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 INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/2014 

 

1 Numer kontroli 11/PL-BB/2014 

2 Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trzcielu 

3 Adres jednostki 

kontrolowanej 

ul. Poznańska 9 
66-320 Trzciel 

4 Nazwa projektu Festiwal twórczości artystyczno-kulturalnej gmin partnerskich Trzciel-

Falkenberg 2012. 

5 Numer projektu 394/12 

6 Kontrola dotyczy Programu Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) 

– Brandenburgia 2007 – 2013 

7 Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli 

- Art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE)  

nr 1783/1999, 

- § 8 umowy o dofinansowanie nr 394/12 z dnia 30 lipca 2012 r.    

8 Termin kontroli 14 maja 2014 r. 

9 Osoby przeprowadzające 

kontrolę 

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów 

Europejskich i Rządowych, kierownik zespołu kontrolującego  

na podstawie upoważnienia nr 159-1/2014 z dnia 13 maja 2014 r.  

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów 

Europejskich i Rządowych, członek zespołu kontrolującego na 

podstawie upoważnienia nr 159-2/2014 z dnia 13 maja 2014 r. 

10 Zakres kontroli Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu  

w zakresie:  

1. wykonania działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie, 

2. osiągnięcia wskaźników realizacji projektu,  

3. kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizacje projektu, 

4. kwalifikowalność Vat,  

5. prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu,  

6. realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień     

    publicznych, 

7. nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom     

    ustawy PZP, 

8. wykonywania działań informacyjnych i promocyjnych, 

9. przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska  

    i równości szans, 
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10. sposobów archiwizacji. 

11 

 

 

USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU 

Ustalenia z kontroli: 

 

1) wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie 

Zespół kontrolujący potwierdził działania zaplanowane przez Beneficjenta projektu w oparciu  

o istnienie oryginalnej dokumentacji związanej z projektem, znajdującej się w siedzibie 

Beneficjenta.  

Dokumenty przedstawione przez jednostkę kontrolowaną zostały opatrzone datą kontroli  

i podpisane przez członków zespołu kontrolującego.  

 

2) dane dotyczące wskaźników przedstawionych w raporcie Beneficjenta 

 

Lp.  Wskaźnik 

przedstawiony we 

wniosku aplikacyjnym 

Wartość wskaźnika 

ujęta we wniosku 

aplikacyjnym 

Zmierzony stan 

osiągnięcia 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu 

1. Realizacja wydarzenia 

głównego 

1 1 

2. Zakup aparatu 

fotograficznego 

1 1 

3. Lustra komplet komplet 

Wskaźnik rezultatu  

1. Liczba uczestników 

ogółem 

100 100 

2. Liczba uczestników 

polskich 

50 50 

3. Liczba uczestników 

niemieckich 

50 50 

4. Liczba kobiet 35 35 

    

Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników 

produktu oraz rezultatu, na podstawie oględzin oraz przedstawionych przez Beneficjenta 

dokumentów tj. faktur, rachunków, listy uczestników projektu oraz dokumentacji fotograficznej.  

 

3) wydatki poniesione na realizację projektu 

Weryfikacja wydatków została przeprowadzona na podstawie Zestawienia faktur/dokumentów  

o równoważnej wartości dowodowej stanowiącego załącznik nr 1 do Raportu z realizacji projektu. 

Dokumentacja finansowa, wybrana „na próbie” potwierdziła wykonanie działań zgodnie z zapisami 

wniosku aplikacyjnego. Wszystkie wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności. Koszty 

poniesione na realizację projektu wynikają z oryginałów dokumentów przedstawionych przez 
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Beneficjenta. 

W ramach potwierdzenia dokonania płatności skontrolowane zostały oryginalne faktury, rachunki, 

umowy, wyciągi bankowe. 

Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych kosztach na realizację 

kontrolowanego projektu. 

*Oświadczenie dot. finansowania z innych źródeł z dnia 14 maja 2014 r., stanowi załącznik nr 3 do informacji 

pokontrolnej.  

 

4) kwalifikowalność VAT 

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT, zarówno 

w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Beneficjent nie ma możliwości odzyskania  

w żaden sposób poniesionego kosztu podatku Vat.  

W ww. oświadczeniu w przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku VAT, 

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu całości lub części podatku 

VAT.  

*Oświadczenie o kwalifikowalności podatku Vat z dnia 14 maja 2014 r. stanowi załącznik nr 1 do informacji 

pokontrolnej.  

   

5) prowadzenie ewidencji księgowej  

W trakcie realizacji projektu w kontrolowanej jednostce obowiązywało Zarządzenie nr 2/2006 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu z dnia 1 września 2006 r.  

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla instytucji kultury publicznej 

Miasta i Gminy w Trzcielu. 

W trakcie kontroli na miejscu sprawdzone zostały oryginały dokumentów finansowych, wyciągi 

bankowe, raporty kasowe  świadczące o dokonaniu płatności z tytułu kosztów poniesionych na 

realizację projektu. Beneficjent przedstawił wydruki z programu księgowego, które obejmowały 

obroty za okres od 01.01.2012 do 19.10.2012.  

Na podstawie przedstawionych dokumentów zespół kontrolujący stwierdził, iż w kontrolowanej 

jednostce funkcjonuje wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektu pozwalająca na analizę 

operacji rachunkowych wykonanych w ramach jego realizacji.  

*Oświadczenie dot. oryginalnej dokumentacji finansowej z dnia 14 maja 2014 r. stanowi załącznik nr 2 do 

informacji pokontrolnej. 

 

6) realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych 

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie Beneficjent przy udzielaniu zamówień 

publicznych zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. Wydatki w ramach projektu ponoszone były zgodnie z art.4 pkt 8 ww. 

Ustawy. 
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 W ramach przedstawionych wydatków nie zastosowano przepisów ustawy dla wydatków powyżej 

14 tys. Euro.  

7) nabywanie dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

W kontrolowanej jednostce w badanym okresie nie funkcjonował Regulamin zamówień publicznych 

dla wydatków poniżej 14 tys. Euro. Biorąc pod uwagę wartość ponoszonych w trakcie realizacji 

wydatków, Beneficjent dokonywał zamówień w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z ustnym oświadczeniem Beneficjenta, wybór 

kontrahentów/usługodawców nastąpił na podstawie telefonicznego rozeznania rynku oraz 

doświadczenia nabytego z dotychczasowej współpracy. Beneficjent nie posiada dokumentów 

potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynkowego.   

 
8) wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz ustnych wyjaśnień Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Trzcielu - Zespół kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu 

stwierdził, iż Beneficjent dopełnił obowiązku w zakresie działań informacyjno – promocyjnych. 

Beneficjenci ostateczni zostali poinformowani o finansowym udziale EFRR w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-

2013, poprzez przekazy ustne konferansjera podczas imprezy, informacje zamieszczone na 

banerze, zaproszeniach, plakietkach, proporczykach i plakatach. 

Materiały te opatrzone zostały logo Unii Europejskiej, Programu PL-BB i Euroregionu Pro Europa 

Viadrina.   

Beneficjent nie zastosował elementów promocyjnych na zawartych w ramach projektu umowach 

o dzieło. 

 

9) 9) przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans 

W badanym zakresie potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej. Projekt 

nie jest objęty pomocą publiczną.  

Projekt ma neutralny wpływ na środowisko.  

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że działania są zgodne z zasadami eliminującymi 

nierówność szans. 

 

10)  sposoby archiwizacji 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Trzcielu system archiwizacji akt, w tym również 

klasyfikacja archiwalna oparta jest na instrukcji kancelaryjnej- jednolity rzeczowy wykazu akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.   

W dniu kontroli dokumentacja projektowa przechowywana była w pokoju Dyrektora GOKiS 
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w Trzcielu przy ul Poznańskiej 9.  

Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej 

dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 9 

umowy o dofinansowanie projektu. 

*Oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu z dnia  

14 maja 2014 r. stanowi załącznik nr 4 do informacji pokontrolnej.  

 

Ustalenia końcowe   

1. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż koszty zawarte w raporcie z realizacji projektu 

złożonego do Euroregionu Pro Europa Viadrina są kosztami kwalifikowanymi. Kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych raportem z realizacji projektu to 16.067,75 euro.  Wnioskowana przez 

Beneficjenta kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 10.444,04 euro tj. 65% 

poniesionych nakładów w ramach realizacji projektu. 

2. Euroregion Pro Europa Viadrina dokonał refundacji bieżącej w wysokości 50% wartości wydatków 

z EFRR tj. 5.222,02 euro w dniu 2 kwietnia 2013 r., refundacji końcowej w wysokości 50% tj. 

5.222,02 euro w dniu 9 października 2013 r oraz wypłaty rezerwy celowej w wysokości 6.743,33 zł 

w dniu 27.12.2013 r., co potwierdzono na podstawie wydruków z konta. 
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STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

1. Beneficjent nie zastosował elementów promocyjnych na zawartych w ramach projektu umowach 

o dzieło.  

12  

ZALECENIA POKONTROLNE 

 1. Zobowiązuje się Beneficjenta do stosowania elementów informacyjnych  

o współfinansowaniu na dokumentacji wytwarzanej w ramach projektów realizowanych 

w przyszłości, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie  

z wytycznymi Instytucji Zarządzającej/ Krajowej.   

13  

KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW 

1. Wniosek aplikacyjny. 

2. Dokumentacja finansowa projektu. 

3. Listy obecności uczestników projektu, dokumentacja fotograficzna. 

4. Wydruki z kont księgowych. 

 

Inspektor Wojewódzki 

w  Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej  

w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

Anna Michałuszko 
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Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Agnieszka Świątek  

Dyrektor Wydziału 

Programów Europejskich i Rządowych 

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej 

Miejsce, data Gorzów Wlkp. 17.06.2014 

 

 

DYREKTOR  

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

W Trzcielu 

mgr Anna Psarska 

 

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej 

Miejsce, data  26.06.2014 

 

 

 

 

Inspektor Wojewódzki  

w  Oddziale Strategii i Programów Rządowych 

w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 
Joanna Wysocka 


