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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/119 - Działania administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej 
w Polsce  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Andrzej Trybowski  gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92165 
z 15 października 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” w Krakowie, Os. Centrum A 
13/47, 31-925 Kraków (Towarzystwo) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zenon Bołdyzer, Prezes Zarządu Towarzystwa 

(dowód: akta kontroli str. 3-,4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność Towarzystwa w  zakresie realizacji zadań rządowego Programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce (Programu), powierzonych przez Wojewodę Małopolskiego 
w latach 2012 i 2013, a także zadania publicznego finansowanego z rezerwy celowej 
w 2014 r. 

Kontrola czterech z 11 zadań, realizowanych w latach 2012-2013, na które Towarzystwo 
otrzymało dotacje w łącznej wysokości 163 230 zł2 wykazała, że: wnioski o dotacje były 
prawidłowe, a dotowane zadania zrealizowano w całości i terminowo, należycie je 
rozliczając. 
Prawidłowa była również oferta na objęte niniejszą kontrolą zadanie pn. „Kolonia dla dzieci 
i młodzieży”, które zrealizowano w 2014 r. na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim 
zawartej w oparciu o ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie3. Zadanie te rozliczono prawidłowo.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieprowadzenia w latach 2012-2013 wyodrębnionej 
ewidencji księgowej środków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Programu 
oraz nieprowadzenia jakiejkolwiek ewidencji księgowej operacji odnoszących się do 
realizowanego w 2014 r. zadania publicznego pod nazwą „Kolonia dla dzieci i młodzieży”. 
 

  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

2 Stanowiącej 60,9% łącznej kwoty dotacji przyznanych Towarzystwu na wszystkie 11 zadań realizowanych w tym okresie. 

3 Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. – zwana dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stopień realizacji umów  

Wojewoda Małopolski zawarł z Towarzystwem dwie umowy w sprawie realizacji w latach 
2012–2013 zadań Programu4, oraz w  2014 r. umowę zlecającą Towarzystwu (na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publicznego) zadanie publiczne pod nazwą „Kolonia dla 
dzieci i młodzieży”5 
W umowach na 2012 r. i na 2013 r. wskazano zadania zlecone Towarzystwu oraz kwoty 
dotacji na ich realizację tych zadań. I tak: 
a) w umowie na 2012 r. ustalono sześć zadań, a najwyższe dotacje przyznano na 

realizację zadań p.n.: „Kolonia dla dzieci i młodzieży” – 50 000 zł oraz  „Świetlica dla 
dzieci i młodzieży” – 46 350 zł    

b) w umowie na 2013 r. ustalono pięć zadań, a najwyższe dotacje przyznano na realizację 
zadań p.n.: „Kolonia dla dzieci i młodzieży” – 36 880 zł, oraz  „Wyjazd leczniczy dla osób 
dorosłych”  - 30 000 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 12, 19, 20, 69, 81 i 82) 

Wnioski w sprawie realizacji zadań Towarzystwo złożyło terminowo, na formularzach 

zgodnych z wzorem określonym w załącznikach do Informacji na temat mechanizmu ich 

przedkładania6.   

Towarzystwo przedłożyło także MUW ofertę realizacji w 2014 r. zadania publicznego na 
rzecz społeczności romskiej p.n. „Kolonia dla dzieci i młodzieży” z dotacji w wysokości 
41 020 zł, udzielanej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. 
Wszystkie ww. wnioski zawierały opisy zadań oraz ich kosztorysy. Były one korygowane 
przez MUW, w tym kosztorys Kolonii dla dzieci i młodzieży, planowanej do realizacji w 2012 
r., skorygowany został stosownie do wytycznych Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego 
ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych zawartych w jego pisemnej opinii.  

(dowód: akta kontroli str. 25-33, 54-62 i 134-150)  

W umowach w sprawie dotacji wyszczególniono kwoty dotacji na realizację zadań objętych 
niniejszą kontrolą w wysokościach zgodnych z wnioskowanymi (zawartymi w kosztorysach). 
W umowach tych nie zostały ustalone łączne koszty całkowite tych zadań, które we 
wnioskach były wyższe od wysokości przyznanych dotacji o kwoty ich współfinansowania ze 
środków własnych Towarzystwa. Poniesienie tych wydatków nie zostało rozliczone 
w sprawozdaniach Towarzystwa, sporządzonych wg wymaganych wzorów ani 
udokumentowane fakturami załączonymi do tych sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 30-31, 58-59 i 79) 

Prezes Zarządu Towarzystwa wyjaśnił, że Towarzystwo przekazało zadeklarowane środki 
własne na realizację zadania, jednak wobec braku obowiązku nie wykazało poniesionych 
wydatków w sprawozdaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 8- 10, 201) 

Stosownie do wniosków w sprawie realizacji w 2012 i 2013 r. zadań Kolonia dla dzieci 
i młodzieży a także oferty na realizację takiego zadania w 2014 r. na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego, głównymi celami tych zadań było umożliwienie: 

 integracji dzieci i młodzieży romskiej i nie romskiej w czasie dwutygodniowego pobytu na 

kolonii; 

                                                      
4 Umowy nr BW-V.6113.4.11.2012 i nr BW-V.6113.4.11.2013 zawarta 2 kwietnia 2012 r. i  26 kwietnia 2013 r. pomiędzy 
Wojewodą Małopolskim a Towarzystwem w sprawie realizacji w latach odpowiednio 2012 i 2013  zadań rządowego Programu 
na rzecz społeczności romskiej w Polsce. 

5 Umowa nr nr BW-V.3212.6. 2014 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kolonia dla dzieci i młodzieży”  
zawarta 11 sierpnia 2014 r.  pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Towarzystwem  

6 „Informacja na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację w 2012 r. zadań 
objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, zaakceptowana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji  oraz „Informacji na temat mechanizmu przedkładania wniosków, procedury wyboru 
zadań do realizacji oraz przekazywania środków na realizację zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w 
Polsce w 2013 r.”, zaakceptowana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w dniu 29 maja 2012 r. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

 wypoczynku poza miastem dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin oraz likwidacja barier 

ekonomicznych w dostępie do wakacyjnego wypoczynku. 

 
Wnioski zawierały także dane dotyczące liczby uczestników kolonii (30 osób) w tym liczbę 
osób ze społeczności romskiej objętych zadaniem (25 osób). Zarówno listy uczestników 
kolonii załączane do sprawozdań z wykonania tych zadań jak i sprawozdania końcowe 
Towarzystwa, złożone w MUW, nie zawierały informacji pozwalających na ustalenie stopnia 
zrealizowania ww. celów głównych tego zadania, w tym w szczególności nie określono 
zasad kwalifikowania na kolonie dzieci, liczby uczestniczących w kolonii dzieci romskich 
i nieromskich ani statusu majątkowego rodzin, z których one pochodzą.  Wprawdzie część 
sprawozdania przeznaczona na informację na temat osiągniętych celów i efektów 
w stosunku do zaplanowanych zawierała wyszczególnienie tych celów w dziesięciu 
punktach, jednak nie zawierała ona danych pozwalających na ocenę stopnia ich 
osiągnięcia.  

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 27-33, 45, 71-73, 75-80, 110, 132 i 191) 

Prezes Zarządu Towarzystwa wyjaśnił, że wynikające z wniosku proporcje liczby dzieci 
romskich i nieromskich uczestniczących w koloniach są utrzymywane, jednak dane w tym 
zakresie nie są ujmowane w sprawozdaniach. Zarząd Towarzystwa posiada także 
informacje, które z dzieci pochodzą z rodzin nieposiadających środków na sfinansowanie 
wypoczynku letniego dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 201-202) 

Mierzalne parametry, pozwalające ustalić stopień zrealizowania pozostałych zadań 
realizowanych w ramach Programu, objętych niniejszą kontrolą, tj.  realizowanego w 2012 r. 
zadania „Świetlica dla dzieci i młodzieży” oraz zrealizowanego w 2013 r. „Wyjazdu 
leczniczego dla osób dorosłych” nie zostały zawarte we wnioskach o realizację tych zadań 
ani w sprawozdaniach z ich realizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 54-68 i 100-112) 

Wszystkie zadania objęte niniejszą kontrolą zostały zrealizowane w terminach i zakresach 
zgodnych z określonymi w umowach.  

(dowód: akta kontroli str. 13, 16, 69-73 i 130-132) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Towarzystwo pięciu 
analizowanych dotowanych zadań. Zadania te zrealizowano w pełnym zakresie określonym 
w umowach zawartych z Wojewodą Małopolskim.  

 

  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Dokumentowanie i  ewidencjonowanie operacji 
gospodarczych dotyczących dotowanych zadań 

Towarzystwo nie prowadziło wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków z dotacji 
udzielonej przez Wojewodę Małopolskiego na realizację w latach 2012 i 2013 zadań 
rządowego Programu.   
Na podstawie  w § 5 ust. 2 umowy na 2012 r., Towarzystwo zobowiązane zostało do 
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na 
realizację zadań określonych w tej umowie. Zgodnie art. 152 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych7 wymagane było prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zarówno 
środków otrzymanych z dotacji celowej jak i wydatków dokonywanych z tych środków. 
Rozszerzenie obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie 
zgodnym z ustalonym w ustawie o finansach publicznych ustalone zostało w § 5 ust. 2  
umowy na 2013 r.  
Zarząd Towarzystwa podjął w latach 2012 i 2013 uchwały w sprawie prowadzenia 
rachunkowości, zobowiązujące do m. in. prowadzenia : 

 Księgi Głównej, ksiąg pomocniczych, a także zestawień obrotów i sald kont księgi głównej 

oraz sald kont pomocniczych; 

 w Księdze Głównej ewidencji wszystkich operacji rachunkowych Towarzystwa w formie 

syntetycznej a także analityki do kont syntetycznych w formie ksiąg pomocniczych; 

a także ustalenia planu kont, zawierającego wykaz kont księgi głównej i ksiąg 
pomocniczych.  
Towarzystwo nie prowadziło jednak księgi głównej i pomocniczej. Do niniejszej kontroli 
przedstawione zostało jedynie zestawienie obrotów i sald z 2012 r. na kontach 
syntetycznych, w którym nie wyodrębniono kwot wynikających z realizacji pięciu zadań 
wyszczególnionych w umowie na 2012 r. Do niniejszej kontroli przedstawione zostało konto 
bilansowe obrotów i salda dla zadania pn. Świetlica, tj. o nazwie podobnej do nazwy 
jednego z zadań wymienionych w cytowanej poprzednio umowie na 2012 r. do konta 402 
Świetlica, na którym wykazano obroty bieżące, obroty narastające i saldo w kwocie 
150 924,39 zł, która była o: 

 104 574,39 zł wyższa od łącznej kwoty wydatków na zadanie p.n. Świetlica dla dzieci 

i młodzieży, na które wg umowy w sprawie dotacji na 2012 r. powinny wynosić 46 350 zł 

i w tej kwocie zostały rozliczone, 

  16 325,61 zł niższa od łącznej kwoty wydatków, przewidzianych w ww. umowie 

w wysokości 167 250 zł. na wszystkie zadania. 

Nie prowadzono natomiast - wskazane w uchwale nr 1 Zarządu Towarzystwa z 20 stycznia 
2012 r. - konto dla m. in. rozrachunków, przychodów i kosztów, które zgodnie z art. 20 ust. 2 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości8 powinno być prowadzone na 
podstawie dowodów (faktur, rachunków, list wypłat, raportów kasowych, historii rachunku 
bankowego) stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej, w tym określających rodzaj 
i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu, jego datę 
i datę zapisu. 
W przedstawionej do niniejszej kontroli dokumentacji księgowej, dotyczącej dotacji 
udzielonej Towarzystwu w 2013 r., znajdowała się „Lista księgowań - Dziennik Bank”, na 
której zaewidencjonowano 59 operacji na łączną kwotę, 428 128,40 zł, tj. o 310 378,40 zł 
wyższą od dotacji celowej w łącznej wysokości 117 750 zł. na realizację w 2013 r. pięciu 
zadań, ustalonych w umowie na 2013 r. Ponadto zapisy w ww. liście księgowań ani 
w żadnym innym z przedstawionych dokumentów księgowych nie pozwalały na 
identyfikację, które z zaksięgowanych dotacji są dotacjami celowymi na realizację zadań 
ustalonych w cytowanej poprzednio umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 48-53, 73, 115-129, 132-133, 201, 202 i 222) 

                                                      
7 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 

8 Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. 
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Do czasu zakończenia niniejszej kontroli nie została sporządzona żadna dokumentacja 
finansowo-księgowa środków finansowych otrzymanych na realizację zadań w 2014 r. 
wyszczególnionych w  § 6 ust. 1 umowy na 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 132, 201) 
Prezes Zarządu Towarzystwa wyjaśnił, że do kontroli przedłożył wszystkie dokumenty 
Towarzystwa, w tym całą dokumentację księgową. Zakres prowadzonej dokumentacji 
księgowej, niepełny w stosunku do wymaganego przez postanowienia umów na lata 2012 
i 2013, wynikał z braku środków na sfinansowanie przez Towarzystwo prowadzenia 
księgowości. Księgowość Towarzystwa prowadzona była nieodpłatnie przez emerytkę, która 
poprzednio pracowała na stanowisku księgowej. Na koncie 402 za 2012 r. wykazane 
zostały obroty i salda wszystkich dotacji otrzymanych przez Towarzystwo w 2012 r. a nie 
tylko dotacje otrzymane na realizację zadań w ramach Programu. Nazwa konta nieoddająca 
zakresu księgowanych na nim obrotów wynika z jej nieuściślenia w stosunku do ustalonej 
w poprzednich latach, pomimo poszerzenia zakresu otrzymywanych dotacji. Zaksięgowanie 
w 2013 r. środków otrzymanych w wysokości wyższej od kwoty dotacji ustalonej w umowie 
o dotację na realizację Programu wynikało  przeświadczenia Prezesa o prawidłowym 
postępowaniu osoby dokonującej księgowań.  

(dowód: akta kontroli str.  201 i 202)  
Wskazany w wyjaśnieniu Prezesa Zarządu Towarzystwa brak środków na prowadzenie 
wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dotacji otrzymanych na realizację zadań 
publicznych, powierzonych Towarzystwu w 2014 r. nie jest w pełni zasadny, ponieważ 
zgodnie z decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r.9 Towarzystwo 
otrzymało wsparcie podmiotowe w kwocie 10 tys. zł. na zadanie  p.n. „Zwiększenie 
skuteczności prowadzonej od lat działalności organizacji w zakresie ochrony zdrowia  
i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości Romskiej w Małopolsce”. Jednym z dwóch 
kryteriów uwzględnianych przy udzielaniu tej dotacji była konieczność ponoszenia kosztów 
obsługi finansowo-księgowej i prawnej oraz wynagrodzeń pracowników biurowych. Kryteria 
te wskazane zostały w punkcie IV.4. Informacji o szczegółowych zasadach postępowania 
przy udzielaniu dotacji na 2014 r.10 

(dowód: akta kontroli str. 203-208) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

Towarzystwo nie prowadziło wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej środków 
finansowych otrzymanych na realizację zadań Programu, powierzonych Towarzystwu przez 
Wojewodę Małopolskiego w latach 2012 i 2013, oraz żadnej dokumentacji finansowo-
księgowej  zadań publicznych, których realizacja powierzona została Towarzystwu przez 
Wojewodę Małopolskiego  w 2014 r. Towarzystwo nie wywiązało się w związku z tym ze 
zobowiązań nałożonych w tym zakresie w umowach o dotacje na lata 2012, 2013 i 2014.  
Prezes Zarządu Towarzystwa wyjaśnił m.in., że opóźnienia w księgowaniu wynikają 
częściowo z niedopatrzenia a częściowo z przyczyny obiektywnej, tj. długotrwałej choroby 
osoby prowadzącej dotychczas księgowość nieodpłatnie. Ponadto Towarzystwo nie 
znalazło do tej pory osoby, która podjęłaby się prowadzenia księgowości nieodpłatnie.  

(dowód: akta kontroli str. 201) 
Nieprowadzenie przez Towarzystwo wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków 
z dotacji, udzielonych przez Wojewodę Małopolskiego w latach 2012 do 2014 nie 
spowodowało skutków negatywnych, ponieważ Towarzystwo złożyło w MUW szczegółowe 
rozliczenia udzielonych dotacji. Sprawdzenie rozliczeń pięciu realizowanych w tym okresie 
zadań wykazało, że wydatki dokonane zostały jedynie na podzadania wymienione 
w umowach zawartych z Wojewodą Małopolskim i zostały udokumentowane fakturami 
i rachunkami. 

                                                      
9 Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2014 
zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
zachowanie i rozwój języka regionalnego, ze zmianami w dniach 21 stycznia 2014 r., 12 marca 2014 r. i 14 marca 2014 r. 

10 Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2014 r.  zadań mających na 
celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój 
języka regionalnego (http://mniejszości.narodowe.mac.gov.pl) 

Ustalone 
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(dowód: akta kontroli str. 12-14, 69-71 i 131-132) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie nieprowadzenie w latach 2012 i 2013 
wymaganej dokumentacji księgowej, wyodrębnionej środków finansowych otrzymanych na 
realizację zadań Programu a także brak - do czasu zakończenia niniejszej kontroli - 
dokumentacji księgowej Towarzystwa za 2014 r. 

3. Prawidłowość rozliczenia dotacji 

Sprawozdania końcowe z wykonania zadań realizowanych w latach 2012 i 2013 złożono 
w MUW terminowo, tj. odpowiednio:  30 stycznia 2013 r. i 31 stycznia 2014 r.  Rozliczone 
w tych sprawozdaniach koszty dotacji były zgodne z kwotami dotacji na poszczególne 
zadania. Koszty całkowite poszczególnych podzadań i zadań w kosztorysach wniosków 
załączonych do ww. umów w sprawie dotacji,  poza dotacją ujmowały środki własne lub 
z innych źródeł, których nie ujęto w sprawozdaniach (nie były wymagane). 

(dowód: akta kontroli str. 40-45 i 90-96) 
Niewykazane w sprawozdaniu końcowym środki własne lub z innych źródeł na realizację 
zadania p.n. „Kolonia dla dzieci młodzieży” w 2012 r. w kwocie 1 800 zł, zgodnie 
z wnioskiem w sprawie realizacji tego zadania złożonym 13 maja 2011 r. w MUW, powinny 
być przeznaczone na współfinansowanie koordynacji projektu, biletów wstępu, upominków, 
słodyczy i napojów, wyposażenia apteczki, materiałów niezbędnych do zajęć oraz imprez. 

(dowód: akta kontroli str. 31, 40-45) 
Prezes Zarządu Towarzystwa wyjaśnił, że Towarzystwo nie wykazało poniesionych 
wydatków w sprawozdaniu z realizacji tego zadania, ponieważ nie było to wymagane. 
Stwierdził także, iż Towarzystwo przekazało zadeklarowane środki własne na realizację 
zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 201) 
W sprawozdaniach częściowych i w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania 
publicznego „Kolonia dla dzieci i młodzieży” podano różny skład uczestników.  W pierwszym 
ze złożonych sprawozdań, tj. sprawozdaniu częściowym złożonym 12 września 2014 r. 
w MUW i jego poprawionej wersji złożonej 2 października 2014 r. podano, że w kolonii tej 
uczestniczyły 34 osoby, tj. kierownik, koordynator, dwóch wychowawców i 30 dzieci. 
W sprawozdaniu końcowym podano natomiast, że w kolonii tej uczestniczyli kierownik, 
dwóch wychowawców oraz 31 dzieci, tj. o jedno więcej niż wykazano to w liści uczestników 
kolonii poświadczonej przez pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi, w którym 
zorganizowana była ta kolonia.  

 (dowód: akta kontroli str. 134-159 i 167-196) 
Wyjaśniając przyczyny podania w sprawozdaniach częściowym i końcowym różnego składu 
uczestników kolonii Prezes Zarządu Towarzystwa podał, że w wyjeździe kolonijnym 
faktycznie uczestniczyły 34 osoby, w tym 30 dzieci, kierownik kolonii, dwóch wychowawców 
oraz koordynator. Różnica w liczbie uczestników kolonii pomiędzy sprawozdaniem 
częściowym a końcowym powstała w wyniku błędu w części merytorycznej sprawozdania 
końcowego 

(dowód: akta kontroli str. 202) 
Korekta sprawozdania końcowego z realizacji przedmiotowego zadania, wykazująca liczbę 
uczestników kolonii zgodną z podaną w kalkulacji i sprawozdaniu częściowym, w tym 
uczestniczenie w kolonii koordynatora zadania, złożona została przez Towarzystwo w MUW 
3 grudnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 213-217) 

Wykazana przez Towarzystwo w sprawozdaniu końcowym większa o jedną osobę liczba 
dzieci romskich nie miała wpływu na wielkość rozliczanej dotacji. W miejsce dziecka 
wykazano jako uczestnika koordynatora projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 214-219) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób rozliczenia analizowanych dotacji 
celowych. Błąd stwierdzony w jednym ze sprawozdań końcowych nie miał wpływu na 
prawidłowość rozliczonych środków dotacji.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli, wnosi o prowadzenie wyodrębnionej ewidencji operacji gospodarczych 
odnoszących się do wykorzystania środków dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 

informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kraków, dnia             grudnia 2014 r. 

  
  

  

Kontroler 
 

Andrzej Trybowski 
gł. specjalista k.p. 

 

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

 

........................................................ 
podpis Podpis 
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