WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dn. 27 lipca 2015 r.
ZF.II.805.5.2.2014

Wystąpienie Pokontrolne
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice
z siedzibą w Paczkowie, 48-370 Paczków, ul. Sienkiewicza 22.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Jan Drąg – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice.
3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:
Pan Marian Toś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościcach, Gościce 37, 48-370
Paczków.
4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:
Dariusz Jarosz – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący Zespołu Kontrolującego.
Grażyna Turczyńska – p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów
Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego –członek Zespołu Kontrolującego.
5. Miejsce kontroli:
Szkoła Podstawowa w Gościcach, Gościce 37, 48-370 Paczków.
6. Termin kontroli: 22.05.2014 r.– jeden dzień.
7. Zakres kontroli:





Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie przekazania dotacji celowej
z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach
w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia „Radosna szkoła” nr MZ/1/2012/U/1/2013 z dnia 29 maja 2013 r. oraz
nr MZ/D/2/2013/U/7/2013 z dnia 10 października 2013 r., w tym :
weryfikacja zgodności zrealizowanych Projektów z wnioskami organu
prowadzącego oraz wnioskami dyrektorów szkół wraz z załącznikami;
kontrola dokumentacji zw. z realizowanymi umowami - wniosku dotyczącego
rozliczenia finansowego i rzeczowego oraz Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2;
weryfikacja faktur (innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej),
dowodów księgowych potwierdzających dokonanie zapłaty na rachunek
dostawcy/wykonawcy i dokumentów potwierdzających odbiór zakupionych
materiałów dydaktycznych oraz prac/zakupów związanych z przygotowaniem
miejsca zabaw. Dokumentów rozliczonych we wniosku dotyczącym rozliczenia
finansowego i rzeczowego z dnia 06.11.2013 r. oraz z dnia 09.01.2014 r., które
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poświadczają poniesione wydatki zarówno ze środków dotacji, jak i w ramach
wymaganego wkładu własnego;
weryfikacja zakresu rzeczowego z protokołami odbioru pomocy dydaktycznych;
weryfikacja dokumentów potwierdzających przeprowadzenie postępowania w celu
wyłonienia wykonawcy zadania;
sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym
korespondencji dotyczącej spraw projektu);
sprawdzenie przechowywania i archiwizowania dokumentacji realizowanego
projektu.

8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została
oparta:
W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Goworowice w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.
Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach (zwany dalej Zespołem)
umowa nr MZ/1/2012/U/1/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przekazania
dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach 20092014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”.





Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych wyniósł 7 500,00 zł w tym
dofinansowanie z budżetu państwa 6 000,00 zł., wymagany wkład własny
stowarzyszenia - 1 500,00 zł.
Potwierdzono zgodność wersji dokumentów (wniosku dotyczącego rozliczenia
finansowego i rzeczowego oraz załączników), przekazanych do OUW dnia
17.10.2013 r. i dnia 07.11.2013 r. z wersjami dokumentów Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice. Wniosek dot. rozliczenia finansowego
i rzeczowego dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2013 z dnia 06.11.2013 r.
oraz Załącznik nr 1 pn. INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PRZYZNANEJ
DOTACJI I WYMAGANEGO WKŁADU WŁASNEGO (przekazany do OUW dnia
07.11.2013 r.) został prawidłowo sporządzony, z wyjątkiem zapisu w Załączniku
nr 1, kolumnie 4 - podano błędną datę wystawienia faktury VAT nr 247/2013.
Pomyłka została skorygowana dn. 22.05.2013 r. (30.05.2014 r. do OUW wpłynęła
korekta Załącznika nr 1).
W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej
przeprowadzenia konkursu na wyłonienie dostawcy pomocy dydaktycznych.
Postępowanie przeprowadzono w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 907 z późn.
zmianami) po dokonaniu rozeznania rynku, na podstawie analizy ofert z katalogów
firm:,, Educol Anna Kolasińska.’’, ,,Educarium Sp. z o.o. ,,Moje Bambino Sp. z o.o.
S.K.A’’, Beneficjent dokonał wyboru dostawcy pomocy dydaktycznych, którym
została firma ,,Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A’’
W wyniku złożonego zamówienia zostały zakupione następujące pomoce
dydaktyczne:
 drabinka gimnastyczna podwójna, 1 szt.;
 gruszka mała pomarańczowa, 1 szt.;
 gruszka mała różowa, 1 szt.;
 gruszka mała zielona, 1 szt.;
 gruszka mała żółta, 1 szt.;
 koszykówka składana, 1 szt.;
 ławka gimnastyczna, 2 szt.;
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mata narożna ptaszek, 1 szt.;
materac dla malucha, 2 szt.;
materac szkolny – kształtki rehabilitacyjne, 2 szt.;
piłka skacząca 50cm., 3szt.;
piłka skacząca 60cm., 2 szt.;
talerz do bujania, 2 szt.;
tunel Zyg Zag, 1 szt.;
woreczki z grochem (4 szt.), 3szt.;
zestaw piankowy Ivo – kształtki rehabilitacyjne, 1 komplet.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne nieznacznie różniące się od
pomocy wskazanych we wniosku Dyrektora szkoły z 16.05.2013 r. o udzielenie
wsparcia finansowego w roku 2013. Zaplanowane i zakupione pomoce
dydaktyczne różnią się kwotami, średnicą piłek, ponadto dodatkowo zakupiono
pomoc dydaktyczną o nazwie „talerz do bujania”.
Zgodnie z Oświadczeniem Pana Mariana Tosia, pełnomocnika Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice, przewidywane do zakupu i zakupione pomoce
dydaktyczne spełniają to samo przeznaczenie i funkcję, rozwijają te same
kompetencje i umiejętności u dziecka w zakresie dużej motoryki oraz integracji
zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej. Zakupione pomoce dydaktyczne
zakwalifikowane zostały do dużej motoryki.
W trakcie kontroli potwierdzono, że liczba uczniów w klasach I – III, według danych
na dzień 30.09.2013 r. jest zgodna z liczbą uczniów podaną w części II Załącznika
nr 2 pn. ,,Efekty realizacji projektu’’ do zatwierdzonego wniosku dot. rozliczenia
finansowego i rzeczowego. z dnia 06.11.2013 r.
W ramach kontroli sprawdzono następujące oryginały faktur:
 Faktura VAT (S)FS-2831/09/2013/RO z 13.09.2013 r.;
 Faktura VAT 247/2013 z 29.03.2013 r.
Ww. faktury rozliczone we wniosku dot. rozliczenia finansowego i rzeczowego
z dnia 06.11.2013 r, potwierdzają poniesienie wydatków w ramach przyznanej
dotacji i wymaganego wkładu własnego.
Na kontroli zweryfikowano poprawność opisu faktur VAT rozliczonych we wniosku
dot. rozliczenia finansowego i rzeczowego z dnia 06.11.2013 r. W wyniku kontroli
stwierdzono, że w opisie faktur prawidłowo wskazano numer umowy w sprawie
przekazania dotacji celowej z budżetu państwa, nazwę programu i podstawę
prawną zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, potwierdzono poprawność formalną i merytoryczną, oraz
przyporządkowanie wydatku do kalkulacji kosztów (duża motoryka, rzeczowy
wkład własny). W nagłówku do opisu faktury VAT nr 247/2013 błędnie wskazano
datę wystawienia faktury. Opis faktury w przedmiotowym zakresie został
skorygowany dnia 22.05.2014 r.
Sprawdzono polecenia przelewu z dnia: 17.09.2013 r. i 24.04.2013 r.
Ustalono, iż potwierdzają one dokonanie zapłaty na rachunek dostawcy/
wykonawcy. W przypadku faktury VAT (S)FS-2831/09/2013/RO z 13.09.2013 r.
w nagłówku faktury i treści podano dwa różne numery rachunku bankowego
sprzedawcy. Płatność uregulowana została dnia 27.09.2013 r. na rachunek
bankowy wskazany w nagłówku faktury.
Pomoce dydaktyczne przedstawione we wniosku dotyczącym rozliczenia
finansowego oraz w Załączniku nr 1 do ww. wniosku pn. INFORMACJA
FINANSOWA DOTYCZĄCA PRZYZNANEJ DOTACJI I WYMAGANEGO
WKŁADU WŁASNEGO zostały odebrane w całości w 2013 r., zgodnie
z Oświadczeniem Pana Mariana Tosia, pełnomocnika Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Goworowice.
Dokumenty związane z realizacją zadania są prawidłowo przechowywane,
uporządkowane, znajdują się w opisanym segregatorze.
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Podczas kontroli zgodności zrealizowanego Projektu z zapisami umowy
o dofinansowanie, kontrolerzy uzyskali informację, że Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Goworowicach został rozwiązany Uchwałą nr 19/2013 Zarządu
Stowarzyszenia z dnia 31.08.2013 r., a dalszą realizację programu rządowego
Radosna szkoła przekazano do prowadzenia Szkole Podstawowej w Gościcach.
Stowarzyszenie nie poinformowało Wojewody Opolskiego, iż na mocy Uchwały nr
20/2013 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 31 sierpnia 2013 r., Szkoła Podstawowa
w Gościcach przejęła dalszą realizację Rządowego programu „Radosna Szkoła”
przyznaną Zespołowi (w związku z jego likwidacją z dniem 1 września 2013 r.), do
czego było zobligowane zapisem § 8 umowy nr MZ/1/2012/ U/1/2013 z dnia 29
maja 2013 r. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach. Pismem znak
ZF.II.805.5.2.2014 z 08.04.2015 r. tut. Urząd zwrócił się do Prezesa
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice o złożenie wyjaśnień
dotyczących braku poinformowania dysponenta o zamiarze oraz o likwidacji
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goworowicach oraz wyjaśnienie dlaczego
Stowarzyszenie podjęło decyzję o przekazaniu pomocy dydaktycznych do Szkoły
Podstawowej w Gościcach bez konsultacji z Dysponentem (Wojewodą Opolskim).
W odpowiedzi Jan Drąg Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, iż o rozwiązaniu Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Goworowicach poinformował Kuratorium Oświaty
w Opolu (wyjaśnienia w piśmie znak ST.01/04/2015 z 14.04.2015 r.) i dodatkowo
oświadczył, że Szkoła Podstawowa w Gościcach przejęła uczniów Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Goworowicach, natomiast zakupione materiały
dydaktyczne były odmienne dla obu placówek (wyjaśnienia w piśmie znak
ST.05/06/2015 z 08.06.2015 r.).
Złożone wyjaśnienia przyjęto w zakresie wykorzystania materiałów dydaktycznych
zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z założeniami Rządowego programu
wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”
dyrektorzy szkół z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady
rodziców lub rady szkoły określają indywidualne potrzeby szkół dotyczące zakupu
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach. Organ prowadzący
(Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice), w wyniku współpracy
z dyrektorami szkół, zdiagnozował potrzeby poszczególnych placówek w zakresie
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i sporządził wnioski do
wojewody o udzielenie wsparcia finansowego. Planowane do zakupu i zakupione
w ramach programu pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Goworowicach i Szkole Podstawowej w Gościcach zostały
dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów obu placówek, różnią się między
sobą rodzajem i ilością. Powołany przez Wojewodę Opolskiego Zespół dokonał
oceny wniosków organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego
uwzględniając w szczególności indywidualne potrzeby placówek w zakresie
zakupu pomocy dydaktycznych, kwalifikując obydwa wnioski o dofinansowanie.
Udokumentowane protokołem oględziny miejsca zabaw wyposażonego w ramach
programu potwierdziły, iż w ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne
z zakresu dużej motoryki oraz integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej
(Protokół oględzin dołączono do akt Kontroli jako załącznik nr 1), które znajdują się
w Szkole Podstawowej w Gościcach.
Na wejściu do pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Gościcach, w którym
znajdują się pomoce dydaktyczne umieszczono tabliczkę z informacją: „Szkolne
miejsce zabaw wyposażone w ramach programu rządowego RADOSNA
SZKOŁA”.
Szkoła Podstawowa w Gościcach umowa nr MZ/D/2/2013/U/7/2013 z dnia 10
października 2013 r. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na
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zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego
programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna
szkoła”.
Szkoła Podstawowa w Gościcach projekt zrealizowała zgodnie z założeniami
zawartymi we wniosku organu prowadzącego i dyrektora szkoły oraz warunkami
przyjętymi
w
umowie
o
dofinansowanie
nr
MZ/D/2/2013/U/7/2013
z dnia 10 października 2013 r.







Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych wyniósł 7 500,00 zł w tym
dofinansowanie z budżetu państwa 6 000,00 zł., wymagany wkład własny
stowarzyszenia - 1 500,00 zł.
Potwierdzono zgodność wersji dokumentów (wniosku dotyczącego rozliczenia
finansowego i rzeczowego oraz załączników), przekazanych do OUW dnia
19.12.2013 r. i 13.01.2014 r. z wersjami dokumentów Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Goworowice. Wniosek dot. rozliczenia finansowego i rzeczowego
dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2013 z dnia 09.01.2014 r. (przekazany
do OUW dnia 19.12.2013 r.)oraz Załącznik nr 1 pn. INFORMACJA FINANSOWA
DOTYCZĄCA PRZYZNANEJ DOTACJI I WYMAGANEGO WKŁADU WŁASNEGO
został prawidłowo sporządzony.
W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej
przeprowadzenia konkursu na wyłonienie dostawcy pomocy dydaktycznych.
Postępowanie przeprowadzono w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 907 z późn.
zmianami) po dokonaniu rozeznania rynku, na podstawie analizy ofert z katalogów
firm:,, Educol Anna Kolasińska.’’, ,,Educarium Sp. z o.o. ,,Moje Bambino Sp. z o.o.
S.K.A’’, Beneficjent dokonał wyboru dostawcy pomocy dydaktycznych, którym
została firma ,,Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A’’
W wyniku złożonego zamówienia zostały zakupione następujące pomoce
dydaktyczne:
 drabinka gimnastyczna podwójna, 1 szt.;
 duża bramka, 2 szt.;
 gruszka mała czerwona, 1 szt.;
 kije do hokeja, 2 szt.;
 materac dla malucha, 2 szt.;
 piłka do skakania 55cm., 3szt.;
 piłka do skakania 65cm., 3 szt.;
 piłka nożna, 1 szt.;
 piłki do hokeja, 10 szt.;
 sensoryczne kamienie (6 szt.), 2szt.;
 tabliczka do ćwiczeń oburącz z jabłkiem, 1 szt.;
 tabliczka do ćwiczeń oburącz z labiryntem, 1 szt.;
 trójgra, 1 szt.;
 woreczki - kolory, 1szt.;
 zestaw bramek, 1 szt.;
 zestaw gimnastyczny, 2 szt.;
 zestaw piankowy Tęcza – kształtki rehabilitacyjne, 1 komplet;
 bujak kotek, 2 szt.;
 gruszka mała fioletowa, 1 szt.;
 tabliczka do ćwiczeń oburącz ze ślimakiem, 1 szt.
W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne nieznacznie różniące się od
pomocy wskazanych we wniosku Dyrektora szkoły z 24.06.2013 r. o udzielenie
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wsparcia finansowego w roku 2013. Zaplanowane i zakupione pomoce
dydaktyczne różnią się ilością i kwotami, ponadto dodatkowo zakupiono pomoc
dydaktyczną o nazwie „bujak kotek”.
Zgodnie z Oświadczeniem Dyrektora szkoły przewidywane do zakupu i zakupione
pomoce dydaktyczne spełniają to samo przeznaczenie i funkcję, rozwijają te same
kompetencje i umiejętności u dziecka w zakresie dużej i małej motoryki oraz
integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej.
Udokumentowane protokołem oględziny miejsca zabaw wyposażonego w ramach
programu potwierdziły, iż w ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne
z zakresu dużej i małej motoryki oraz integracji zmysłowej i stymulacji
wielozmysłowej (Protokół oględzin dołączono do akt Kontroli jako załącznik nr 2).
W trakcie kontroli potwierdzono, że liczba uczniów w klasach I – III, według danych
na dzień 30.09.2013 r. jest zgodna z liczbą uczniów podaną w części II Załącznika
nr 2 pn. ,,Efekty realizacji projektu’’ do zatwierdzonego wniosku dot. rozliczenia
finansowego i rzeczowego z dnia 09.01.2014 r.
W ramach kontroli sprawdzono następujące oryginały faktur:
 Faktura VAT (S)FS-7/11/2013/RS z 13.11.2013 r.;
 Faktura VAT (S)FS-38/11/2013/RS z 28.11.2013 r.;
 Faktura VAT 60/2013 z 29.01.2013 r.
Ww. faktury rozliczone we wniosku dot. rozliczenia finansowego i rzeczowego
z dnia 09.01.2014 r., potwierdzają poniesienie wydatków w ramach przyznanej
dotacji i wymaganego wkładu własnego.
Na kontroli zweryfikowano poprawność opisu faktur VAT rozliczonych we wniosku
dot. rozliczenia finansowego i rzeczowego z dnia 09.01.2014r. W wyniku kontroli
stwierdzono, że w opisie faktur prawidłowo wskazano numer umowy w sprawie
przekazania dotacji celowej z budżetu państwa, nazwę programu i podstawę
prawną zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych,
potwierdzono poprawność formalną i merytoryczną oraz przyporządkowanie
wydatku do kalkulacji kosztów (mała motoryka, duża motoryka, rzeczowy wkład
własny). Dyrektor szkoły w Oświadczeniu wskazał przyjęty podział rodzaju pomocy
dydaktycznych na dużą i małą motorykę.
Sprawdzono polecenia przelewu z dnia 27.11.2013 r., 09.12.2013 r. oraz
18.02.2013 r.
Ustalono, iż potwierdzają one dokonanie zapłaty na rachunek dostawcy/
wykonawcy. W przypadku faktury VAT (S)FS-7/11/2013/RS z 13.11.2013 r.
i faktury VAT nr (S)FS-38/11/2013/RS z 28.11.2013 r. w nagłówku faktury i treści
podano dwa różne numery rachunku bankowego sprzedawcy. Płatność z dnia
27.11.2013 r. uregulowana została na rachunek bankowy wskazany w nagłówku
faktury, natomiast płatność z dnia 09.12.2013 r. uregulowana została na rachunek
bankowy wskazany w treści faktury.
Pomoce dydaktyczne przedstawione we wniosku dotyczącym rozliczenia
finansowego oraz w Załączniku nr 1 do ww. wniosku pn. INFORMACJA
FINANSOWA DOTYCZĄCA PRZYZNANEJ DOTACJI I WYMAGANEGO
WKŁADU WŁASNEGO zostały odebrane w całości w 2013 r., zgodnie
z Oświadczeniem Dyrektora szkoły.
Na wejściu do pomieszczenia w którym znajdują się pomoce dydaktyczne
umieszczono tabliczkę z informacją: „Szkolne miejsce zabaw wyposażone
w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA”.



Dokumenty związane z realizacją zadania są prawidłowo przechowywane,
uporządkowane, znajdują się w opisanym segregatorze.

9.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:
Nie stwierdzono nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie
z założeniami zawartymi we wnioskach organu prowadzącego oraz dyrektorów
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szkół i warunkami przyjętymi w umowie w sprawie przekazania dotacji celowej
z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach
w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia „Radosna szkoła” nr MZ/1/2012/U/1/2013 z dnia 29 maja 2013 r. oraz nr
MZ/D/2/2013/U/7/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Stwierdzono poniższe uchybienie.
Stowarzyszenie nie poinformowało Wojewody Opolskiego, iż na mocy Uchwały
nr 20/2013 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 31 sierpnia 2013 r., Szkoła
Podstawowa w Gościcach przejęła dalszą realizację Rządowego programu
„Radosna Szkoła” przyznaną Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu
w Goworowicach (w związku z jego likwidacją z dniem 1 września 2013 r.), do
czego było zobligowane zapisem § 8 umowy nr MZ/1/2012/ U/1/2013 z dnia 29
maja 2013 r. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach.
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w Szkole Podstawowej
w Gościcach pod poz. Nr 5.
10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli.
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego
(lub osobie przez niego upoważnionej).
Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO

Radosław Miążek

Z-ca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
i Nieruchomości
Dyrektor Wydziału
………………………………………………………
(pieczątka imienna kierownika komórki
ds. kontroli/ osoby upoważnionej,
Miążek
data iRadosław
miejsce podpisania)
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