
Środa Wlkp. dnia 21 marca 2005r.

OP.0913/4/05

Pan
Andrzej Czubaj 
Właściciel
Prywatnej Szkoły Policealnej
EURONAUKA
w Środzie Wlkp.

W dniach od 01 – 08 marca 2005r. Inspektor ds. kontroli Starostwa Powiatowego w 
Środzie Wlkp. przeprowadził kontrolę prawidłowego wykorzystania przekazanej w 2004r. 
dotacji na wydatki bieżące.

Ustalenia kontroli w Prywatnej Szkole Policealnej EURONAUKA w Środzie Wlkp. zawarto 
w protokole z dnia 08 marca 2005r. podpisanym bez zastrzeżeń przez Pana oraz osobę 
kontrolującą.

W trakcie kontroli w Prywatnej Szkole Policealnej EURONAUKA w Środzie Wlkp. 
stwierdzono że : 

1) występują rozbieżności pomiędzy udokumentowaniem wydatkowanej kwoty w 
miesięcznym i końcowym rozliczeniu dotacji, polegające na przedstawianiu innych 
dokumentów w tych rozliczeniach (wykazane w pkt. 4 na str. 2 protokołu z kontroli).
W załączniku do wyjaśnienia złożonego inspektorowi podczas kontroli –
przedstawione zostały ostatecznie wszystkie dokumenty stanowiące rozliczenie 
otrzymanej dotacji.  

2) szkoła nierzetelnie 
a) przedstawia rozliczenie otrzymanych środków, wykazując zapłatę za czynsz w 

danym miesiącu, natomiast zdarza się, że płaci za niego później 
(nieprawidłowości wykazano w pkt. 5 na str. 3 protokołu z kontroli),

b) podaje w miesięcznej informacji liczbę swoich słuchaczy, których nie 
potwierdza prowadzona przez Szkołę ewidencja. Rozbieżności wykazano w 
pkt. 7 na str. 3 protokołu z kontroli.    

3) na wszystkich przedstawionych do kontroli dokumentach (fakturach i rachunkach do 
umów o dzieło) – brak adnotacji, że zapłatę sfinansowano z dotacji otrzymanej z 
budżetu powiatu tj. niedopełnienie formalności wynikających z pkt. 2 druku o nazwie 
Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu Średzkiego w kwocie ...
Ponadto faktury nie zawierały informacji dotyczącej sposobu realizacji zamówienia 
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19 poz. 117 z późn. zmianami). Zgodnie z § 1 umowy nr 1/2004 z dnia 15 stycznia 
2004r. przy zakupie i usługach należało stosować przepisy w/w ustawy.



W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami proszę Pana o niezwłoczne podjęcie 
skutecznych działań zmierzających do:

- rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym :
• rozliczania otrzymanej z budżetu powiatu dotacji na wydatki bieżące. Do 
składanego miesięcznego rozliczenia z dotacji winny być dołączone te płatności, 
które zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji w miesiącu za który przedkładane 
jest rozliczenie.
• wykazywania w miesięcznej informacji liczby słuchaczy Szkoły – wynikającej z 
prowadzonej ewidencji.

- umieszczania na oryginałach faktur adnotacji, że zapłatę sfinansowano z dotacji 
otrzymanej z budżetu powiatu oraz informacji dotyczącej sposobu realizacji 
zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Na wszystkich oryginałach faktur i rachunków umów o dzieło sfinansowanych z 
otrzymanej w 2004r. z budżetu powiatu dotacji – należy wprowadzić zapisy o których 
mowa wyżej.  

Proszę o złożenie informacji o sposobie realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych w 
terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

STAROSTA
(-) mgr inż. Paweł Łukaszewski


