wyniku kontroli wydatków zrealizowanych na „Wynagrodzenia pracowników
oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy” aa podstawie list płac,,
rachunków i potwierdzeń wykonania przelewów krajowych z dokumentacją księgową
Prżeds2kola oraz z zestawieniem wydatków Przedszkola ustalono, że w 2016 r. ze
środków z dotacji sfinansowano wydatki z tytułu:
:
^
©
zawartych umów o pracę, premie,
.
i
©
zawartych umów zlecenia,
-;
••
V .
©
zawartych umów o dzieło,
••. A '*- '■
©
pochodne od wynagrodzeń, / ^
.
•’
©
wypłata premii
x
b)

na podstawie przedłożonych kontrolującym umów o prac?;, ustalono, że w okresie
Ii nr 3 . *

Tabela Nr 3 Wykaz osób zatrudnionych
Prywatnym „Urwis” w okresie objętym kontrolą
Iroi^^^wisko pracownika Przedszkola
Lp.. Bata zawartej
umowy

10

11
12

13
14

14-01-2011 r.
01-09-2011 r.
05-08-2013 r.
22-06-2016r.
10-04-2014 r.
01-09-2008 r.
01-08-2008 r.
01-03-2016 tJ
01-07-2016 r:
28-08-2008 r.
18-05-2015 r.
12-09-2016 r.
01-09-2015 r.
02-11-2016 r.
01-06-2008 r.

w Przedszkolu
Zajmowane

stanowisko
nauczyciel
pomoc
pomoc
nauczyciel
pomoc
naliczycie!
nauczyciel
od 1,072016 r.
nauczyciel
kucharz
sprzątaczka.
sprzątaczka
sprzątaczka
pomoc kuchenna
kucharz

Płaca na umowie

\ 15
16
17
18
"17
18

01-08-2011 r.
02-01-2013 r. . r
31.082011 r. i

- ,M ' ^
zastępca dyrektora
pomoc kuchenna
pomoc nauczy
ciela/nauczyciel .
logopeda
---------- r —
• __
nauczyciel
pomoc

*
f
•

^_

27.08.2008 r.
31.072014 r.
1.092016 r.

Ma podstawie list płac ustaLono, ze pracownicy rrzeaszŁoia uucu
niż wynikałoby to z zawartych umów. Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z panią
Dyrektor ustalono, że Dyrektor zmienił warunki zatrudnienia w zakresie wynagrodzenia
bez zachowania formy pisemnej.
c)
W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownikom Przedszkola
zostały wypłacone nagrody w dniu 15-07-2016 r. - w wysokości.
^ oraz w dniu
12-08-2016 r. - (
Ustalenia w zakresie wypłaconych, premii zostały zawarte
w Tabeli Nr .4.
Tabela Nr 4 Wykaz pracowników, którym przyznano nagrody w 2016 r.
Lp. j
|

Data wypłaty
nagrody

I
|

Kwota nagrody

Imię i nazwisko pracownika

12-08-2016 r.
12-08-2016 r.
15-07-2016 r.
15-07-2016 r.
12-08-2016 r.
15-07-2016 r.
12-08-2016 r.

15-07-2016 r.
12-08-2016 r.
12-08-2016 r.
12-08-2016 r.
12-08-2016 r.
12-08-2016 r.
12-08-2016 r.

4?
v

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkola f
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Łączna wysokość premii wypłaconych, pracownikom przed xola ^

J przez organ

prowadzący ze środków pochodzących z dotacji budżetu Miasta Olsztyna w roku. 2016

wyniosła: f
p racow nikom

^ W ocenie kontrolujących premie takie zarówno wypłacane
pedagogicznym jak i pozostałym pracownikom powinny być wypłacone ze

środków własnych organu prow adzącego, nie zaś ze środków z otrzymanej dotacji, tym
bardziej iż brak jest jakiejkolwiek delegacji do ich wypłacania, czy to poprzez brak
stworzonego funduszu premii w przedszkolu, czy też poprzez brak zapisów w regu
laminie wynagrodzeń, lub

w umowie o prace.

Natomiast regulacje ustawowe regulują wyłącznie przyznawanie nagród dla nauczycieli,
a nie premii. Zgodnie z art. 1 ust.2 pkt 2 lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
10

Nauczyciela - przepisom tej ustawy w zakresie w nim określonym podlegają również
nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych. Według art. 91 b ust.2 pkt 4, do
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych stosuje się między innymi art
49, zgodnie z którym nauczycielom mogą być przyznawane nagrody za osiągnięcia.
Artykuł 49 ustawy - Karta Nauczyciela, w punkcie 2, stanowi iż: „Organy prowadzące
szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na na
grody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania.kandydatów do
nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w
szkole co najmniej roku” . W punkcie 1 artykułu 49 Karty nauczyciela, wskazane jest, iż
organ prowadzący „ tworzy specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za'ich osiąg
nięcia dydaktyczno - wychowawcze” . Kontrolujący wskazują, iż w Przedszkolu'
L

~

którego organem prowadzącym jest L

77 ^aki

fundusz nie został stworzony, nie ustalono też kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej. Ponadto w przedszkolu wypłacane były premie nie zaś nagrody. W związku
z powyższym premie wypłacone przez organ prowadzący dla nauczycieli nie mogły być i
wypłacone ze środków dotacji pochodzących z budżetu Miasta Olsztyna. Podobnie w sto
sunku do premii

wypłacanych pozostałym pracownikom przedszkola, niebędących

nauczycielami stwierdza się, iż premie

te nie mogły być wypłacane z dotacji

pochodzącej z budżetu Miasta Olsztyna. W tym wypadku wskazać należy, iż w przed
szkolu nie ma opracowanych żadnych zasad przyznawania premii.
o pracę zawartych z pracownikami nie skonkretyzowano żadnych warunków i zasad
przyznawania premii pracownikom. W Przedszkolu nie ma też regulaminu wynagradza
nia, nie ma też żadnego dokumentu, który charakteryzowałby jakie są zasady i możli
wości otrzymania premii.
Premii zawsze towarzyszą pewne warunki, bez których spełnienia pracownik nie będzie
miał do niej prawa —w przedszkolu /^

_

zasady takie nie zostały ustalone, wobec

powyższego brak jest popdstaw prawnych do wypłacania premii. Zdaniem kontrolują
cych wypłata premii dla wszystkich pracowników Przedszkola v

11

ze

środków

pochodzących

z

dotacji

zostały

zrealizowane

niezgodnie

z przeznaczeniem.
W związku z powyższym, zgodnie z art 252 u s t X pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe na zrealizowanie ww. wydatków w kwocie
i winny być zwrócone do budżetu Miasta Olsztyna
d) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą ze środków pochodzących
z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna osoba prowadząca Przeds2kole ^
dokonała zakupu bonów dla pracowników Przedszkola w ogólnej kwocie
Ustalenia w zakresie realizacji wydatków na zakup bonów pracownikom Przedszkola
zostały wyszczególnione w Tabeli Nr 5
Tabela Nr 5. Zakup bonów dla Pracowników Przedszkola?
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 <
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dane osoby otrzymującej
„bony”

Bon „Carrfur”

.

Bon „Rosman”

Łączna wartość
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Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkole^

Łączna wysokość bonów przekazanych pracownikom Przedszkola ^
' przez organ
prowadzący ze środków pochodzących z dotacji budżetu Miasta Olsztyna w roku 2016
wyniosła:^
~
~ Kontrolujący wskazują, iż art 86 § 2 ustawy Kodeks Pracy
(Dz.U. z 2018, poz. 917) stanowi, iż „wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w. formie
pieniężnej. Częściowe wypłacenie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest do
puszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ
zbiorowy pracy” .W tym wypadku wskazać należy, iż w przedszkolu nie ma układu
zbiorowego pracy, a wypłaty wynagrodzenia w formie bonów nie przewidują żadne
przepisy ustawowe. Również w umowach o pracę zawartych z pracownikami nie
skonkretyzowano żadnych warunków i zasad przyznawania bonów pracownikom.
W przedszkolu nie ma też regulaminu wynagradzania, w związku, z powyższym nie ma
żadnego dokumentu, który charakteryzowałby jakie są zasady i możliwości otrzymania
bonów. Kontrolujący wskazują również, iż w Przedszkolu
^ nie został utworzony
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który nawet gdyby został utworzony

12

(przekazanie bonów pracownikom wypełnia znamiona świadczeń z Funduszu) nie może
być finansowany z dotacji. Kontrolujący wskazują, iż bony dla pracowników nie mogą
być wypłacane z przekazanej dotacji, która przeznaczana jest wyłącznie na realizację
zadań szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,
nie zaś na subsydiowanie całej działalności organu prowadzącego. Działania organu pro
wadzącego Przedszkole w zakresie zakupu bonów nie stanowią bieżącej działalności dy
daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola i nie dotyczyły celów ściśle zwią
zanych z procesem kształcenia, wychowania i opieki. Zatem nie mogły być zakwalifiko
wane jako wydatki bieżące, ponieważ bez ich poniesienia Przedszkole mogło prowadzić i
prowadziło bieżącą działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Należy uznać, że kwota<___ ,

^była wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 u s t 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe pochodzące z dotacji wydatkowane niezgodnie
z przeznaczeniem w kwocie .
zł winny być zwrócone do budżetu Miasta
Olsztyna.
II. 1.6) Wydatki zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji związane
z utrzymaniem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Przedszkola
a)
wydatki zrealizowane przez Prywatne Przedszkole\
'na zakup energii
zostały wyszczególnione w Tabeli Nr 6
Tabela Nr 6 Wydatki zrealizowane ze środków z dotacji na zakuip energii
Rodzaj
wydatku
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii

Nr dokumentu
F-ra Nr 04P11458150
F-iaNr Ó4pl 1458150
F-ra Nr 04P11458150
F-raNr04pl 1458150

Zakup energii
Zakup
F-raNr 04Pl 1458150 .
energii
Zakup energii F-ra Nr 04pl 1458150
Suma ogółem

Data

Kontrahent

13.01*2016 r. Energa Obrót
03.03.2016 r. Energa Obrót
Energa Obrót
06.05.2016 r.
06.07.2016 r. Energa Obrót
06.09.2016 r. Raerga Obrót
04.11.2016 r. Energa Obrót

Kwota
wydatkowana
z dotacji

Kwota na
fakturze

\ '

•
1

.......

^

i

:

i

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkola'

b) wydatki zrealizowane przez Prywatne Przedszkole.
‘ z tytułu opłat czynszu
za lokal przeznaczony na prowadzenie Przedszkola i dzierżawę placu zabaw
Tabela Nr 7
_____________ .
______ _____
Nazwa kontrahenta
Wspólnota Mieszkaniowa
Wspólnota Mieszkaniowa
Gmina Olsztyn
Wspólnota Mieszkaniowa
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn
Wspólnota Mieszkaniowa
Gmina Olsztyn
1Wspólnota Mieszkaniowa

Nr dowodu księ
gowego
r DSP 5/1
r DSP 5/1
DZG/50/287
DSP 5/3
DZG 50/582
DZG/50
DSP 5/4
DZG/50/1262
DSP5/5

Data na doku
mencie
1.01.2016
01.02.2016
08.02.2016
01.03.2016
01.03.2016
05.04.2016
01.04.2016
04.05.2016
01.05.2016 .
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Kwota na do
kumencie fCwota dotacji Data zapłaty
08.01.2016
10.02.16
22.01.16
.
10.03.16
i
22.01.16
22.01.16
07.04.16
!i
ii
22.01.16
i
ii
10.05.16
•

1

,|
Wspólnota Mieszkaniowa r DSP 5/6
01.062016
Gmina Olsztyn
DZG/50/1633
01.06.2016
-. Ir
Wspólnota Mieszkaniowa r DSP 5/1
0 i.07.2016
•
"i. "
Gmina Olsztyn
dzg/50/1901
01.072016
Wspólnota Mieszkaniowa r DSP 5/1
01.082016
-. -i
Gmina Olsztyn
dgz/50/02148 •
01.082016
1r
Wspólnota Mieszkaniowa r DSP 5/9
01.092016
Gmina Olsztyn
dzg/50/2400
02.092016
Wspólnota Mieszkaniowa r DSP 5/10
01.10.2016
Gmina Olsztyn
dzg/50/2656
03.10.2016
Wspólnota Mieszkaniowa dsp5/ll
01.112016
Gmina Olsztyn
dzg/50/2832
07.112016
Wspólnota Mieszkaniowa r DSP 5/12
01.122016.
•
1
Gmina Olsztyn
dzg/50/3085
02.12.2016
łi
1
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkola" r-

07.06.16
22.01.16
08.07.16
22.01.16
09.08.16
22.01.16
08.09.16
'22.01.16
18.10.16
22.01.16
10.11.16
i 22.01.16
16.12.16
1 22.01.16

W toku kontroli ustalono, że wydatki na zakup energii w 2016 r. oraz -wydatki z tytułu
opłat za czynsz w całości zostały zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji
z budżetu Miasta Olsztyna. Uchybień nie stwierdzono. Pozostałe opłaty za media (woda,
ścieki) naliczane są do czynszu.
n.1.7) Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu Miasta w 2016 r. z przeznaczeniem
na zakup pomocy dydaktycznych
Tabela Nr 8 zakup pomocy dydaktycznych
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kontrahent
Moje Bambino

:

\

T

i;

i?

h

18
19

!
j

20
pi

!

28

I

22

Nr dowodu księgowego
F-ra (s')fs-3264
F-ra317/sk2
F-ra F/CD/0046
F-ra 60207628
F-ra 6/ale
F-ra 1693/147
F-ra 31/3/2016
F-ra 684/03/2016
F-ra 1645/472/2016
F-ra 73
F-ra 137/2016/16750
F-ra fs-89
F-ra fpl660/162
F-ra fsl35
F-ra fs-175
F-ra 120259343
F-ra 92921773
F-ra 19/06/2016
F-ra 1693/415
F-ra 2920160618064370
F-rafpl660/513/07
F-ra 1429
F-ra 1604/155

14

Data wysta
wienia dowo Kwota
du księgowe wydatku
go
23.02.2016
14.012016
18.012016
21.012016
]
13.012016
02.032016
08.03.2016
22.032016
18.042016
12.04.2016 .
ir
13.042016
08.04.2016
16.05.2016
13.05.2016
30.052016
20.062016
r
09.06.2016
18.06.2016
23.06.2016
18.062016
15.072016
26.072016
03.072016

Wydat
kowana
kwota ż
dotacji

TL

Data za
płaty
17.02.16
14.01.16
01.02.16
21.01.16
‘ 12.01.l4
02.03.16
17.03.16
17.03.16
18.04.16
12.04.16
13.04.16
' 11.04.16
16.05.16

i

13.05.16

31.05.16
20.06.16
09.06.16
18.06.16
23.06.16
18.06.16 |
15.07 J
26.07.16 1
, 03.07.16 1

9

23
24
25

s s i i i p ’'

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40

i
L

42
43
44 45
46 >
47
^f-j

"""

F-ra 137/2016/31732
F-ra 1693/507/2016
F-ra 120825719

11.07.2016 1
04.08.16
25.08.2016

F-rafp/603/16/05
F-ra fs-270/16
F-ra fs-270/16
F-ra 269/16
F-ra 187678
F-ra 1693/607/2016
F-ra f/bp/0086
F-ra 1693/605
F-rafs-370/ł#v;-:
F-ra fs-4300/10
F-rafe-1153/10
F-ra 1645/1163/2016
F-ra 121709657
F-ra 107454/11
F-ra fpl660/942/11

18.08.2016
17.08.2016

grJ?--?-

08.08.16
25.08.16
2.09.16
02.09.16
✓. 08.09.16
09.09.16
30.08
09.09.16
* 0 9 .1 6
18.10.16

i

'J

06.10.2016

18.04.16

04.10.2016
09.11-2016
23.11.2016
22.11.2016

04.10.16
09.1.16
23.11.16
22.11.16

21.11.2016
20.11.2016
14.11.2016
1411.2016
10.11.2016
05.12.2016

F-ra fvl6121300230044508
48
':'jŚ0ź'
F-ra 912/12/2016
49
M
F-ra 21904/12/2016
50
1
...
F-ra fv/2016/42/2/90
51 !
•
52
F-ra fvl637/12
w m m w m m .53
F-ra 546/2016
F-ra fv2920161220019078
54
F-ra fpl660/1012/12
55
MO
Suma
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkola

-

02.09-2016
08'09-2016
09.09.2016
01.09.2016
09.09.2016
15.09.2016
14.10.2016

- 'T -

F-ra fpl66Ó/933/l 1
F-ra 121841090
F-ra fv/l 1804/137
F-ra s2145
F-ra 1693/765/2016
F-ra 7533/1139

-^1L _

' ■
J

21.11.16
_ 20.11.16
14.11.16
13.11.16
10.11.16
05.12.16

"'*■ - E T

13.12.2016
20.12.2016
02.12.2016
20.12.2016
21.12.2016
06.12.2016
20.12.2016
07.12.2016

13.12.16
20.12.16
02.12.16
' 20.12.16
J 19.12.16
20.12.16
20.12.16
07.12.16

9

.

~ :

r

Na podstawie sporządzonego na potrzeby kontroli Zestawienia wydatków oraz faktur
wyszczególnionych w Tabeli Nr 8 - Zakup pomocy dydaktycznych ustalono że
ze środków pochodzących z dotacji wydatkowano kwotę ~
W toku kontroli ustalono, że z dotacji przekazanej] z budżetu Miasta Olsztyna dla
Przedszkola 1
~
1 sfinansowane zostały wydatki na zakup pomocy
dydaktycznych dla ’
Zakupu pomocy dydaktycznych na rzecz
z dotacji dla Przedszkola *
^

_ ’ ze środków przekazanych
dokonano na podstawie:

faktury VAT (S) FS-4300/10/2016/RO z dnia 14-10-2016 r. wystawiona przez
~
'
k,.
_ k na kwotę: /
_ Cała kwota — /;:
_ v została sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Olsztyna,
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11.07.16
08.08.16
25.08.16

faktrny VAT (S) FS-1153/10/2016/RO z dniia 06-10-2016 r. wystawiona przez.
na kwotę:
złotych. Cała kwota —*
została sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Olsztyną
faktuiy VAT .60224710 z dnia 10-11-2016 r. w y staw io n a przez
Sp. Z o.o.” na kwotę:
^ Cała kwota - <T_
sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Olsztyna.

została

W ocenie kontrolujących zakupu pomocy dydaktycznych na rzecz Żłobka sfinan
sowanych ze środków pochodzących z dotacji przekazanej dla Przedszkola
_
— ' ”li. dokonano
niezgodnie
*r
-"fj... na kwotę X ,
z przeznaczeniem. Kwota
' "'LU która została wydatkowana niezgodnie
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Olsztyna
Na podstawie sporządzonego Zestawienia wydatków sfinansowanych z dotacji oraz
przedstawionej faktury z dnia 20-12-2016 r., Faktura YAT Nr 912/12/2016 wynika, że ze
środków z dotacji pokryte zostały następujące pomoce dydaktyczne:

U ■
'

arytmetyka i algebra klasy IV-VI,
działania na liczbach i wyrażeniach plansza dydaktyczna,
czworokąty plansza dydaktyczna VISUAL,
pola i obwody figur płaskich plansza dydaktyczna V,
ułamki plansza dydaktyczna VISUAL,
ortografia i interpunkcja zestaw plansz dydaktycznych,
stopniowanie przymiotników, liczebników, spójników,
odmiana czasownika, nieosobowe formy czasownika,
~ części zdania, rodzaje podmiotów, rodzaje orzeczeń.
Łączna kwota opłacona na fakturze, opłacona z dotacji wyniosk:^^i£gkC
Kontrolujący ustalili, że zakupione pomoce dydaktyczne służą do wykorzystania na zaję
ciach drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV - VI szkoły podstawowej) .
w związku z powyższym nie mogą być sfinansowane z dotacji przekazanej „Przedszkolu
- kwota wynikająca z fa k tu ry :^
' .
została
wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem i powinna zostać zwrócona do budżetu Mi
asta Olsztyna.

ILI.8) Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu Miasta w 2016 r. z przeznaczeniem na
zakup wyposażenia

16

l ,

Tabela Nr 9 Zakup wyposażenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkola.

Stwierdzono, że kwota sfinansowanych z dotacji wydatków na zakup wyposażenia,
wykazana w rocznych rozliczeniach w Zestawieniu wydatków...” znajduje
potwierdzenie w dokumentacji księgowej Przedszkola. Pod względem rachunkowych
zachodzi zgodność danych wykazanych w Sprawozdaniu, dokumentach księgowych oraz
w sporządzonym zestawieniu”
H.1.9) Wydatki zrealizowane ż dotacji z budżetu Miasta w 2016 r. inne niż
wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia i opłat z fytufu
użytkowania nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia przedszkola.
Tabela Nr 10 Inne wydatki
Nr dowodu księgowe
go, faktura rachunek

Data
zakupu

f 1/2016
2/2016

15.01.2016
14.00016

3/2015
46/2016
M/5/2016
3/01/2016
31/nl001/915503
5/2016
5,15076E+11
1602
119/2016

2016
13.01.2016
05.01.2016
04.01.2016
07.012016
08.01.2016
06.012016
15.02.2016
29.012016

11. 01. .

Kwota na
fakturze

Kwota wy
datkowana
z dotacji

Data
płatności

498207
514983600216
0
2016-02-16
119
29/03/2016
37696
279/2016
9/6500 pl/2016
16030797090046
514929080316
21/2016
5/2016

22.02.2016 r
03.022016
17.022016
09.022016
10.022016
26.022016
01.032016
03.032016
23.032016
29.032016
19.03.2016
17.032016
17.03.2016
09.032016

32/03/2016
186582
991/b
145
118
2920160415076940
43/04/2016
2920160423011450
2920160408031700
2920160406030980
2920160404017060
19/2016

08.032016.
04.032016
08.032016
23.032016
07.032016
15.042016
01.042016
23.042016
08.042016
06.042016
04.042016
29.042016

048/sżk

29.042016
27.042016
28.042016
05.042016
04.042016
27.042016
17.042016
03.042016
04.042016
23.042016
20.042016
25.042016
31.032016
21.042016
31.03.2016
03.052016
18.05.2016
25.052016
28.04.2016
06.052016
15.05.2016
08.05.2016
25.052016
13.05.2016
17.052016

692/2015

1
|

1

i

i

i

:

■

1

i

.

*

19.02.16
17,02.16
16.02.16
09.02.16
10.02:16
08.03.16
03.03.16
03.03.16
25.03.16
29.03.16
23,03
21.03.16
17.03.16
09.03.16

y

' '

'

“

■
’V

*
;
1

d

"

-i

20847/1/2016
362
16049
fv21
0
514898030416
10162
fvt/l75922
494
69/16
5018795989
187/2016
31/2016
22/2016
10077/2016
br/282
41/2016
36/2016
153
fv/158
2920160508032920
2920160525057820
618
514829080516

18

08'03 16
17.03.16
07.03.16
23.03.16
07.03.16
15.04.16
08.04.16
23.04.16
08.04.16
06.04.16
04.04.16
29.04.16

1
F

r _

r
f
r
i
i

i

06.05.16
27.04.16
28.04.16
05.04.16
04.04.16
27.04.16
25.04.16
23.04.16
19.04.16
\ 27.04.16
| 20.04.16
/ 19.04.16
13.04.16
20.04.16
04.04.16
13.05.16
18.05.16
25.05.16
06.05.16
06.05.16
15.05.16
(
08.05.16
i
25.05.16
13.05.16
24.05.16

3

iS ililtlf e

•

S P itlll

;

7

55/05/2016
278/2016

04.05.2016
27 042016

fs-147/5
320
50
59/2016 ..........
352/2016
95/2016
530/2016
468/2016
fv/18
16
03/06/2016
514760220616
80/70/2016
454/2016
34789/2016
172167
16070045382820
2767/16
1660/510/07
1840
149/nl01/915503
310
456372
16080114600014
35/2016
2023-09-16
59/2016
645
16067/2016/09
561/2016
40/2016
163187
16100248542377
448/11/2016
fvt497663
fv06/12/16
9249/2016/12
15/12/i/16
85/2016

11.052016
22.06.2016
23.06.2016
22.062016
25.05.2016
10.062016
08.062016
03.062016
15.062016
06.062016
6.062016
17.062016
01.072016
30.062016
03.072016
04.072016
19.072016
08.0720i6
13.072016
26.082016
30.082016
04.082016
02.082016
19.082016
27.092016
27.092016
22.092016
07.092016
03.092016
28.092016
25.102016
05.102016
19.102016
24.112016
03.122016
04.122016
03.122016
13.122016
14.12.2016

06.05.16
11.05.16

*
!

11.05.16
22.06.16
27.06.16
28.06.16
07.06.16
10.06.16
10.06.16
03.06.16
22.06.16
06.06.16
06.06.16
20.06.16
04.07
12.07
12.07.16
21.07.16
21.07
08.07.16
13.07.16
26.08.16
30.08.16
04.08.16
24.08.16
24.08.16
29.09.16
27.09.16
26.09.16
12.09.16

•i
5
I

05.10.16
25.10.16
18.10.16
21.10.16
24.11.16
27.12.16
16.12.16
16.12.16
13.12.16
16.12.16

• ■;
1

;

i
i
,• j
1
!.

i

i

-i". ;
! ;
; {
f.

i

Ogólfciij
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkolak . __
Na podstawie Zestawienia wydatków z dotacji (wydatki inne) oraz przedłożonych do

i
r

i

kontroli faktur

stwierdzono, że z dotacji opłacane były faktury dotyczące:
a) zakupu usług medycznych/badań profilaktycznych dla pracowników przedszkola, tj.:
faktura VAT nr 118 z dnia 07-03-2016 r. wystawiona przez Prywatny Gabinet
Lekarski, Lekarz Medycyny Pracy,.

"

Cała kwota:''. sfinansowana została z dotacji Budżetu Miasta Olsztyna,

19

t

faktura VAT nr 145 z dnia 23-03-2016 r. wystawiona przez Prywatny Gabinet
Lekarski, Lekarz Medycyny Pracy, i. _
Cała kwota:-.

'

_ ^

[

’~ ~

sfinansowana została z dotacji Budżetu Miasta Olsztyna,

faktura VAT nr 618/2016 z dnia .13-05-2016 r. wystawiona przez*=i^ >
11

.• •

%l.,.

.

.

i

Cała kwota:

_ *sfinansowana została z dotacji Budżetu Miasta Olsztyna,

faktura VAT nr 320 z dnia 22-06-2016 r. wystawiona przez Prywatny Gabinet
Lekarski, Lekarz Medycyny Pracy,^
Cała kwota: k

;>,

_ X sfinansowana została z dotacj i Budżetu Miasta Olsztyna,

faktura YAT nr 1840/16 z dnia 26-08-2016 r. wystawiona przez Poradnia Medycyny
Pracy, f

,

t

/K

Cała kwota^..,

\ sfinan

sowana została z dotacji Budżetu Miasta Olsztyna.
Łączna kwota badań profilaktycznych dla pracowników przedszkola sfinansowana
z dotacji budżetu Miasta Olsztyna wyniosła: '

" Kontrolujący wskazują, iż or

gan prowadzący przedszkole nie mógł sfinansować badań profilaktycznych swych pra
cowników ponieważ stoi to w sprzeczności z brzmieniem art 90 ust. 3 d ustawy
o systemie oświaty, który wskazuje, iż dotacje mogły być wykorzystane wyłącznie na
pokrycie wydatków bieżących szkół, w celu realizacji zadania w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Badania profilaktyczne pracown
ików nie realizują zadania w zakresie wskazanym w w/w artykule, a celem dotacji nie
jest subsydiowanie wszystkich kosztów prowadzenia przedszkola, w związku
powyższym*!

z

ana zostać zwrócona do budżetu Miasta Olsz

tyna.
b) opłacane były faktury dotyczące szkoleń, tj.:
faktura YAT nr 32/03/2016/M z dnia 08-03-2016 r. wystawiona przez^
V _
___
~
_ ^ n a kwotę:
“ ł, i z tytułu warsztatów
metodycznych: „W krainie papieru - zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z
wykorzystaniem różnych form papieru” . Cała kwota: '
Ifełotych sfinansowana
została z dotacji budżetu Miasta Olsztyna,
faktura VAT nr 5/2016 z dnia 09-03-2016 r. wystawiona przeze
~
..... '
^
ji... ;A z tytułu s2kolenia na temat: „Rozwój
psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym. Profilaktyka przemocy seksual
nej” . Kwota «L 7- z tego szkolenia sfinansowana została
z dotacji budżetu Miasta Olsztyna,

20
V,

t

faktura VAT nr 048/SZK/16 z dnia 29-04-2016 r. wystawiona przez * "
;
_ > na kwotę: T '
z tytułu udziału *
w szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy medycznej. Cala kwota: V
sfinansowana została z dotacji budżetu Miasta Olsztyna,
-

faktura VAT nr FV/0018/06/16 z dnia 15-06-2016 r. wystawiona przez T
z tytułu, kursu integracji senso
rycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnószkolnej dla ±
„__ *_
Cała kwotar*
^ "^sfinansowana została z dotacji budżetu Miasta Olsztyna,
faktura VAT nr 448/11/2016 z dnia 24-11-2016 r. wystawiona prze^
~
^ŻT''
r

•

jaa®—-, z

z zakresu BHP. Kwota: £

^

szkolenia wstępnego

sfinansowana została z dotacji budżetu

Miasta Olsztyna. Łączna kwota sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Olsztyna
z tytułu szkoleń wyniosła:

~

" 7 Kontrolujący wskazują, iż organ

prowadzący przedszkole nie mógł sfinansować szkoleń

ponieważ stoi to

w sprzeczności z brzmieniem art 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty, który
wskazuje, iż dotacje mogły być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków
bieżących szkół, w celu realizacji zadania w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Zadania organu prowadzącego, wymienia art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zazna
czyć tu jednakże należy, że nie są to jedyne zadania organu prowadzącego, gdyż
w przepisie przed wyliczeniem użyto słowa „w szczególności”. Skoro ustawa o systemie
oświaty rozróżnia zadania Przedszkola i zadania organu prowadzącego oraz przewiduje,
że dotację przeznacza się na dofinansowanie jedynie zadań Przedszkola, to należy uznać,
że zadania, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy, o systemie oświaty, w tym m.in. na za
pewnienie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej finansuje organ prowa
dzący. Szkolenia nie realizują zadania w zakresie wskazanym w w/w artykule,
a celem dotacji nie jest subsydiowanie wszystkich kosztów prowadzenia przedszkola,
w związku z powyższym kwota!

^

^3 winna zostać zwrócona do budżetu

Miasta Olsztyna.
HI. Zalecenia i wnioski:
Zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaleca się organowi
prowadzącemu Przedszkole ZZZ —
'
1,__ 1
zwrócić wciągu 15 dni do budżetu Miasta Olsztyna kwotę^
^ z tytułu
wykorzystania dotacji w 2016 r. niezgodnie z przeznaczeniem wraz z naliczonymi
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
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Na kwotę
.
- wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem z dotacji
przekazanych z budżetu ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Miasta Olsztyna
składają się niżej wymienione wydatki:
- kwota wypłaconych premii dla pracowników Przedszkola,
kwota wydatkowana na zakup bonów dla pracowników
Przedszkola,
JT- kwota wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz Żłobka
rf* .. 'Z"'' .
y
.
' „
1 'zl - kwota wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych do
wykorzystania na zajęciach drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV - VI szkoły
podstawowej),
kwota wydatkowana na zakup usług medycznych (badania
profilaktyczne dla pracowników Przedszkola),
'C ^ - kwota wydatkowana na dokształcanie pracowników Przedszkola.
Dokumenty potwierdzające wydatkowanie . środków finansowych niezgodnie
z przeznaczeniem stanowią załącznik Nr 15 do protokołu kontroli.
[załącznik nr 15 do protokołu kontroli]
ULI. Pozostałe ustalenia.
W dniu 11.06.2018 r. Dyrektor Przedszkola Prywatnego 4^
w Olsztynie
~ .. ” ~
~ ?pisemnie potwierdziła, że w trakcie postępowania kontrolnego
udostępi^a i przekazała kontrolującym wszystkie znane jednostce dokumenty
i informacje związane z przedmiotem kontroli.
[załącznik nr 16 do protokołu kontroli]
VI. Informacje końcowe
Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z
których
jeden,
doręczono _ osobięye^^zeatującej ^ kontrolowane
. . . .....
...................
Przedszkole..... .7...
Drugi egzemplarz protokołu kontroli przechowywany jest w Wydziale Edukacji Urzędu
Miasta Olsztyna.
Osoba reprezentująca kontrolowane Przedszkole przed podpisaniem protokołu kontroli
może zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowane na piśmie
zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

i

(data, imię i nazwisko, osoby reprezentującej kontrolowane Przedszkole, przyjmującej protokół)
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Protokół podpisano:
(pieczątka nagłówkowa jednostki kontrolowanej)

(data, imię i nazwisko, funkcja osoby podpisującej
protokół)
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(data, imię i nazwisko kontrolującego)
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