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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 w latach 2012-2014 (do 30 września) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Zbigniew Stachowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 92173 z 12 listopada 2014 r.  

2. Mirosław Swoszowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 92151 z dnia 30 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Caritas Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów (Caritas). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ksiądz Ryszard Podstołowicz (Dyrektor) 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywne, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność Caritas w zakresie wykorzystania i rozliczania środków publicznych 
otrzymanych na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (Program). 

 

Składane przez Caritas wnioski do Wojewody Małopolskiego w sprawie realizacji zadań 
Programu były kompletne i zawierały opisy zadań wraz z kosztorysami ich wykonania. 
Zadania określone w umowach zawartych z Wojewodą Małopolskim na 2012 r. i 2013 r. 
zostały w całości wykonane, otrzymane dotacje celowe zostały w pełni wykorzystane, 
a zastosowane procedury udzielania zamówień związanych z realizacją Programu 
pozwalały na uzyskanie najkorzystniejszych relacji poniesionych nakładów do uzyskanych 
efektów.   

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 zakwalifikowania w 2013 r. do kosztów działalności świetlicy 2 188,05 zł wydatków 
niestanowiących rzeczywistych kosztów niezbędnych do poniesienia w tym okresie, 

 przyjmowania do rozliczeń dotacji dowodów księgowych niespełniających  warunków 
formalnych określonych m.in. w art 21 i art. 22 ustawy z dnia 29 września 1991 r. 
o rachunkowości2 oraz w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług3, 

 nieprowadzenia wyodrębnionej ewidencji operacji gospodarczych odnoszących się do 
wykorzystania środków dotacji celowych przeznaczonych na rzecz społeczności 
romskiej. 

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

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie 

2 Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm, dalej – ustawa o rachunkowości 
3 Dz. U. z 2011 Nr 177 poz 1054, dalej – ustawa o podatku od towarów i usług 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykorzystanie i rozliczenie środków publicznych, 
w ramach Programu oraz finansowanych w 2014 r. 
z rezerwy celowej 

 
1.1. W latach 2012-2013 Caritas złożyła do Wojewody Małopolskiego (Wojewoda) trzy 

wnioski w sprawie realizacji zadań określonych w Programie na łączną kwotę 
216 815 zł, a 2014 r. z rezerwy celowej na kwotę 106 718 zł. I tak: 

 w 2012 r. wniosek na kwotę 66 600 zł z przeznaczeniem na prowadzenie 
świetlicy integracyjnej – ogniska przedszkolnego na osiedlu Romów we wsi 
Koszary k. Limanowej (świetlica), 

 w 2013 r. dwa wnioski na łączną kwotę 150 215 zł, z tego 114 320 zł na 
prowadzenie świetlicy i 35 895 zł na zorganizowanie kolonii w  Międzywodziu dla 
dzieci z ogniska przedszkolnego na osiedlu Romów we wsi Koszary 
k. Limanowej, 

 w 2014 r. wniosek na kwotę 106 780 zł na realizację działań adresowanych do 
Romskiej mniejszości etnicznej obejmującej działalność świetlicową oraz 
edukację dzieci i młodzieży. 

Wszystkie wnioski złożone do Wojewody były kompletne i zawierały opisy zadań wraz 
z ich kosztorysami. 

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 24-29, 38-44,  52-57, 71-80 ) 

Z wnioskowanej kwoty 323 595 zł (na lata 2012-2013) Wojewoda przyznał dla 
Caritas 251 132 zł dotacji w tym: w 2012 r. – 77 543 zł na prowadzeni świetlicy, 
w 2013 r. - 83 140 zł (60 640 zł na prowadzenie świetlicy i 22 500 zł na organizację 
wypoczynku dzieci i młodzieży w Koszarach), w 2014 r. - 90 449 zł na realizację 
działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej obejmującej działalność 
świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży (60 000 zł na prowadzenie świetlicy, 
13 770 zł na organizację wycieczek dla dzieci świetlicy, 3 879 zł na prowadzenie koła 
polonistycznego, 2 800 zł na prowadzenie koła komputerowego, 10 000 zł na 
prowadzenie koła muzycznego -  tanecznego). 

(dowód: akta kontroli str. 17-20, 36, 47,  64-69, 84-118 ) 
 
1.2. Otrzymane dotacje na zadania realizowane w poszczególnych latach kontrolowanego 

okresu zostały w pełni wykorzystane, a zadania określone w kolejnych umowach 
zawartych z Wojewodą Małopolskim4 zostały w całości wykonane i tak: 

 w 2012 r. środkami dotacji w kwocie 77 543 zł sfinansowano m.in. doposażenie 
w meble: sali świetlicy, kuchni i szatni, na które wydatkowano 27 253 zł, 
a kosztem 44 634 zł zagospodarowano teren oraz wybudowano ogrodzenie 
wokół świetlicy; 

 w 2013 r. z 83 140 zł otrzymanej dotacji, 60 640 zł wydatkowano na wyposażenie 
i prowadzenie świetlicy, a 22 500 zł na organizację wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży z osiedla Koszary; 

 do 30 września 2014 r. z 60 000 zł przyznanej dotacji na prowadzenie świetlicy 
w całym 2014 r. wydatkowano 48 000 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia 
dla wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy oraz wynagrodzenia dla 
pomocy romskiej w sprzątaniu i nauczaniu. W zakresie pozostałych zadań 
określonych umową prowadzono: zajęcia koła polonistycznego, koła 

                                                      
4 umowa nr: BW-V.6113.4.7.12 z 2 kwietnia 2012 r.; BW-V.6113.4.7.2013 z 23 kwietnia 2013 r.; BW-

V.3212.7.8.2014 z 20 sierpnia 2014 r.;  BW-V.3212.7.9.2014 z 20 sierpnia 2014 r.; BW-V.3212.7.11.2014 z 20 
sierpnia 2014 r.; BW-V.3212.7.12.2014 z 20 sierpnia 2014 r.; BW-V.3212.7.10.2014 z 20 sierpnia 2014 r. 
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komputerowego i koła muzyczno-tanecznego. Na realizację tych zadań 
wydatkowano łącznie 5 563 zł, tj. 33% kwoty dotacji przyznanej na ten cel. 
Ponadto zorganizowano dwie (na planowane 12) wycieczki wyjazdowe i na 
miejscu. Do czasu kontroli NIK, tj. do 27 listopada 2014 r. nie podjęto realizacji 
10 wycieczek na organizację, których planowano wydatkować 11 220 zł dotacji 
celowej. 

(dowód: akta kontroli str. 119-128, 163-164 ) 

Dyrektor wyjaśnił, że do 7 listopada 2014 r. Caritas zorganizował tylko jedną 
wycieczkę wyjściową – pieszą, na którą wydatkowano 1 020 zł. Wycieczki 
autokarowe zostały wstrzymane wskutek nieodpowiedniego zachowania się kilku 
uczestników wycieczki do Zakopanego. Caritas prawdopodobnie nie będzie 
w 2014 r. organizowała części zaplanowanych wycieczek, gdyż wychowawcy nie 
dostrzegają poprawy zachowania niektórych z wychowanków świetlicy. 

W związku z niepełną realizacją zadań w tym zakresie niewykorzystana część dotacji 
zostanie zwrócona na rachunek MUW w terminie określonym w umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 192-193) 

W rozliczeniu dotacji otrzymanej na 2013 r. ujęto zapłatę faktury5 z 19 grudnia 
2013 r. na kwotę 2 188,05 zł za zużyty gaz w okresie od 14 grudnia 2012 r. do 16 
grudnia 2013 r. pomimo, że opłata za to zużycie została naliczona już w poprzedniej 
fakturze6 z 17 grudnia 2013 r. Obydwie te opłaty przekazane zostały na rachunek 
bankowy PGNiG S.A. Karpacki Oddział Handlowy w dniu 30 grudnia 2013 r.  
Nienależnie pobraną kwotę dotacji zwrócono na rachunek Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w dniu 5 grudnia 2014 r., w trakcie kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 129-131, 184-186) 

1.3. Udzielanie zamówień związanych z realizacją Programu poprzedzane było zapytaniem 
o cenę, co stosownie do postanowień art. 44 ust. 3 i  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych7 pozwalało na wydatkowanie środków dotacji 
celowych w sposób gospodarny, oszczędny z zachowaniem właściwej relacji nakładów 
do efektów. 

(dowód: akta kontroli str. 197-198) 

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

W 2013 r. do kosztów działalności świetlicy Caritas zakwalifikowała 2 188,05 zł wydatków 
nie stanowiących rzeczywistych kosztów niezbędnych do poniesienia w tym okresie. 
W rozliczeniu dotacji za ten okres ujęto fakturę z 19 grudnia 2013 r. kwotę 2 188,05 zł za 
zużyty gaz w okresie od 14 grudnia 2012 r. do 16 grudnia 2013 r. pomimo, że opłata za to 
zużycie rozliczona została w poprzedniej fakturze z 17 grudnia 2013 r..  

(dowód: akta kontroli str. 129-134, 184-186) 

Dyrektor wyjaśnił, że przyczyną dwukrotnej zapłaty za zużycie gazu w okresie od 14 grudnia 
2012 r. do 16 grudnia 2013 r. było otrzymanie przez Caritas, w odstępstwie kilku dni, dwóch 
faktur dotyczących tego samego okresu. W rozmowie telefonicznej, przeprowadzonej 
21 listopada 2014 r. z PGNiG, Caritas otrzymała informację, że druga faktura (z 19 grudnia 
2013 r. była fakturą korygującą wcześniejszą fakturę. Takiej informacji nie zamieszczono 
jednak na fakturze korygującej dlatego Caritas dokonała zapłaty obydwóch faktur. 

(dowód: akta kontroli str. 197) 

 

 

                                                      
5 VAT nr 670/F/FB/2368/12/13 
6 VAT nr 670/F/FB/1920/12/13 
7 Dz. U. z 2013 r. poz. 885   
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Caritas w zakresie wykorzystania i rozliczania środków publicznych 
otrzymanych w ramach Programu oraz finansowanych w 2014 r. z rezerwy celowej. 

 

2. Prawidłowość dokumentowania i ewidencjonowania operacji 
dotyczących wykorzystania środków na rzecz społeczności 
romskiej 

 
2.1. Caritas prawidłowo dokumentowała i ewidencjonowała operacje gospodarcze 

odnoszące się do wykorzystania środków przeznaczonych na rzecz społeczności 
romskiej. Występowały jednak nieprawidłowości natury formalnej, gdyż do rozliczeń 
dotacji za 2012 r. i 2013 r. przyjmowano faktury niespełniające warunków określonych 
w obowiązujących przepisach8. W 2012 r. przyjęto do rozliczeń pięć takich faktur na 
łączną kwotę 46 234,40 zł, a w 2013 r. 13 faktur na łączną kwotę 20 107,75 zł i tak:  

   w fakturze z 29 listopada 2012 r. na kwotę 30 000 zł wystawionej przez „GRAND” 
Z.U.P.H w Jasiennej zamiast określenia wymaganej m.in.: nazwy (rodzaju) 
wykonania poszczególnych usług, zakresu wykonanych usług oraz ceny 
jednostkowej usług i wartości poszczególnych robót, określając przedmiot 
sprzedaży w jednej pozycji wyszczególniono: „budowa ogniska szkolnego, roboty 
wykończeniowe, położenie kostki, zagospodarowanie terenu i wykonanie 
ogrodzenia”; 

   w fakturze z 27 listopada 2012 r. na kwotę 1 845 zł wystawionej przez Firmę 
Handlowo-Usługową w Limanowej, zamiast określenia wymaganej m.in.: nazwy 
(rodzaju) wykonania poszczególnych usług, jednostek miary i zakresu 
wykonanych usług oraz ceny jednostkowej usług i wartości poszczególnych 
robót, określając przedmiot sprzedaży w jednej pozycji wyszczególniono: „zakup 
kręga, pokrywy, 6 m rury plastikowej, wywóz ziemi, prace koparką, przywóz 
humusu”; 

   w fakturze z 29 września 2012 r. na kwotę 2 189,40 zł wystawionej przez Firmę 
Transportowo-Usługową „TABOR” w Niecieczy w pozycji określenie towaru/usługi 
zapisano „Transport do koszar” w poz. ilość wpisano „2” a jako jednostkę miary 
podano „KURS” nie podano natomiast na jakiej trasie dokonano transportu, liczby 
przejechanych kilometrów, ceny jednostkowej za przejechany 1 km lub za 
przewiezioną jednostkę towaru; 

 w fakturze z 30 listopada 2012 r. na kwotę 9 000 zł wystawionej przez P.H.U. 
„MIDREW” w Młynnem w pozycji „nazwa” wpisano „wykonanie mebli do kuchni 
i szatni, zakup kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w koszarach”, jako 
jednostkę miary podano „Zam”, a w pozycji ilość wpisano cyfrę „1”, faktura nie 
zawierała wyszczególnienia nazw i ilości wykonanych mebli ich cen 
jednostkowych oraz ceny jednostkowej zakupionej kuchni gazowo-elektrycznej; 

   w fakturze z 27 grudnia 2012 r. na kwotę 3 200 zł wystawionej przez P.H.U. 
„MIDREW” w Młynnem w pozycji „nazwa” wpisano „wykonanie mebli do sali 
świetlicy w Koszarach”, nie podano jednostek miary, a w pozycji ilość wpisano 
cyfrę „1”, faktura nie zawierała wyszczególnienia nazw i ilości wykonanych mebli 
ich cen jednostkowych; 

                                                      
8 art 21 i art. 22 ustawy o rachunkowości  

§ 5 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360) 
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 
1428) 

   Art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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   w sześciu fakturach9 na łączną kwotę 7 940 zł wystawionych przez firmę 
„TURYSTYKA” Wacław Wąsowicz w Limanowej za przewóz osób w pozycji 
miara podano kurs, a w pozycji ilość „1”, w fakturach tych brak było informacji na 
jakiej trasie wykonane były kursy, liczby przejechanych km oraz ceny 
jednostkowej za przejechany 1 km; 

   w dwóch fakturach10 na łączną kwotę 5 876,71 zł wystawionych przez Ośrodek 
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas 
Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych, w pozycji przedmiot sprzedaży 
wpisano „Spotkanie integracyjne z posiłkami” nie podano jednostek miary, ilości 
oraz zakresu wykonanych usług; 

   w dwóch fakturach11 na łączną kwotę 3 240 zł wystawionych przez Diecezjalny 
Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach w pozycji nazwa zapisano „suchy prowiant 
dla grupy Romów z Koszar, w pozycji ilość podano „1” nie podano natomiast 
jednostek miary; 

   w fakturze z 18 lipca 2013 r. na kwotę 1 200 zł wystawionej przez Dom 
Wypoczynkowy w Tyliczu w pozycji nazwa towaru lub usługi zapisano „posiłek 
dla grupy wycieczkowej, suchy prowiant + obiad, nie podano jednostek miary, 
liczby oraz cen jednostkowych wydanych posiłków w formie suchego prowiantu i 
obiadów; 

   w fakturze nr 18/2013 z 22 sierpnia 2013 r. wystawionej przez Thermaleo Sp. z 
o.o. Cafe Helenka w Szczawnicy w pozycji nazwa towaru lub usługi podano 
„usługa gastronomiczna 23 i usługa gastronomiczna 8 nie podano jednostek 
miar, w kolumnie ilość wpisano dla każdej pozycji cyfrę „1” a w kolumnie cena 
jednostkowa brutto wpisano kolejno 42,00 zł i 850 zł; 

   w fakturze nr 147/2013 z 21 listopada 2013 r. pod pozycją nazwa towaru lub 
usługi zapisano „obiady dla grupy Romów z Koszar nie podano natomiast 
jednostek miary oraz ilości i ceny jednostkowej wydanych posiłków. 

(dowód: akta kontroli str.135-162) 

Dyrektor wyjaśnił, że Caritas przyjmowała do rozliczeń dowody księgowe wystawiane 
przez wykonujących usługi i sprzedających towary. Ponieważ wystawiający faktury 
formułowali je w sposób przyjęty przez siebie, a z drugiej strony Urząd Wojewódzki nie 
kwestionował ich treści przyjmowani takie dokumenty działając w dobrej wierze. 

(dowód: akta kontroli str. 197) 

2.2. Stosownie do postanowień art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Caritas 
prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową dla otrzymywanych środków 
z udzielonej dotacji. Ewidencji takiej jednak nie prowadzono dla wydatków 
dokonywanych z tych dotacji, gdyż na koncie księgowym „516”, służącym do 
rejestrowania kosztów realizacji Programu ujmowano zarówno wydatki sfinansowane 
środkami pochodzącymi z dotacji jak i własnymi środkami Caritas. 

(dowód: akta kontroli str. 165-171) 

Główna księgowa wyjaśniła, że wyodrębniając ewidencje kosztów na realizację 
Programu brano po uwagę zapis umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, w której 
w przedstawionym wyżej zakresie jako podstawę prawną powołano tylko ustawę 
o rachunkowości. Przyjmując jako obowiązujące postanowienia art. 152 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych w księgach rachunkowych 2014 r. wyodrębnione zostaną dwa 
konta kosztowe, na których oddzielnie ujmowane będą wydatki sfinansowane 
środkami dotacji i wydatki pokrywane z innych źródeł. 

(dowód: akta kontroli str. 190-191) 

 

                                                      
9 nr 17/2013 z 18.07.13 r.; nr 21/2013 z 22.08.13 r.; nr 28/2013 z 21.11.13 r.; nr 30/2013 z 23.11.13 r.; nr 

33/2013 z 06.12.13 r.; nr 34/2013 z 27.12.13 r. 
10 nr  RAC0644/TU/13 z 06.12.13 r.; nr RAC0679/TU/13 z 27.12.13 r. 
11  nr 2/11/2013 z 21.11.13 r.; nr 3/11/2013 z 23.11.2013 r. 
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2.3. Zapisy w księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy 
zawierały: datę dokonania operacji gospodarczej; określenie rodzaju i numer 
identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę; 
kwotę i datę zapisu; oznaczenie kont, których dany zapis dotyczy. Podstawę zapisów 
w księgach rachunkowych stanowiły dowody w postaci faktur i rachunków 
wystawionych przez dostawców towarów i usług. Każdy z dowodów opłaconych 
z dotacji został, stosownie do  wymogów wynikających z zapisu zawartego we wzorze 
sprawozdania końcowego, prawidłowo opieczętowany i zawierał opis informujący 
z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota oraz jakie było przeznaczenie 
zakupionych towarów. 

(dowód: akta kontroli str. 129-162, 165-171) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Do rozliczeń dotacji za 2012 r. i 2013 r. Caritas przyjmowała faktury, w których zapisy 
pod względem formalnym naruszały postanowienia art. 21 i art. 22 ustawy 
o rachunkowości oraz art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług. Do tyczyło to 
w szczególności braku jednoznacznego określenia nazwy (rodzaju) wykonania 
poszczególnych usług, jednostek miary i zakresu wykonywanych usług oraz cen 
jednostkowych. W 2012 r. przyjęto do rozliczeń pięć takich faktur na łączną kwotę 
46 234,40 zł, a w 2013 r. 13 faktur na łączną kwotę 20 107,75 zł, co w stosunku do kwot 
rozliczanych dotacji w tych okresach stanowiło kolejno: 59,6% i 24,2%. 

(dowód: akta kontroli str.135-162) 

2. Caritas nie prowadziła określonej w art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości oraz w art. 152 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyodrębnionej ewidencji operacji gospodarczych 
odnoszących się do wykorzystania środków dotacji celowych przeznaczonych na rzecz 
społeczności romskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 165-171) 

3. Rozliczanie środków z dotacji oraz wywiązywanie się Caritas 
z obowiązującej sprawozdawczości.  

 

Wszystkie zadania realizowane przez Caritas w ramach Programu wynikały z umów12 
zawartych z Wojewodą Małopolskim, w których oprócz wyszczególnienia zakresu zadań 
oraz wysokości i terminów przekazywania dotacji celowych, zawarto również zobowiązanie 
Caritas do przedkładania Wojewodzie Małopolskiemu częściowych i końcowych 
sprawozdań z realizacji zadań dofinansowywanych w ramach Programu.  
Otrzymane w 2012 r. i 2013 r. środki dotacji zostały prawidłowo rozliczone na 
obowiązujących formularzach13 i w terminach określonych w umowach zawartych 
z Wojewodą Małopolskim. 
Zgodnie z wymogami zamieszczonymi w części II sprawozdania, informacje zawarte 
w kolumnie „wyszczególnienie kosztów” pokrywały się z kosztorysami załączonymi do 
wniosków, a dane wykazane w sprawozdaniach wynikały z ewidencji księgowej 
i dokumentacji źródłowej. 

(dowód: akta kontroli str. 18, 66,87, 94, 101, 108, 115, 119-128, 163-171+ sprawozdania) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

                                                      
12 patrz przypis nr 4 
13 Dz.Urz.MAiC.2012.4. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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8 

IV. Wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli14, 
wnosi o: 

1)  przedstawianie do rozliczeń zadań finansowanych dotacjami tylko wydatków 
kwalifikowanych stosownie do zawartych umów; 

2)  przedstawianie do rozliczeń dotacji dokumentów księgowych spełniających 
obowiązujące wymogi określone w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, 
a w szczególności zawierające m.in.: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość 
(liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową 
towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 

3)  prowadzenie wyodrębnionej ewidencji operacji gospodarczych odnoszących się do 
wykorzystania środków dotacji celowych. 

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 wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. Jednocześnie proszę o udzielenie w terminie do 20 stycznia 
2015 r. informacji o sposobie rozliczenia środków dotacji celowych otrzymanych od 
Wojewody Małopolskiego, w tym na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży romskiej. 

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  

Zbigniew Stachowicz 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................  
podpis  

  

  

 

                                                      
14 Dz.U. z 2012 r., poz.82 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


