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– wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa: 
1) na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 
2) na dofinansowanie realizacji zadań w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”; 
3) oraz środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki  
nad dziećmi w wieku do lat trzech („Maluch+”) 
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I. Dane identyfikacyjne 
 
Urząd Miasta Stalowej Woli1, 
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 
 
Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli2, od dnia 28 listopada 2014 r. 
 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3  
 
 
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze 
związane z planowaniem i wykonaniem ustawy budżetowej na rok 20194. 
W przypadku konieczności porównania niektórych danych z danymi za lata  
2015-2018 okres kontroli obejmuje również te lata. 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 
 
 
Marek Sikora Starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli nr LRZ/25/2020 

 

(akta kontroli str. 1-9) 
  

                                                      
1 Dalej: Urząd Miasta. 
2 Dalej: Prezydent Miasta. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
4 Ustawa z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
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II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny pod względem legalności, gospodarności  
i rzetelności wykorzystania przez Gminę Miejską Stalowa Wola5 w 2019 r. dotacji 
celowych z budżetu państwa na: 

1) sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych; 
2) dofinansowanie realizacji zadań w ramach rządowego programu „Aktywna 
tablica”; 
3) dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat trzech („Maluch+”) oraz środków z Funduszu Pracy na takie zadania. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 

- analizy planowania środków dotacji, 

- analizy przyznania, wykorzystania i rozliczenia dotacji., 

- kontroli wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 

- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań. 
 

III. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez Gminę w 2019 r. 
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie: 
- 377 568,82 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  
i materiałów ćwiczeniowych; 
- 14 000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w ramach rządowego programu 
„Aktywna tablica”; 
- 117 000 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat trzech („Maluch+”). 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych, we wszystkich obszarach 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli, nie wykryto nieprawidłowości. 
 

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

Informacje ogólne 

Gmina w 2019 r. otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na: 
1) sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w kwocie 380 769,69 zł, z czego wsparto 11 placówek oświatowych, 
wykorzystując 377 568,82 zł; 
2) dofinansowanie realizacji zadań w ramach rządowego programu „Aktywna 
tablica” w kwocie 14 000 zł, z czego wsparto jedną placówkę oświatową, 
wykorzystując dotację w całości; 

                                                      
5 Dalej: Gmina. 
6 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna  

i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę 
w formie opisowej. 

7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

Cel kontroli  

Zakres kontroli  
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3) dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat trzech („Maluch+”) w kwocie 117 000 zł, z czego wsparto jedną 
jednostkę, wykorzystując dotację w całości. Gmina nie otrzymała środków na  
ww. zadania z Funduszu Pracy. 

(akta kontroli nr 10-26, 488) 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych8 

1.1. Planowanie 

Gmina otrzymała od dziewięciu dyrektorów szkół podstawowych9 informacje oraz  
od dwóch10 wnioski i informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji  
na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych. Ww. dokumenty zostały przekazane w okresie od 11 czerwca 
2019 r. do 28 czerwca 2019 r. i następnie w ramach ich aktualizacji w okresie  
od 5 września 2019 r. do 10 września 2019 r., zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych11.  

Informacje i wnioski były weryfikowane w zakresie ich prawidłowości pod względem 
formalnym i rachunkowym. Kontrolę poprawności wykazanych kwot w informacjach  
i wnioskach z czerwca 2019 r. dokumentowano poprzez oznaczenie ich symbolem 
„v”. Prezydent Miasta wyjaśnił, że nie sporządzano odrębnej dokumentacji  
z przeprowadzonej weryfikacji. 
Gmina przekazała Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie12, 
działającemu w imieniu Wojewody Podkarpackiego13, trzy wnioski o udzielenie 
dotacji na łączną kwotę 380 769,69 zł14. Ww. wnioski zostały złożone 1 lipca 2019 r., 
tj. zgodnie z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

(akta kontroli str. 27-108) 

1.2. Wykorzystanie środków 
Wojewoda udzielił Gminie dotacji we wnioskowanej wysokości decyzją z dnia  
12 lipca 2019 r., tj. w terminie określonym w § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r.15. Środki zostały ujęte w budżecie 
Gminy we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej (dział 801 „Oświata  
i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”)  
i wpłynęły na rachunek bankowy budżetu 19 lipca 2019 r. 
Przyznane finansowanie zostało wyliczone, w złożonych przez Gminę wnioskach,  
w oparciu o art. 55 ust. 5-9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. Koszty obsługi 
zadania wyniosły 0,99% przekazanej dotacji, tj. 3 769,98 zł. Zgodnie z art. 55 ust. 9 
ww. ustawy koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji, co w 
tym przypadku stanowiło kwotę 3 807,69 zł. Różnica wynika z przyjętego,  
we wzorach wniosków o dotację zamieszczonych w rozporządzeniu z dnia 14 marca 

                                                      
8 Na realizację zadania zleconego Gminie z zakresu administracji rządowej. 
9 Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 i 12 w Stalowej Woli prowadzone przez Gminę. 
10 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli (dalej: Szkoła Społeczna) oraz Katolicka Szkoła Podstawowa  

w Stalowej Woli (dalej: Szkoła Katolicka), dla których Gmina była właściwa do udzielenia dotacji. 
11 Dz. U. z 2020 r., poz. 17; dalej: ustawa z dnia 27 października 2017 r. 
12 Dalej: Kurator Oświaty. 
13 Dalej: Wojewoda. 
14 Na kwotę 377 640,01 zł oraz 2 199,78 zł (dla uczniów słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 2 ustawy  

z 27 października 2017 r.) i 929,90 zł (dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera). 
15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. poz. 574); dalej: rozporządzenie z dnia 
14 marca 2019 r. 
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2019 r.16, sposobu wyliczenia kosztów, jako 1% od kwoty dotacji na podręczniki  
i ćwiczenia netto (bez kosztów obsługi), a nie 1% od kwoty przekazanej dotacji. 
Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję otrzymanych środków z dotacji  
oraz dokonywanych wydatków w ramach ewidencji wykonania budżetu - środków 
przekazanych i rozliczonych przez jednostki: poszczególne szkoły i Urząd Miasta. 
Z budżetu Gminy przekazano Szkole Społecznej oraz Szkole Katolickiej17 dotację  
22 lipca 2019 r., tj. w terminie, o którym mowa w art. 58 ust. 5 ustawy z dnia  
27 października 2017 r. 
Dyrektorzy szkół podstawowych18, w związku ze zmianą prognozowanej liczby 
uczniów w klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do szkół, 
dokonali aktualizacji informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji,  
a w przypadku szkół, którym przekazano dotację – również wniosków o jej 
udzielenie. W wyniku ww. aktualizacji zapotrzebowanie na środki dotacji wzrosło  
o 483,12 zł. Nie dokonano aktualizacji wniosków o dotację złożonych Wojewodzie, 
uwzględniających powyższe informacje i wnioski. Zgodnie z art. 58 ust. 8 ustawy  
z dnia 27 października 2017 r. Gmina, na podstawie ww. aktualizacji informacji  
i wniosków, ma obowiązek dokonania aktualizacji wniosku o dotację. Prezydent 
Miasta wyjaśnił, że bazując na doświadczeniach z lat poprzednich oraz  
po konsultacjach z jednostkami, nie wnioskowano o uzupełnienie dotacji z uwagi  
na fakt, iż w poprzednich latach Gmina dokonywała zwrotów dużych środków  
w ramach tej dotacji.  
Dyrektorzy Szkoły Katolickiej oraz Szkoły Społecznej, które otrzymały z budżetu 
gminy dotacje, 11 grudnia 2019 r. oraz 2 stycznia 2020 r. dokonali rzetelnie  
i terminowo rozliczenia dotacji, a Dyrektor Szkoły Społecznej zwrócił 30 grudnia 
2019 r. niewykorzystane dofinansowanie19, zgodnie z art. 59 ust 6 ustawy z dnia  
27 października 2017 r. 
Zgodnie z przeznaczeniem oraz terminowo wykorzystano środki dotacji  
oraz rzetelnie i terminowo dokonano jej rozliczenia. Gmina w dniu 31 grudnia 2019 r. 
dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 200,87 zł, a 27 stycznia 
2020 r. przekazała Kuratorowi Oświaty sprawozdanie z realizacji zadania, zgodnie  
z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

Z otrzymanej dotacji zapewniono 4 448 uczniom z 11 szkół podstawowych dostęp 
do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

Do Gminy nie wpływały informacje ani skargi dotyczące nierzetelnej realizacji 
programu lub konieczności kupowania przez rodziców/opiekunów podręczników  
i ww. materiałów we własnym zakresie. 
Gmina nie przeprowadzała kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych 
szkołom środków na zakup podręczników lub materiałów. Prezydent Miasta 
wyjaśnił, że odstąpiono od kontroli tego zagadnienia w związku z organizacją  
w 2020 r. Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych (CUW), jednak w kolejnych 
latach będą składane wnioski o kontrolę w jednostkach w ww. zakresie, w ramach 
stanowiska ds. kontroli jednostek.  
Utworzono CUW, które od 1 stycznia 2020 r. stało się jednostką obsługującą  
m. in. dla jednostek oświatowych w zakresie administracyjnym, finansowym  
i organizacyjnym. 

 (akta kontroli str. 109-278) 

                                                      
16 Załącznik nr 4 i 5 rozporządzenia z dnia 14 marca 2019 r. 
17 Dla których Gmina była właściwa do udzielenia dotacji. 
18 Publicznych Szkół Podstawowych nr: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 i 12 w Stalowej Woli, Szkoły Społecznej oraz Szkoły Katolickiej  

w Stalowej Woli. 
19 Katolicka Szkoła wykorzystała dotację w całości po aktualizacji jej kwoty z września 2019 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
przez Gminę w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa  
na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych. 

 
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji 

zadań w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”20 
2.1. Planowanie 

W 2019 r. jedna szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika w Stalowej Woli21 – złożyła do Gminy wniosek 
o udział w programie „Aktywna tablica”22, zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r23. Gmina zakwalifikowała go do udziału  
w ww. programie i przekazała wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego 
w kwocie 14 000 zł Kuratorowi Oświaty, działającemu w imieniu Wojewody24. 
Wniosek był kompletny i złożony terminowo, tj. 15 kwietnia 2019 r. zgodnie z § 9 ust. 
1 pkt 3 ust. i 2 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2017 r. Informację o zakwalifikowaniu 
Szkoły do objęcia dofinansowaniem przekazał Kurator Oświaty w dniu 20 maja 
2019 r.  
Pismem z 21 czerwca 2019 r. Wojewoda zawiadomił Gminę o przyznaniu dotacji  
we wnioskowanej wysokości. Środki zostały ujęte w budżecie Gminy we właściwym 
rozdziale klasyfikacji budżetowej (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 
„Szkoły podstawowe”). Dofinansowanie nie przekroczyło 80% kosztów realizacji 
zadania.  

(akta kontroli str. 279-302) 

2.2. Wykorzystanie środków 

Umowę o udzielenie dotacji pomiędzy Kuratorem Oświaty a Gminą zawarto  
21 czerwca 2019 r. Środki w kwocie 14 000 zł przekazano Gminie 28 czerwca 
2019 r., tj. w terminie określonym w § 13 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 lipca 
2017 r. 
W dniu 4 lipca 2019 r. Gmina przekazała dotację oraz wkład własny Szkole. 
Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję otrzymanego dofinansowania  
oraz dokonywanych wydatków w ramach ewidencji wykonania budżetu - środków 
przekazanych i rozliczonych przez Szkołę. 
Dotację wykorzystano w całości, terminowo i zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono 
dwa interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 65 cali. W dniu  
12 września 2019 r. Szkoła, na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę 
monitorów, dokonała płatności 17 500 zł (14 000 zł ze środków dotacji i 3 500 zł  
ze środków Gminy). 

                                                      
20 Na realizację własnego zadania bieżącego Gminy. 
21 Dalej: Szkoła. 
22 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” ustanowiony uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów  
z dnia 19 lipca 2017 r. 

23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji 
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1401); dalej: rozporządzenie z dnia 19 lipca 2017 r. 

24 Porozumienie z 8 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Kuratorem Oświaty (Dz. Urz. Woj. 
Podk. poz. 3456). 
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Gmina rzetelnie i terminowo, tj. 15 stycznia 2020 r., zgodnie z powyższą umową, 
dokonała rozliczenia ww. dofinansowania przekazując Kuratorowi Oświaty 
sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2019 r. 
Termin przedłożenia ostatecznego sprawozdania z realizacji ww. programu, w tym  
w części merytorycznej realizowanej do dnia 15 czerwca 2020 r., ustalono  
w umowie o udzielenie dotacji do dnia 30 czerwca 2020 r. 
W wyniku udziału Gminy w programie „Aktywna tablica” Szkoła zakupiła 
interaktywne monitory dotykowe, w które zostały wyposażone dwie sale lekcyjne. 
Infrastruktura Szkoły została wzbogacona o nowoczesne pomoce dydaktyczne 
umożliwiające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 
Prezydent Miasta wyjaśnił m. in., że zakupiony sprzęt przyczynił się do jakościowej 
zmiany sposobu nauczania i uczenia się. 
Kontrola wykorzystania środków ww. dotacji, przeprowadzona w dniu 8 stycznia 
2020 r. przez pracownika Urzędu Miasta, nie wykazała nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 276-278, 303-392) 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
przez Gminę w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa  
na dofinansowanie realizacji zadań w ramach rządowego programu „Aktywna 
tablica”. 

 
3. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz środków z Funduszu 

Pracy na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech („Maluch+”) 

3.1. Planowanie 
W dniu 21 grudnia 2018 r. Gmina, w związku z naborem w ramach Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch+” 
edycja 2019 (Moduł 2)25, złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Rzeszowie ofertę na zapewnienie funkcjonowania 65 miejsc opieki nad dziećmi26 
w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli27. 
Następnie w dniu 6 marca 2019 r., tj. w terminie siedmiu dni roboczych od dnia 
ogłoszenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu28, 
w celu otrzymania dofinansowania w przyznanej kwocie 117 000 zł, Gmina 
dostarczyła Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Nie wystąpiły okoliczności 
wskazujące na wykluczenie Gminy z listy podmiotów zakwalifikowanych  
do uzyskania dofinansowania, o których mowa w pkt 6.1.6 Programu „Maluch+”. 
W dniu 21 maja 2019 r. Wojewoda poinformował o przyznaniu dotacji. Środki zostały 
ujęte w budżecie Gminy we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej (dział 855 
„Rodzina” rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”). Dofinansowanie 
nie przekroczyło 80% kosztów realizacji zadania. 
Zadanie to nie było dofinansowane ze środków Funduszu Pracy. 

(akta kontroli str. 393-418) 

                                                      
25 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” 2019 opracowany przez Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w listopadzie 2018 r.; dalej: Program „Maluch+”. 
26 Miejsc opieki nad dziećmi utworzonych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad  dziećmi w wieku dla 

lat trzech „Maluch+” edycja 2016 (Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania). 

27 Dalej: Żłobek. 
28 W dniu 27 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono wyniki 

konkursu. 
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3.2. Wykorzystanie środków 

Umowa dotacji zawarta 26 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą a Gminą zawierała 
elementy określone w art. 62 ust 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.29. 
Wojewoda nie wymagał od Gminy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy dotacji jako zabezpieczenia roszczeń budżetu państwa z tytułu 
niewykonania lub niepełnego wykonania zadania. 
Dotacja przekazywana była na wydzielony rachunek bankowy, zgodnie  
z harmonogramem opracowanym przez Gminę. Prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję otrzymanych środków oraz dokonywanych wydatków w ramach ewidencji 
wykonania budżetu - środków przekazanych i rozliczonych przez Żłobek.  
Nie wystąpiły przypadki skrócenia okresu funkcjonowania Żłobka lub miejsc opieki 
dofinansowanych z dotacji. 
Przyznane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem i w terminie 
ustalonym w powyższej umowie. Dofinansowano wydatki dotyczące zatrudnienia 
opiekunek. 
Gmina rzetelnie i w terminie wynikającym z umowy, tj. 29 stycznia 2020 r., dokonała 
rozliczenia dofinansowania przekazując Wojewodzie sprawozdanie z wykorzystania 
dotacji. 
Sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, o których mowa 
w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. również zostały przekazane terminowo. 
W wyniku realizacji Programu „Maluch+” w 2019 utrzymano w Żłobku 
funkcjonowanie 65 miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech. 
W 2019 r. Gmina sprawowała nadzór nad żłobkami, zgodnie z planem nadzoru 
przyjętym przez Radę Miejską w Stalowej Woli30. W ramach nadzoru 31 maja 
2019 r. w Żłobku przeprowadzono kontrolę31. Nie wystąpiły okoliczności wskazujące 
na podjęcie czynności nadzorczych poza ww. planem, o których mowa w art. 55  
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

(akta kontroli str.276-278, 419-487) 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
przez Gminę w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa  
na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku  
do lat trzech („Maluch+”). 

 

V. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w wykorzystaniu w 2019 r. 
kontrolowanych dotacji Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków. 
 

VI. Pozostałe informacje i pouczenia 
 

                                                      
29 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.); dalej: ustawa  

z dnia 4 lutego 2011 r. 
30 Uchwała nr XI/152/11 z dnia 8 czerwca 2011 r. 
31 W zakresie: 1) warunków i jakości opieki sprawowanej nad dziećmi, 2) zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków  

i klubów dziecięcych ze stanem faktycznym, 3) wymaganych kwalifikacji osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi  
oraz ważności badań, 4) przebiegu rekrutacji na rok 2019/2020. 
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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 Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
 
 
 
Rzeszów,  5    marzec 2020 r. 
 
 
 
 

Kontroler 

Marek Sikora 
Starszy inspektor k. p. 

/-/ 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 
Dyrektor 
Wiesław Motyka 
 
                  /-/ 
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