
         

FB-IV.431.18.2020 Łódź, 18 grudnia 2020 r.

Pan

Krzysztof Chojniak 

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

SPRAWOZDANIE

z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Mieście Piotrków 

Trybunalski, z siedzibą przy Pasażu K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, 

w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. przez:

 Jolantę Frątczak, starszego specjalistę w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi, pełniącą funkcję kierownika zespołu kontrolerów,

 Wojciecha Frąka, starszego specjalistę w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi, pełniącego funkcję członka zespołu kontrolerów do dnia 

30 listopada 2020 r.,

 Agatę Suchacką, starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budżetu 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniącą funkcję członka zespołu 

kontrolerów od dnia 1 grudnia 2020 r.,

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 29/1/2020 oraz Nr 29/2/2020 z dnia 23 października 

2020 r. oraz Nr 32/1/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., wydanych przez Dyrektora Wydziału 

Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. 

Zakres kontroli:

a) przedmiot: prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej jednostce samorządu 

terytorialnego w 2019 roku na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”,

     WOJEWODA ŁÓDZKI
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b) okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

W związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia 

epidemicznego, a następnie stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 

i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej tym wirusem u ludzi, 

kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny zdalnie na podstawie art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191. Korespondencja oraz skany dokumentów 

dotyczące przedmiotu kontroli przekazywane były przez jednostkę kontrolowaną za pomocą 

platformy e-PUAP oraz poczty elektronicznej. 

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W dniu 6 października 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa”2 dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów 

prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań 

uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup 

nowości wydawniczych - zwane dalej Rozporządzeniem3. 

Wsparcie finansowe mogło zostać udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ 

prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną wkładu własnego w wysokości co najmniej 

20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Do wkładu 

własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, zawartej między 

wojewodą a organem prowadzącym szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, do dnia 

31 grudnia roku, w którym przyznano wsparcie finansowe.

2. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia, w 2019 szkoły mogły wnioskować o przyznanie 

środków w ramach Programu do 31  października  roku poprzedzającego (2018),  a organy 

1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)
2 Program wprowadzono Uchwałą Nr 180 Rady Ministrów z 6.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zmienioną Uchwałą nr 190/2018 Rady Ministrów 
z dnia 27.12.2018 r.
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu 
realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 
2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów 
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1667) - obowiązujące w okresie objętym kontrolą, do 28.11.2019 r., dla dofinansowań udzielonych 
w 2019 r. w badanym kontrolą zakresie
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prowadzące składać wnioski do wojewodów  w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku. 

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oceniały zespoły powołane przez wojewodę. 

Wojewoda, na podstawie oceny, w ramach kwoty środków budżetu państwa 

przypadających na dane województwo podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego 

organom prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną.

[akta kontroli, str. 35 - 62]

3. W dniu 10 listopada 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim a Łódzkim 

Kuratorem Oświaty, zwanym dalej Kuratorem, na podstawie art. 20 ustawy o wojewodzie4 

oraz § 7 ust. 3, § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, § 11 ust. 2 i 3, § 13 ust. 1 i 2, § 15 ust. 2 i 3 

Rozporządzenia, zawarte zostało porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, na mocy 

którego Wojewoda powierzył, a Kurator przyjął do wykonania czynności związane 

z realizacją na terenie województwa łódzkiego Priorytetu 3 „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa”5, dalej zwanego Programem. W § 1 Porozumienia wskazano 

zakres zadań powierzonych Kuratorowi. Treść § 4 Porozumienia stanowi, że Wojewoda 

Łódzki sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonania przez Kuratora zadań 

powierzonych Porozumieniem. 

[akta kontroli, str. 63 - 69]

4. W wyniku przeprowadzonej  kontroli finansowej przeprowadzonej przez służby Wojewody 

Łódzkiego w Kuratorium Oświaty w Łodzi, zakończonej wystąpieniem pokontrolnym z 

dnia 21 sierpnia 2020 r.,    FB-IV.1611.1.2020, do szczegółowego rozpoznania w zakresie 

realizacji zadań wybrane zostały przez kierownika jednostki kontrolującej organy 

prowadzące szkoły objęte wsparciem Programu - w tym Miasto Piotrków Trybunalski.

5. Zarządzeniem Nr 387 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

10 października 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości, zmienionym Zarządzeniem 

Nr 427 z dnia 12 listopada 2019 r., wprowadzono zasady rachunkowości stosowane 

dla budżetu Miasta oraz Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wskazane zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 362 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont wprowadzono plan 

kont z opisem zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu Miasta oraz Urzędu Miasta 

4 Ustawa z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (w brzmieniu obowiązującym 
na dzień podpisania Porozumienia: t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525) 
5 Patrz: przypis 2 i 3
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Piotrkowa Trybunalskiego.

[akta kontroli, str. 71- 214]

6. W terminie określonym w § 7 ust. 1 Rozporządzenia, tj. do 31 października 2018 r., wnioski 

o udział w Programie złożyły 2 szkoły:

 Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. A.F. Modrzewskiego 

w Piotrkowie Trybunalskim, zwana dalej SP nr 5 – wniosek wpłynął do sekretariatu 

Urzędu Miasta w dniu 30 października 2018 r.,

 Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, zwana 

dalej SP nr 11 – wniosek wpłynął do sekretariatu Urzędu Miasta w dniu 

30 października 2018 r.

Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane przez Miasto Piotrków Trybunalski pod 

względem kompletności i prawidłowości, a następnie przyjęte jako prawidłowo złożone. 

Szkoły wniosły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup książek 

do biblioteki szkolnej. Złożona przez szkoły dokumentacja zawierała wszystkie wymagane 

przepisami Rozporządzenia informacje - w tym opis planowanych przez szkołę lub 

bibliotekę pedagogiczną działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród 

dzieci, a także kalkulację kosztów programu obejmującą: koszt całkowity programu, kwotę 

wkładu własnego oraz szacunkową kwotę dofinansowania.

[akta kontroli, str. 228- 234]

7. W terminie przewidzianym w § 7 ust. 3 Rozporządzenia, tj. do 20 listopada 2018 r., Miasto 

Piotrków Trybunalski wystąpiło do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kuratora, 

któremu Wojewoda powierzył do wykonania zadania Wojewody dotyczące realizacji 

Programu, z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego (wpływ dokumentów 

do Kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi - 13 listopada 2018 r.). 

Zakres podmiotowy wniosku Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmował obydwie  

szkoły, które złożyły wnioski o udział w Programie. Wniosek zawierał wymagane 

elementy wskazanee w § 7 ust. 4 Rozporządzenia. Miasto wnioskowało 

o wsparcie finansowe z programu w wysokości 24 000,00 zł, przy wkładzie własnym 

6 000,00 zł.    

[akta kontroli, str. 217- 227, 235]
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8. Szczegółowe ustalenia na temat trybów i procedur zastosowanych przez Wojewodę 

Łódzkiego w toku wyłaniania organów prowadzących, którym przyznano wsparcie 

finansowe na realizację zadania w konkretnych szkołach, poczynione zostały przez służby 

Wojewody w trakcie kontroli finansowej w Kuratorium Oświaty w Łodzi - o której 

wspomniano wyżej w pkt 4.

W wyniku procedur konkursowych, zastosowanych w toku prac powołanego przez 

Wojewodę (w myśl § 8 Rozporządzenia) zespołu konkursowego, do udzielenia wsparcia 

wyłoniono SP nr 5 oraz SP nr 11.

Wskazany zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele Kuratora oraz Wojewody 

Łódzkiego, prowadził czynności polegające na ocenie i kwalifikacji wniosków złożonych 

przez organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3 Rozporządzenia. 

W związku z zakwalifikowaniem do Programu ww. szkół Miastu Piotrków Trybunalski 

przyznano z budżetu państwa dotację celową w wysokości 24 000,00 zł.

9. Działający z upoważnienia Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu 

ŁUW w Łodzi pismem z 17 maja 2019 r. znak FB-I.3111.2.97.2019 poinformował 

Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów województwa, w tym Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, iż decyzją Wojewody Łódzkiego znak FB-I.3111.2.97.2019 z dnia 

16 maja 2019 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 rok dla gmin 

województwa łódzkiego w dziale 801, rozdz. 80101, § 2030. Dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego przyznano dotację celową w wysokości 24 000,00 zł. Przyznana dotacja, 

pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy 

celowej (cz. 83, poz. 37), przeznaczona została na dofinansowanie zakupu nowości 

wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, 

tj. na realizację Programu.

 [akta kontroli, str. 237- 242]

10. Zarządzeniem Nr 214 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów Miasta 

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 2030 

„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę przyznanej dotacji 

24 000,00 zł (Załącznik Nr 1/A do ww. zarządzenia). Odpowiednio w rozdziale 80101 

zwiększono  wydatki o 24 000,00 zł (Załącznik Nr 2/A do ww. zarządzenia).
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[akta kontroli, str. 243- 258]

11. Zarządzeniem Nr 215 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych dokonano zmian w planie finansowym Urzędu 

Miasta oraz w planach finansowych jednostek budżetowych między innymi w SP nr 5 

i SP nr 11 zwiększając wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 

„Szkoły podstawowe” w § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” 

po 12 000,00 zł.

[akta kontroli, str. 259- 266]

12. Umowa Nr 252/2019 z 12 czerwca 2019 r. została  zawarta między Wojewodą Łódzkim, 

reprezentowanym przez Kuratora, a Miastem Piotrków Trybunalski, reprezentowanym 

przez Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Przedmiotem powyższej umowy (§ 1 pkt 1 umowy) było udzielenie dotacji celowej Miastu 

Piotrków Trybunalski na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych 

w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”/…/. 

W § 2 ust. 4 umowy określono kwotę dotacji w wysokości 24 000,00 zł, co stanowiło 

nie więcej niż 80% kosztów realizacji finansowanego zadania.

Termin wykorzystania dotacji wskazano w § 2 ust. 9 /…/ i określono do dnia 31 grudnia 

2019 r., natomiast w ust. 10 określono  termin zwrotu niewykorzystanej dotacji /…/ jako 

nie dłuższy niż 15 dni licząc od dnia zakończenia realizacji Zadania /…/ co z kolei  oznacza 

iż nie później niż do dnia 15 stycznia 2020 r.

W § 3 okres realizacji Zadania ustalono następująco /…/ rozpoczęcie realizacji Zadania: 

data podpisania niniejszej umowy, zakończenie realizacji Zadania: 31 grudnia 2019 r.

[akta kontroli, str. 267- 273]

12. W dniu 18 czerwca 2019 r. Dyrektorom SP nr 5 i  SP nr 11 zostały udzielone przez 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełnomocnictwa do realizacji Rządowego 

programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z założeniami 

ww. programu.

Zapis § 2 ust. 1 umowy Nr 252/2019 z 12 czerwca 2019 r. dotyczącej realizacji zadania 

stanowi, że beneficjent może zlecić w całości lub w części realizację Zadania dyrektorom 

szkół biorącym udział w Zadaniu, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Programu, 
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w oparciu o stosowne pełnomocnictwo rodzajowe do danego zadania, o ile nie narusza to 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)6.

[akta kontroli, str. 515 - 517]

13. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 152 ustawy o finansach7 i wynikającymi z zasad 

ustawy o rachunkowości8 - co wynika z zapisu  § 6 pkt 1 umowy Nr 252/2019 

z 12 czerwca 2019 r. - beneficjent zobowiązany został do prowadzenia wyodrębnionej 

ewidencji księgowej środków otrzymanych w ramach przedmiotowej dotacji, a także 

wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację 

poszczególnych operacji księgowych.

W odpowiedzi na pismo kontrolerów z dnia 27 listopada 2020 r. dotyczące złożenia 

wyjaśnień w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków 

otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie Zadania, a także 

wydatków dokonywanych z tych środków Skarbnik Miasta Piotrków Trybunalski 

poinformował:

 „(…) Ewidencja księgowa prowadzona w Referacie Dochodów Urzędu Miasta dla n/w 

operacji przedstawiała się następująco:

1) wpływ środków z dotacji na rachunek podstawowy budżetu i przekazanie środków 

finansowych do jednostek realizujących wydatki, tj. szkół wymienionych 

w załączniku do umowy nr 252/2019. W księgach rachunkowych budżetu operacje związane 

z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa ewidencjonowane były na kontach 

analitycznych przeznaczonych do księgowania dotacji. Środki w kwocie 24.000,00 zł 

z umowy 252/2019 wpłynęły na podstawowy rachunek bankowy budżetu i zaksięgowane 

zostały na koncie analitycznym 133-1-D-80101-2030 („1” oznacza podstawowy rachunek 

budżetu; „D” – dotacje; „80101- 2030” – klasyfikację budżetową dochodu) oraz 901-D-

80101-2030. W treści operacji w programie finansowo-księgowym zaznaczone było, 

zgodnie z opisem przelewu z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, że środki dotyczą NPRCz. 

Wydruki z kont 133-1-80101-2030 i konta 901-D-80101-2030 za 2019 rok zostały 

udostępnione w dniach 30.10.2020 i 23.11.2020 r.

2) przekazanie środków szkołom realizującym wydatki Otrzymane środki zostały 

przekazane szkołom realizującym wydatki ze środków dotacji zaewidencjonowane na 

6 W brzmieniu obowiązującym obecnie: t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.
7 Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (w brzmieniu obowiązującym obecnie: t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz.869 z późn. zm.)
8 Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (w brzmieniu obowiązującym obecnie: t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.351 
z późn. zm.)
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kontach: Wn 223-11-80101-2030 / Ma 133-1-WYDATKI (12.000,00 zł), Wn 223-05-80101-

2030 Ma 133-1-WYDATKI (12.000,00 zł). W symbolach konta analitycznego 223 znajduje 

się symbol literowy tożsamy z numerem szkoły i klasyfikacja budżetowa (w załączeniu 

wydruki z planu kont dla ww. kont w programie SIGID KB Organ). Sposób księgowania 

wpływu dotacji i przekazania środków do jednostek budżetowych na kontach analitycznych 

organu umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

3) Rozliczenie wydatków ze środków dotacji na poziomie jednostki samorządu 

terytorialnego odbyło się na kontach 902 i 223. Zrealizowane wydatki przeksięgowywane 

były ze strony Ma konta 223 jednostki realizującej projekt NPRCz na konto analityczne 902 

z odpowiednią klasyfikacją budżetową. Specyfika programu księgowego oraz danych 

prezentowanych w sprawozdaniu Rb-28S, na podstawie którego dokonuje się księgowania, 

powoduje, że analityka konta 902 ograniczona jest do rozdziału i paragrafu klasyfikacji 

budżetowej, bez Strona 3 z 4 szczegółowego wyróżnienia zrealizowanych wydatków 

na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Ewidencja 

księgowa w jednostce organizacyjnej wpływu środków finansowych na rachunek bankowy 

jednostki oraz poniesienia wydatków ze środków dotacji – konta księgowe szkół Dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych realizujących wydatki oświadczyli i przedłożyli dokumentację 

z której wynika, że dla zapewnienia prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 

dotacji jednostki wykorzystały konta, które były uwzględnione w planie kont jednostek. 

Konto analityczne powiązano z właściwą klasyfikacją budżetową i symbolem poddziałania 

w budżecie, które dla każdej ze szkół miało symbol: 1) dla Szkoły Podstawowej Nr 5 symbol: 

SP5-13/G/D – Realizacja Programu Rozwoju Czytelnictwa 2) dla Szkoły Podstawowej 

Nr 11 symbol: SP11-13/G/D – Realizacja Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Ww. poddziałania budżetowe utworzono w toku zmian budżetu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego ustalonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 214 z dnia 31.05.2019 r. 

wprowadzającym środki dotyczące przedmiotowego dofinansowania do budżetu po stronie 

dochodów i wydatków, a następnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 215 z 31.05.

2019 r. – załącznik Nr 16/A dla Szkoły Podstawowej Nr 5 i Załącznik Nr 19/A dla Szkoły 

Podstawowej Nr 11, na mocy którego wprowadzono zmiany w planach finansowych 

jednostek budżetowych. Zadania budżetowe tworzone są w module PlanB firmy Doskomp 

wspomagającym zarządzanie zadaniami realizowanymi w ramach budżetu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. Ewidencja księgowa wydatków w ramach ww. poddziałań 

budżetowych stanowi wyodrębnioną ewidencję dotacji Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Litera D w symbolu zadania oznacza, że źródłem finansowania są środki 
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z dotacji.(…).”

[akta kontroli, str. 277 - 286]

14. Wojewoda Łódzki 21 czerwca 2019 r. przekazał Miastu Piotrków Trybunalski przyznane 

środki w wysokości 24 000,00 zł. Powyższa kwota tego samego dnia wpłynęła na dotacyjny 

rachunek bankowy Miasta, co potwierdza wyciąg bankowy - WB nr 120/2019 z 21 czerwca 

2019 r. 

Wpływ dotacji został zaewidencjonowany po stronie Ma konta 901-D-80101-2030 

„Dochody budżetu” w korespondencji ze stroną Wn konta 133-1-D-80101-2030 - 

„Rachunek budżetu”.

[akta kontroli, str. 287 – 291, 305 – 308]

Przekazanie środków dotacji przez Miasto Piotrków Trybunalski do poszczególnych szkół 

w kwotach po 12 000,00 zł nastąpiło w dniu 25 czerwca 2019 r. (wyciąg bankowy 

nr 122/2019) i zostało zaewidencjonowane na stronie Ma konta 133-1-WYDATKI 

w korespondencji z kontami:

 223-11-80101-2030 – „Rozliczenie wydatków budżetowych)” strona Wn,

 223-05-80101-2030 – „Rozliczenie wydatków budżetowych)” strona Wn.

[akta kontroli, str. 295- 301, 305 – 308]

15. Wpływ środków na rachunek bankowy do SP nr 5 nastąpił w dniu 25 czerwca 2019 r. 

(wyciąg bankowy nr 121/2019) i ujęty został w ewidencji księgowej szkoły po stronie Wn 

konta 130-01 WY-DT – „Rachunek bieżący – wydatki z dotacji” w korespondencji 

z kontem 223-02DT – „Rozliczenie wydatków budżetowych – rozliczenie dotacji” 

strona Ma. Konta powiązano z klasyfikacją budżetową 801 80101 § 4240 i zadaniem      

SP5- 13/G/D.

[akta kontroli, str. 359 - 360, 361 - 371]

16. W ramach Programu w dniu 24 sierpnia 2019 r. SP nr 5 dokonała zakupu książek na kwotę 

10 328,60 zł, co zostało potwierdzone wystawioną w tym dniu fakturą VAT nr F/000219/19 

z terminem płatności 14 września 2019 r. Płatności za fakturę dokonano terminowo 

z rachunku bankowego SP nr 5 w dniu 13 września 2019 r., WB nr 165/2019. 

Faktura została opisana zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 3 umowy 

Nr 252/2019, tzn.: wskazano cel zakupu, nr umowy, opis wpisu do księgi inwentarzowej, 

adnotację o kontroli pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 
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i zastosowaniu trybu ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), informację 

o zapłacie za fakturę. Kwota 10 328,60 zł została uregulowana ze środków  dotacji. 

Wszystkie adnotacje składające się na opis do faktury były opatrzone datami, pieczątkami 

i podpisami osób uprawnionych.

Poniesiony wydatek został w szkole zaewidencjonowany na koncie 130-01 WY-DT – 

„Rachunek bieżący – wydatki z dotacji” strona Ma w korespondencji z kontem 201 – 

„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” strona Wn.

[akta kontroli, str. 377 - 381, 402]

W dniu 6 września 2019 r. SP nr 5 dokonała zakupu książek na kwotę 1 070,21 zł, 

co zostało potwierdzone wystawioną w tym dniu fakturą VAT nr 657559/PAR/2019 

z terminem płatności 20 września 2019 r. Płatności za fakturę dokonano z rachunku 

bankowego SP nr 5 w dniu 23 września 2019 r., WB nr 168/2019 – 3 dni po wyznaczonym 

terminie. W złożonym w dniu 9 grudnia 2020 r. wyjaśnieniu Główny Księgowy SP nr 5 

poinformował: Firma Glosel wskazała na fakturze zakupu termin płatności odroczonej. 

W naszym przypadku termin ten dostawca wydłużył o kolejne 14 dni. Faktura zakupu

z terminem płatności odroczonej może zostać zapłacona w terminie późniejszym. Zapłata 

wskazanego zobowiązania została więc dokonana w terminie. Firma Glosel nie obciążyła 

szkoły odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za fakturę 657559/PAR/2019.”

Faktura została opisana zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 3 umowy 

Nr 252/2019, tzn.: wskazano cel zakupu, nr umowy, opis wpisu do księgi inwentarzowej, 

adnotację o kontroli pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 

i zastosowaniu trybu ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), informację 

o zapłacie za fakturę. Kwota 1 070,21 zł została uregulowana ze środków   dotacji. 

Wszystkie adnotacje składające się na opis do faktury były opatrzone datami, pieczątkami 

i podpisami osób uprawnionych.

Poniesiony wydatek został w szkole zaewidencjonowany na koncie 130-01 WY-DT – 

„Rachunek bieżący – wydatki z dotacji” strona Ma w korespondencji z kontem 201 – 

„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” strona Wn.

[akta kontroli, str. 389 - 392, 404 – 405, 519]

W dniu 24 października 2019 r. SP nr 5 dokonała zakupu książek na kwotę 600,00 zł, 

co zostało potwierdzone wystawioną w tym dniu fakturą VAT nr FAS/725/2019 

z terminem płatności 15 listopada 2019 r. Płatności za fakturę dokonano terminowo 

z rachunku bankowego SP nr 5 w dniu 12 listopada 2019 r., WB nr 203/2019.
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Faktura została opisana zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 3 umowy 

Nr 252/2019, tzn.: wskazano cel zakupu, nr umowy, opis wpisu do księgi inwentarzowej, 

adnotację o kontroli pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 

i zastosowaniu trybu ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), informację 

o zapłacie za fakturę. Kwota 600,00 zł została uregulowana ze środków   dotacji. Wszystkie 

adnotacje składające się na opis do faktury były opatrzone datami, pieczątkami i podpisami 

osób uprawnionych.

Poniesiony wydatek został w szkole zaewidencjonowany na koncie 130-01 WY-DT – 

„Rachunek bieżący – wydatki z dotacji” strona Ma w korespondencji 

z kontem 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” strona Wn.

[akta kontroli, str. 393 - 396, 407 - 415]

W dniu 12 listopada 2019 r. SP nr 5 dokonała zakupu książek na kwotę 3 000,00 zł, 

co zostało potwierdzone wystawioną w tym dniu fakturą VAT nr F/000408/19 z terminem 

płatności 3 grudnia 2019 r. Płatności za fakturę dokonano terminowo z rachunku 

bankowego SP nr 5 w dniu 28 listopada 2019 r., WB nr 215/2019.

Faktura została opisana zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 3 umowy 

Nr 252/2019, tzn.: wskazano cel zakupu, nr umowy, opis wpisu do księgi inwentarzowej, 

adnotację o kontroli pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 

i zastosowaniu trybu ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), informację 

o zapłacie za fakturę. Kwota 3 000,00 zł uregulowana  została ze środków własnych Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystkie adnotacje składające się na opis do faktury były 

opatrzone datami, pieczątkami i podpisami osób uprawnionych.

Poniesiony wydatek został w szkole zaewidencjonowany na koncie 130-01 WY-DT – 

„Rachunek bieżący – wydatki z dotacji” strona Ma w korespondencji 

z kontem 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” strona Wn.

[akta kontroli, str. 382 - 388]

W dniu 9 grudnia 2019 r. SP nr 5 dokonała zakupu książki na kwotę 1,19 zł, co zostało 

potwierdzone wystawioną w tym dniu fakturą VAT nr F/000980/19 z terminem płatności 

23 grudnia 2019 r. Płatności za fakturę dokonano terminowo z rachunku bankowego 

SP nr 5 w dniu 11 grudnia 2019 r., WB nr 224/2019.

Faktura została opisana zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 3 umowy 

Nr 252/2019, tzn.: wskazano cel zakupu, nr umowy, opis wpisu do księgi inwentarzowej, 



12

adnotację o kontroli pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 

i zastosowaniu trybu ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), informację 

o zapłacie za fakturę. Kwota 1,19 zł uregulowana została ze środków   dotacji. Wszystkie 

adnotacje składające się na opis do faktury były opatrzone datami, pieczątkami i podpisami 

osób uprawnionych.

Poniesiony wydatek został w szkole zaewidencjonowany na koncie 130-01 WY-DT – 

„Rachunek bieżący – wydatki z dotacji” strona Ma w korespondencji 

z kontem 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” strona Wn.

[akta kontroli, str. 397 - 400, 416 - 420]

Wydatki zostały prawidłowo zakwalifikowane - do właściwego paragrafu klasyfikacji 

budżetowej, tj. do § 4240. 

W dniu 30 grudnia 2019 r. do organu prowadzącego - Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

wpłynęło sprawozdanie SP nr 5 - zestawienie ilościowo–wartościowe wydatków 

dokonanych w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa.

[akta kontroli, str. 421- 425, 513]

17. Wpływ środków na rachunek bankowy do SP nr 11 nastąpił w dniu 25 czerwca 2019 r. 

(wyciąg bankowy nr 117/2019) i ujęty został w ewidencji księgowej szkoły po stronie Wn 

konta 130-04##- – „Rachunek bieżący – dotacje” w korespondencji z kontem 223-dot## – 

„Rozliczenie wydatków budżetowych - dotacji” strona Ma. Konta powiązano z klasyfikacją 

budżetową 801 80101 § 4240 i zadaniem SP11-13/G/D.

[akta kontroli, str. 459 - 468]

18. W ramach Programu w dniu 5 października 2019 r. SP nr 11 dokonała zakupu książek na 

kwotę 2 997,94 zł, co zostało potwierdzone wystawioną w tym dniu fakturą VAT 

nr 1521/425/2019/S z terminem płatności 14 października 2019 r. Płatności za fakturę 

dokonano terminowo z rachunku bankowego SP nr 11 w dniu 11 października 2019 r., 

WB nr 176/2019. 

Faktura została opisana zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 3 umowy 

Nr 252/2019, tzn.: wskazano cel zakupu, nr umowy, opis wpisu do księgi inwentarzowej, 

adnotację o kontroli pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 

i zastosowaniu trybu ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), informację 

o zapłacie za fakturę. Wszystkie adnotacje składające się na opis do faktury były opatrzone 

datami, pieczątkami i podpisami osób uprawnionych.
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Do powyższej faktury w dniu 5 października 2019 r. została wystawiona faktura korygująca 

w treści której został pomniejszony o 0,01 zł podatek VAT.

Kwota 2 997,93 zł uregulowana została ze środków własnych Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.

Poniesiony wydatek został w szkole zaewidencjonowany na koncie 130-04##- – 

„Rachunek bieżący – dotacje”  strona Ma w korespondencji z kontem 201 – „Rozrachunki 

z odbiorcami i dostawcami” strona Wn.

[akta kontroli, str. 474 - 483]

W dniu 29 października 2019 r. SP nr 11 dokonała zakupu książek na kwotę 12 000,00 zł, 

co zostało potwierdzone wystawioną w tym dniu fakturą VAT nr F/000393/19 z terminem 

płatności 21 listopada 2019 r. Płatności za fakturę dokonano terminowo z rachunku 

bankowego SP nr 11 w dniu 18 listopada 2019 r., WB nr 199/2019.

Faktura została opisana zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 3 umowy 

Nr 252/2019, tzn.: wskazano cel zakupu, nr umowy, opis wpisu do księgi inwentarzowej, 

adnotację o kontroli pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 

i zastosowaniu trybu ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), informację 

o zapłacie za fakturę. Kwota 12 000,00 zł uregulowana ze środków   dotacji. Wszystkie 

adnotacje składające się na opis do faktury były opatrzone datami, pieczątkami i podpisami 

osób uprawnionych.

Poniesiony wydatek został w szkole zaewidencjonowany na koncie 130-04##- – 

„Rachunek bieżący – dotacje”  strona Ma w korespondencji z kontem 201 – „Rozrachunki 

z odbiorcami i dostawcami” strona Wn.

[akta kontroli, str. 485 - 494, 498 - 500]

W dniu 5 grudnia 2019 r. SP nr 11 dokonała zakupu książki na kwotę 2,07 zł, co zostało 

potwierdzone wystawioną w tym dniu fakturą VAT nr F/000975/19 z terminem płatności 

20 grudnia 2019 r. Płatności za fakturę dokonano terminowo z rachunku bankowego 

SP nr 11 w dniu 5 grudnia 2019 r., WB nr 211/2019.

Faktura została opisana zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 3 umowy 

Nr 252/2019, tzn.: wskazano  cel zakupu, nr umowy, opis wpisu do księgi inwentarzowej, 

adnotację o kontroli pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 

i zastosowaniu trybu ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), informację 

o zapłacie za fakturę. Kwota 2,07 zł uregulowana  została ze środków własnych Miasta 
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Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystkie adnotacje składające się na opis do faktury były 

opatrzone datami, pieczątkami i podpisami osób uprawnionych.

Poniesiony wydatek został w szkole zaewidencjonowany na koncie 130-04##- – 

„Rachunek bieżący – dotacje”  strona Ma w korespondencji z kontem 201 – „Rozrachunki 

z odbiorcami i dostawcami” strona Wn.

[akta kontroli, str. 469 - 473]

Wydatek został prawidłowo zakwalifikowany - do właściwego paragrafu klasyfikacji 

budżetowej, tj. do § 4240. 

W dniu 30 grudnia 2019 r. do organu prowadzącego - Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

wpłynęło sprawozdanie SP nr 11 - zestawienie ilościowo–wartościowe wydatków 

dokonanych w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa.

[akta kontroli, str. 503- 509, 513]

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie faktur w podziale na szkoły (rozliczenie 

dotacji):

Lp. nazwa 
szkoły nr faktury VAT nazwa 

wydatku

kwota 
faktury 

(zł)

w tym: 
środki 

pochodzące 
z dotacji 

(zł)

w tym: 
środki 
własne 

(zł)

F/000219/19 pozycje 
książkowe 10 328,60 10 328,60  

657559//PAR/2019 pozycje 
książkowe 1 070,21 1 070,21  

FAS/725/2019 pozycje 
książkowe 600,00 600,00  

F000408/19 pozycje 
książkowe 3 000,00  3 000,00

1 SP nr 5

F/000980/19 pozycje 
książkowe 1,19 1,19  

Razem SP nr 5  15 000,00 12 000,00 3 000,00

F/000393/19 pozycje 
książkowe 12 000,00 12 000,00  

1521/425/2019/S pozycje 
książkowe 2 997,94  2 997,94

1521/7/2019/K korekta -0,01  -0,01
2 SP nr 11

F/000975/19 pozycje 
książkowe 2,07  2,07

Razem SP nr 11  15 000,00 12 000,00 3 000,00

Razem wydatki 30 000,00 24 000,00 6 000,00

Stwierdza się, że środki finansowe pochodzące z przyznanej z budżetu państwa Miastu 

Piotrków Trybunalski dotacji celowej na realizację w 2019 r. Priorytetu 3 „Narodowego 
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Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostały wykorzystane przez beneficjenta zgodnie 

z przeznaczeniem.

Wydatki na realizację zadania zostały poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy 

Nr 252/2019, tj. od 12 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z zapisami § 2 ust. 9 

ww. umowy.

19. W dniu 13 stycznia 2020 r. do Kuratorium Oświaty w Łodzi wpłynęło sprawozdanie 

finansowe organu prowadzącego (Miasta Piotrkowa Trybunalskiego) z realizacji 

Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za 2019 rok. 

Sprawozdanie złożone zostało z zachowaniem terminu wskazanego w § 9 ust. 1 umowy 

nr 252/2019. Sprawozdanie zostało zatwierdzone pod względem merytorycznym w dniu 

21 stycznia 2020 r., a pod względem formalno-rachunkowym w dniu 29 stycznia 2020 r.

W powyższym sprawozdaniu Miasto Piotrków Trybunalski wskazało:

 wydatki uregulowane z dotacji 24 000,00 zł co stanowi 80% całości zadania,

 środki finansowe własne 6 000,00 zł co stanowi 20% całości zadania,

 ogółem 30 000,00 zł co stanowi 100% całości zadania.

W dniu 19 stycznia 2020 r. na rachunek dysponenta części budżetowej 85/10 - 

województwo łódzkie dokonano zwrotu odsetek bankowych za 2019 r. w wysokości 

98,54 zł uzyskanych od przekazanych przez Wojewodę środków, które nie zostały 

wykorzystane na realizację przedmiotu umowy nr 252/2019, co zostało potwierdzone 

wyciągiem z rachunku bankowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - WB nr 250/2019.

[akta kontroli, str. 309- 325]

20. Kontrolujący stwierdzili zgodność danych znajdujących się w sporządzonym przez Miasto 

Piotrków Trybunalski Zestawieniu finansowym organu prowadzącego szkołę 

do Kuratorium Oświaty w Łodzi z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” z danymi zawartymi w Zestawieniach finansowych dyrektorów szkół 

do Miasta Piotrków Trybunalski, które zostały złożone organowi prowadzącemu przez 

dyrektorów szkół podstawowych objętych Programem, a także ze zgromadzonymi przez 

kontrolerów w toku czynności kontrolnych dokumentami źródłowymi, tj. ewidencją 

księgową, fakturami, wyciągami bankowymi.
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OCENA

Zadanie zrealizowane przez Miasto Piotrków Trybunalski na podstawie umowy nr 252/2019 

zawartej w dniu 12 czerwca 2019 r. w związku z przystąpieniem do realizacji Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r.  ocenia się pozytywnie.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Anna Rośniak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

FINANSÓW I BUDŻETU
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