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      PROTOKÓŁ 

   KONTROLI PROBLEMOWEJ 

przeprowadzonej w dniu 22 maja  2015r. 

w  Fundacji Animacji Kobiet 

ul. Husarska 2 

Gorzów Wlkp. 

 

  

 Działając na podstawie art.22 pkt 9  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. , poz. 1118 ze zm.), 

w związku z art. 22 pkt.6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.525) 

 

Zespół kontrolny w składzie: 

1. Joanna Jaźwińska – Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej LUW 

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 144-1/2015  

 z dnia 14 maja 2015r. 

2. Marta Radwańska  – zatrudniona na stanowisku ds. monitorowania wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., 

posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 144-2  z dnia  14 maja 2015r. 

 

przeprowadził w dniu 22 maja 2015r. kontrolę problemową w  Fundacji Animacji Kobiet  

w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji umowy nr 10/2014 z dnia 4 czerwca 2014r. zawartej 

przez Wojewodę Lubuskiego z organizacją pozarządową w obszarze pomocy społecznej -  

w obecności Pani  Jadwigi Wróbel -  Prezesa Stowarzyszenia.  

 Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia 

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

 

 Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej  

z budżetu Wojewody Lubuskiego przez Fundację Animacji Kobiet w Gorzowie Wlkp. 

Kontrola przeprowadzona była metodą losową i obejmowała dokumentację Fundacji.  

Okres objęty kontrolą: od 04.06.2014r. do 31.12.2014r. 

 

 

 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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Ocenie poddano następujące zagadnienia:  

1. Status prawny organizacji. 

2. Zapewnienie warunków projektu. 

3. Uczestnicy projektu. 

4. Rezultaty zakładanych działań  

5. Wolontariat.  

6.Rozliczenie finansowe projektu. 

 O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia   

12 maja 2015r. Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp.  

        [Dowód: akta kontroli str. 1-13] 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Jadwiga Wróbel - Prezes Stowarzyszenia. 

 

Wojewoda Lubuski umową 10/2014 z dnia 4 czerwca 2014r. zlecił Fundacji realizację 

zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu warsztatów podnoszących 

kompetencje opiekuńczo- wychowawcze rodziców oraz warsztatów  skutecznej komunikacji 

dla dzieci, na łączną kwotę 7 800 zł. Zadanie miało zostać skierowane do grup najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

[Dowód: akta kontroli str. 28-32] 

 

1. Status prawny Fundacji. 

Fundacja działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Numer 0000377512  

oraz Statutu Fundacji. 

Fundacja ma swoją siedzibę Gorzowie Wlkp., ul. Husarska 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 Statut Fundacji w celach i formach działania zawiera  zapisy dotyczące m.in.: 

 Podejmowania działań wynikających z rozeznanych potrzeb; 

 Wsparcia rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, w zakresie budowania 

zdrowych więzi w rodzinie oraz wychowania dzieci; 

 Działalności na rzecz rodziny, tj. jej poszczególnych członków i prowadzenia 

działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, 

opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny; 

Cele  statutowe fundacji zgodne są z zadaniem publicznym zleconym przez Wojewodę 

Lubuskiego.  

[Dowód akta kontroli str.37-46; 202-207 ] 

 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.    
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2. Zapewnienie warunków projektu.  

Skonkretyzowana Umową Nr 10/2014 z dnia 4 czerwca 2014r. z Wojewodą Lubuskim,  

zaktualizowana oferta Fundacji zakładała udział 12 rodziców i 12 dzieci w zajęciach 

warsztatowych w odrębnych grupach. W celu realizacji zadania zaplanowano dystrybucję 

ulotek (1 komplet) promujących przedsięwzięcie, zakup materiałów w postaci podręczników 

w liczbie równej liczbie uczestników warsztatów (koszt jednostkowy podręcznika dla grupy 

dzieci i młodzieży przewidziano na kwotę: 140 zł, dla grupy rodziców – na 130 zł).  

Do prowadzenia zajęć w ofercie wskazano imiennie dwóch socjologów, po jednym na grupę, 

(w tym Panią Prezes Stowarzyszenia), w aktualizacji oferty – mowa o trenerze do realizacji 

zadania w każdej grupie warsztatowej (brak innych danych na ten temat). Zajęcia 

w pierwotnym zarysie oferty miały odbywać się w sali wynajętej od Wyższej Szkoły Biznesu, 

w aktualizacji oferty – brak danych o miejscu realizacji zadania.  

Sprawozdanie z realizacji zadania potwierdza udział 24 osób w podziale na 12 osobowe 

grupy, odrębnie dzieci, odrębnie dorośli. Brak danych o miejscu przeprowadzonych zajęć.  

Na ulotki i podręczniki wydatkowano planowaną kwotę, brak danych o liczbie 

wyprodukowanych materiałów. W planowanej kwocie wypłacono wynagrodzenie  

za prowadzone zajęcia. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Faktura Vat 301/08/2014 z dnia 18.08.2014 

potwierdza wydruk ulotek i plakatów w 1 komplecie. Z wyjaśnień Pani Prezes Fundacji  

oraz ze sporządzonych przez nią notatek wynika, że koordynator projektu przekazał ulotki  

do miejsc ogólnodostępnych dla obywatela tj. sklepy, przychodnie, poczta, przedszkola.  

Na skutek tej promocji do udziału w zajęciach faktycznie zgłosiło się 7 osób.  

Z wyjaśnień Pani Jadwigi Wróbel – Prezesa Fundacji wynika, że zajęcia dla grupy rodziców 

odbywały się na terenie siedziby Fundacji, a dla dzieci w placówce opiekuńczo 

wychowawczej w Gorzowie Wlkp.  Brak w badanej w dokumentacji faktycznych danych  

na ten temat. W toku czynności kontrolnych dokonano oględzin wskazanego  

przez kontrolowanych miejsca warsztatów dla rodziców. Ustalono, że odbywały się one  

w „domku letnim” w ogrodzie usytuowanym przy Hotelu, w którym mieści się siedziba 

Fundacji. Pomieszczenie wykonane z „lekkich” elementów, przestronne, zapewniające 

możliwość przebywania tam jednocześnie ok. 20 osób, wyposażone w stoły, krzesła, 

gustownie przystosowane do tego typu inicjatyw.  

Uczestnicy potwierdzili własnoręcznym podpisem odbiór materiałów edukacyjnych. 

Realizację zadania potwierdzają Rachunki Nr 42/2014 i Nr 43/2014, każdy  na kwotę 

1620,00zł  o nazwie: „korzystanie  z marki TSR oraz praw do korzystania z materiałów  

dla uczestników kursu TSR zgodnie z porozumieniem z Panią Jadwigą Wróbel kolejno z dnia 

28.09.2008, 02.12.2011 – Prezesem TSR. Z opisów  rachunków wynika, że dotyczą one 

zakupu materiałów szkoleniowych na realizację przedmiotowego projektu – każdy na trening 

dla odrębnej grupy szkoleniowej. Nazwa Rachunków mało czytelna pod względem 

realizowanego zadania.  

Warsztaty prowadzone były jednoosobowo przez Panią Jadwigę Wróbel – Prezesa Fundacji. 

Umową o dzieło nr 2/GTR/UD/2014 z 01.09.2014r., zamawiający – Fundacja Animacji 
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Kobiet w Gorzowie Wlkp. reprezentowana przez Monikę Piefkę – Wiceprezesa Fundacji 

zamówiła wykonanie przez Panią Jadwigę Wróbel  24 godzinnych Warsztatów Treningu 

Skutecznego rodzica dla 12 osób, a umowa o dzieło nr 1/GTR/UD/2014 z 01.09.2014 – 

18 godzin warsztatów Treningu Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży dla 12 osób. 

(zgodnie z § 41 Statutu Fundacji  w imieniu Fundacji oświadczenia woli składa  

m.in. Wiceprezes Fundacji). Umowa obejmowała również przygotowanie materiałów  

dla uczestników oraz przeprowadzenie pre- i pro- testów. Umowy opiewały na kwotę: grupa 

dla rodziców – 2520 zł (oraz 600 zł, w ramach wolontariatu) – łącznie koszt zadania wyniósł 

3120 zł; grupa dzieci i młodzieży  - 2340 zł. Jednocześnie podpisano stosowne porozumienie 

nr 3/GTR/PW/2014 z 21.05.2014 na wykonanie pracy przez wolontariusza. Wykonawca 

rozliczył się z zadania rachunkami   nr  1/GTR/UD/2014 i nr 2/GTR/UD/2014 z dnia 

30.11.2014r.  

W toku czynności kontrolnych ustalono że wykonawca zadania legitymuje się dyplomem 

studiów magisterskich na kierunku socjologia i certyfikatami uprawniającymi do prowadzenia 

treningów (zgodnych z prowadzonymi zajęciami w projekcie). 

[Dowód: akta kontroli str.13-79] 

Stwierdzono uchybienia pod względem dokumentowania sposobu realizacji zadania  - 

miejsce jego wykonania, przekazywanie materiałów (ulotek). Wskazane doprecyzowywanie 

zapisów w zaktualizowanej ofercie dot. realizacji konkretnych zadań, sprawozdaniu  

oraz egzekwowanie od wykonawców czytelnych rachunków/faktur.  

 

3. Uczestnicy projektu. 

Dokumentacja ofertowa organizacji zakładała ostatecznie udział 24 osób ( w tym 12 dzieci 

w wieku od 12 do 18 roku życia) – planowano nabór we współpracy ze szkołami, 

przedszkolami. Brak informacji o współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy 

społecznej przy rekrutacji uczestników projektu.  

Sprawozdanie z realizacji zadania potwierdza udział powyższej grupy osób w planowanych 

zajęciach, w podziale na dwie grupy warsztatowe: dla rodziców i dzieci w wieku od 12 do 18 

lat.  

W toku kontroli kontrolującym przedłożono podpisane przez uczestników warsztatów 

imienne listy ich obecności w podziale na dwie grupy warsztatowe – po 12 osób w każdej, 

a także notatki służbowe podpisane przez Panią Jadwigę Wróbel – Prezesa Stowarzyszenia, 

z których wynika sposób rekrutacji uczestników. Notatki dotyczą rozmów telefonicznych 

z pedagogami szkolnymi szkół nr 12, 7, 14, 20, 21 w Gorzowie Wlkp., kuratorem sądowym, 

Domem Dziecka. Z notatek wynika, że na skutek tych uzgodnień do zajęć pozyskano łącznie 

12 dorosłych (w tym 7 zgłosiło się samodzielnie) oraz 12 dzieci – wszystkie z jednej placówki 

opiekuńczo wychowawczej. Brak faktycznej korespondencji wymiennej z instytucjami  

w sprawie, brak dokumentacji potwierdzającej, że beneficjenci korzystają lub kwalifikują się 

do wsparcia z systemu pomocy społecznej. Można uznać, że wychowankowie placówki 

opiekuńczo- wychowawczej mieszczą się w systemie spójnym z systemem pomocy 
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społecznej (piecza zastępcza) oraz osoby objęte nadzorem kuratora sądowego, których 

problemy mieszczą się w zakresie działania pomocy społecznej – co daje łącznie 17 osób,  

tj. 71% ogółu beneficjentów.  

W analizowanej dokumentacji brak informacji o wieku dzieci korzystających z warsztatów. 

Stwierdzono uchybienia  w realizacji zadania pod względem dokumentowania sposobu 

rekrutacji uczestników do projektu. Wskazana szersza współpraca z jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej, odnotowywanie wszystkich danych o uczestnikach 

zawartych w projekcie.  

[Dowód: akta kontroli str.80-103 ] 

 

4. Rezultaty zakładanych działań. 

Oferta Fundacji zakładała przeprowadzenie warsztatów dla rodziców oraz dzieci w wieku  

12-18 lat. Dla rodziców przygotowano Trening Skutecznego Rodzica, dla dzieci i młodzieży 

natomiast Trening Skutecznej Komunikacji, w oparciu o autorskie programy T. Gordona. 

Tematykę warsztatów uzasadniono występowaniem w relacji rodzic-dziecko sytuacji 

konfliktowych, trudności w porozumiewaniu się, braku umiejętności wyrażania swoich 

potrzeb czy słuchania. Zajęcia miały na celu wyposażyć rodziców w narzędzia pomocne 

w dostrzeżeniu ewentualnych problemów pojawiających się w życiu dziecka, właściwego 

reagowania na nie, zrozumienia emocji dziecka. Program zajęć zakładał także  wypracowanie 

sposobów radzenia sobie z nieakceptowanym zachowaniem dziecka, przy jednoczesnej 

dbałości o własne potrzeby. Udział dzieci i młodzieży w warsztatach umotywowano 

natomiast nauczeniem ich wyrażania swoich potrzeb i emocji, pokonywania lęków, radzenia 

sobie ze stresem, mówienia wprost o problemach. 

Pierwotny harmonogram ujmował warsztaty adresowane dla 4 grup rodziców, o łącznej 

liczbie 24 godzin. Natomiast warsztaty dla dzieci i młodzieży miały być przeprowadzone  

dla 3 grup, przy łącznym zakresie zajęć w wymiarze 18 godzin. Złożona korekta zakresu 

rzeczowego i finansowego zadania ograniczyła się do zajęć w pojedynczych grupach:  

dla rodziców w niezmienionym wymiarze 24 godzin oraz dla dzieci i młodzieży – 18 godzin 

w terminie od września do października 2014r. 

Ze złożonego sprawozdania wynika, że odbyło się 8 spotkań po 3 godziny, w których udział 

wzięło 12 rodziców w terminie wrzesień - listopad 2014r., jak również 9 spotkań  

po 2 godziny, z których skorzystało 12 dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat w terminie 

sierpień-wrzesień 2014. Według informacji zawartej w sprawozdaniu, poszczególne etapy 

projektu realizowane były terminowo, przed planowanym czasem lub z opóźnieniem.  

Rekrutację uczestników projektu – planowaną na wrzesień 2014 r., zrealizowano w sierpniu 

2014 r.  

Według danych sprawozdawczych w przewidzianym wcześniej okresie odbyły się: 
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a) promocja projektu, stworzenie dokumentacji projektowej, zaprojektowanie i wydruk 

ulotek i plakatów – planowane i zrealizowane w sierpniu 2014 r.,  

b) koordynacja projektu – planowana i zrealizowana w okresie od sierpnia do listopada 

2014 r. 

c) praca księgowej – planowana i zrealizowana w okresie od sierpnia do listopada 2014 r. 

 

Warsztaty Treningu Skutecznego Rodzica – planowane na okres wrzesień – październik 

2014r., w rzeczywistości zostały zrealizowane w okresie sierpień – wrzesień 2014 r.  

Dane sprawozdawcze są spójne z listami obecności  przedłożonymi w toku kontroli, z których 

wynika, że warsztaty dla rodziców miały miejsce w dniach: 30 sierpnia, 02, 06, 10, 13, 17, 20 

i 22 września 2014 r. 

Z list obecności wynika, że realizacja Warsztatów Treningu Skutecznej Komunikacji Dzieci 

i Młodzieży nastąpiła na miesiąc po planowanym zakończeniu, tj. w okresie wrzesień – 

listopad 2014 r., (planowano w okresie wrzesień – październik 2014 r.) Dane sprawozdawcze 

są spójne z listami obecności  przedłożonymi w toku kontroli, ujmujących następujące 

terminy zajęć: 15, 22, 29 września, 06, 13, 20 października, 17, 24 i 30 listopada 2014 r.   

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Prezes Fundacji, przesunięcia w terminach przeprowadzania 

zajęć warsztatowych wynikały z ograniczeń lokalowych, które rozwiązano poprzez 

wykorzystanie „domku letniego”, znajdującego się w ogrodzie przy siedzibie Fundacji (okres 

letni). Natomiast zajęcia z dziećmi odbyły się w zamieszkiwanej przez nie placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w warunkach dogodnych bez względu na porę roku. 

Uwzględniając zaistniałe okoliczności, właściwym wydaje się dostosowanie terminów 

prowadzenia zajęć do faktycznie występujących możliwości. Wyjaśnienia w tej sprawie 

zostały przyjęte przez kontrolujących. 

 Według przedłożonych w toku kontroli konspektów zajęć, TSR obejmował następujące bloki 

tematyczne:  

I. Zajęcia wprowadzające –cele TSR, definicja skutecznego rodzica,  

II. Nabywanie umiejętności pomocy, 

III. Stosowanie aktywnego słuchania, 

IV. Reagowanie na zachowania nieakceptowane, 

V. Stosowanie komunikatów typu „ja” 

VI. Rozwiązywanie konfliktów, 

VII. Stosowanie metody III, 

VIII. Rozwiązywanie konfliktów wartości. 

 

Według przedłożonych w toku kontroli konspektów zajęć  TSK obejmował następujące bloki 

tematyczne: 

I. Zajęcia wprowadzające –cele TSK, 

II. Umiejętność rozpoznawania i rozumienia problemu, 

III. Mówienie wprost, 

IV. Dostrajanie się do innych, 
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V. Umiejętność słuchania, unikanie barier komunikacyjnych, 

VI. Rozpoznawanie problemu, umiejętność komunikowania, radzenie sobie  

z nieakceptowanym zachowaniem i ze złością, 

VII. Wyrażanie emocji, stosowanie komunikatów typu „ja”, aktywne słuchanie, 

VIII. Pokonywanie lęku, 

IX. Konflikty w relacjach, 

X. Rozwiązywanie konfliktów tak, aby nikt nie przegrał, 

XI. Odnoszenie się do ludzi, którzy się od nas różnią, 

XII. Twój plan działania- w czym jestem dobry? 

 

Przytoczone powyżej bloki tematyczne są w pełni zgodne z celami zakładanymi  

w harmonogramie realizacji zadania publicznego. 

Z przedłożonej kontrolującym w toku kontroli dokumentacji (listy obecności) wynika,  

że wszyscy uczestnicy skorzystali z oferty warsztatowej, przy zachowaniu 100 % obecności.  

W celu oceny skuteczności warsztatów, zastosowano pre- i post- ankiety. Treści ankiet 

dostosowane zostały odpowiednio do możliwości danej grupy (inne pytania dla dzieci, inne 

dla dorosłych) i dotyczyły tematyki warsztatów. W przypadku dorosłych były to umiejętności 

wypełniania ról rodzicielskich, dzieci – umiejętności komunikacji. Treści ankiet 

przeprowadzonych po zajęciach nastawione były na zbadanie rezultatów treningów. Analiza 

ankiet przeprowadzonych przed rozpoczęciem zajęć wskazuje, że bloki tematyczne 

opracowane w związku z zajęciami, w pełni odpowiadały na potrzeby uczestników 

Po zakończeniu zajęć została ponadto przeprowadzona wśród ich uczestników „Ewaluacja 

Warsztatów” ( w formie ankiety), w której uczestnicy oceniali jakość zajęć i mieli możliwość 

zgłoszenia do nich swoich uwag. Skala ocen wahała się w przedziale od 1 (słabo)  

do 5 (wspaniale). Po dokonanej analizie dokumentacji stwierdzono, że najczęściej uczestnicy 

wystawiali notę na poziomie 5 lub 4, czasem wystąpiła ocena 3, jednostkowo – 2.  

Odnotowano przy tym pozytywne zgłaszane przez uczestników uwagi dotyczące wartości 

zdobytej wiedzy, w tym umiejętności radzenia sobie bez przemocy, rozwiązywania 

problemów, konfliktów, radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.  

[Dowód: akta kontroli str.104-174 ] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. 

 

5. Współpraca z wolontariatem. 

Oferta zakładała wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 

członków – usługi te wyceniono na kwotę 1600 zł. Rozliczenie zawarte w sprawozdaniu jest 

zgodne z zapisem w harmonogramie.  

W toku kontroli przedłożono dokumentację warsztatów, potwierdzającą udział trzech 

wolontariuszy w realizacji przedmiotowej oferty: 
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Z Porozumienia nr 1/GTR/PW/2014 wynika, że Wolontariusz wykonywał pracę  

na stanowisku koordynatora projektu. Jego zakres obowiązków zawierał: nadawanie kształtu 

i kierunku projektu, realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy, nadzór nad 

przestrzeganiem harmonogramu realizacji projektu, kierowanie bieżącymi sprawami 

związanymi z realizacją projektu, organizacja procedury wyboru podwykonawców  

do poszczególnych faz projektu, organizacja i odpowiedzialność za prawidłowy przebieg 

realizacji projektu, przygotowywanie i przeprowadzanie odbiorów poszczególnych etapów 

realizacji, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu na poszczególnych 

etapach, nadzór nad pracą osób zatrudnionych, reagowanie w okolicznościach wymagających 

zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym przede wszystkim zmiany mające wpływ  

na zakres, cele, czy rezultaty projektu, prowadzenie monitoringu i ewaluacji w ramach 

realizacji zadania. Praca Wolontariusza miała zawierać się w okresie od 01.08.2014 r.  

do 30.11.2014 r. Oprócz porozumienia, w toku kontroli przedłożono imienne, podpisane 

przez stronę rozliczenie wkładu osobowego niefinansowego na kwotę 500,00 zł. Rodzaj  

i zakres świadczonej pracy został w nim zdefiniowany jako „koordynator”, natomiast  podana 

kwota 500,00 zł ujęta jako cena jednostkowa z 1 usługę. Zgromadzona dokumentacja (notatki 

służbowe Prezesa Fundacji) potwierdza, że koordynator zajmował się kolportażem ulotek  

i plakatów.  

Z Porozumienia nr 2/GTR/PW/2014 wynika, że Wolontariusz wykonywał pracę  

na stanowisku ds. księgowych. Jego zakres obowiązków zawierał: opisywanie  

i ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi, sporządzanie 

rachunków do rozliczenia składek ZUS za pracowników projektu oraz rozliczenie podatku 

dochodowego PIT-4 za pracowników w ramach realizacji zadania. Praca Wolontariusza miała 

zawierać się w okresie od01.08.2014 r. do 30.11.2014 r. Oprócz porozumienia, w toku 

kontroli przedłożono imienne, podpisane przez stronę rozliczenie wkładu osobowego 

niefinansowego na kwotę 500,00 zł Rodzaj i zakres świadczonej pracy został w nim 

zdefiniowany jako „księgowa”, natomiast podana kwota 500,00 zł jako cena jednostkowa  

za 1 usługę. Ze zgromadzonej w toku kontroli dokumentacji wynika, że prowadzona była 

dokumentacja związana z dokonywanymi transakcjami, analityka, syntetyka, obrotów i sald, 

raporty kasowe.    

Z Porozumienia nr 3/GTR/PW/2014 wynika, że Wolontariusz wykonywał pracę w zakresie: 

przeprowadzenia warsztatów Treningu Skutecznego Rodzica dla 12 osób, przygotowanie 

materiałów dla uczestników oraz przeprowadzenie pre- i post- testów w ramach realizacji 

zadania. Praca Wolontariusza miała zawierać się w okresie od 01.09.2014 r. do 30.11.2014 r. 

Oprócz porozumienia, w toku kontroli przedłożono następującą dokumentację, 

potwierdzającą realizację zadania:  imienne, podpisane przez stronę rozliczenie wkładu 

osobowego niefinansowego na kwotę 600,00 zł; konspekty wszystkich zajęć, kompletne listy 

obecności uczestników projektu, ankiety ewaluacyjne. 

W odniesieniu do wszystkich pracowników przewidziano wykonywanie zleceń w siedzibie 

Fundacji oraz innych miejscach, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.  

[Dowód: akta kontroli str. 175 -183] 
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Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. Wskazane jest dokładniejsze 

dokumentowanie poszczególnych etapów pracy wolontariuszy (tu w przypadku 

koordynatora).  

 

6. Rozliczenie finansowe projektu. 

Zgodnie z umową nr 10/2014 z dnia 4 czerwca 2014r Wojewody Lubuskiego  

z Fundacją, na realizację zadania publicznego przekazano kwotę 7 800 zł.  

Po aktualizacji kosztorysu Fundacja zadeklarowała udział środków własnych w wysokości 

900 zł., oraz koszty wkładu osobowego  1 600 zł w formie wolontariatu.  Łącznie koszt 

zadania publicznego wynosił 10 300 zł, co stanowiło 75,73% udziału dotacji w całkowitych 

kosztach zadania publicznego.  

Na dotację Wojewody Lubuskiego złożyły się następujące koszty ujęte w kosztorysie 

skorygowanej oferty: 

 1500 zł - Zakup materiałów szkoleniowych „Trening Skutecznego Rodzica” (12 sztuk 

podręczników - cena jedn. 130 zł)  

 1620 zł - Zakup materiałów szkoleniowych „trening Skutecznej Komunikacji Dzieci 

i Młodzieży”  (12 sztuk podręczników – cena jedn. 140 zł) 

 2 340 zł - Wynagrodzenie trenera do warsztatów „Treningu Skutecznego Rodzica”  

(130 zł za h – łącznie 24 godziny) 

 2 340 zł - Wynagrodzenie trenera do warsztatów „Treningu Skutecznej Komunikacji 

Dzieci i Młodzieży” (130 zł za h – łącznie 18 godzin)  

Ze środków własnych planowano opłacić promocje projektu (wydruk ulotek i plakatów); 

częściowo zakup podręczników – po 60 zł na każdą z grup, częściowo wynagrodzenie trenera 

do warsztatów „Trening Skutecznego Rodzica”  - 180 zł.  

W ramach wolontariatu przewidziano częściowo pracę trenera w „Treningu Skutecznego 

Rodzica”  - 600 zł; koordynatora i księgowej po 500 zł każdy. 

Sprawozdanie z realizacji zadania potwierdza wydatkowanie środków zgodnie z kosztorysem 

dokumentacji ofertowej Stowarzyszenia. 

W toku kontroli poddano analizie faktury, rachunki i porozumienia dotyczące realizacji 

zadania. 

Faktura Vat 301/08/2014 z dnia 18.08.2014 potwierdza wydruk ulotek i plakatów 

w 1 komplecie na kwotę 600 zł.  

Rachunki Nr 42/2014 i nr 43/2014, każdy  na kwotę 1620,00zł  o nazwie: „korzystanie  

z marki TSR oraz praw do korzystania z materiałów dla uczestników kursu TSR zgodnie 

z porozumieniem z panią Jadwigą Wróbel – Prezesem TSR…” kolejno „(…) z dnia 
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28.09.2008”, i „(…) z dnia 02.12.2011”, jak wynika z opisów  dotyczą zakupu materiałów 

szkoleniowych na realizację przedmiotowego projektu – każdy na trening dla odrębnej grupy 

szkoleniowej. Koszt materiałów dla grupy dzieci i młodzieży oraz dla grupy dorosłych ten 

sam (135 zł cena jednostkowa) – co nie jest zgodne z kosztorysem załączonym  

do zaktualizowanej oferty oraz z przedłożonym sprawozdaniem (planowano kolejno 140 zł  

i 130 zł). Z opisu rachunków wynika, że z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę po 1 560 zł 

na podręczniki dla każdej z grup, co również nie jest zgodne z planowanym wydatkiem 

wykazanym w sprawozdaniu. Łącznie jednak wydatkowana na ten cel dotacja wojewody 

pozostaje bez zmian tj. 3120 zł na wszystkie podręczniki dla obu grup warsztatowych. Udział 

własny dla każdej z grup zgodny z planowanym – po 60 zł. 

Rachunki nr  1/GTR/UD/2014 i nr 2/GTR/UD/2014 z dnia 30.11.2014r. za wykonanie pracy 

trenera Pani Jadwigi Wróbel  na podstawie podpisanych z nią umów o dzieło i opiewają  

na kwotę  brutto: 2 340,00 zł za 18 godzin warsztatów Treningu Skutecznej Komunikacji 

Dzieci i Młodzieży dla 12 osób, oraz brutto: 2 520,00 zł za 24 godziny warsztatów „Treningu 

Skutecznego Rodzica”  dla 12 osób. Z opisu rachunków wynika, że z dotacji wojewody 

zapłacono kwotę po 2 340, 00 zł za warsztaty w każdej z grup. Ponadto 180,00 zł zapłacono 

ze środków własnych Fundacji za warsztaty „Treningu Skutecznego Rodzica”.  

Faktura i rachunki opisane prawidłowo, wskazany nr i data umowy, zleceniodawca i nazwa 

realizowanego projektu oraz sposób finansowania. Każdy z tych dokumentów zzawiera 

adnotację o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym. 

Udział w zadaniu pracy wolontariuszy potwierdzają Porozumienia o współpracy zawarte 

pomiędzy wiceprezesem Fundacji, a trzema osobami, w tym pracę woluntarystyczna trenera 

potwierdza również zgromadzona w toku realizacji zadania dokumentacja. 

Koszty obsługi zadania publicznego wynikające z umowy nr 10/2014 z dnia 4 czerwca 2014r 

na kwotę 7 800 zł, pod względem dokonanych wydatków są zgodne z przedłożoną ofertą  

i sprawozdaniem. Przyjęty kosztorys i jego rozliczenie odpowiadają zapreliminowanym 

kosztom merytorycznym, oraz obsługi, z wyjątkiem różnicy w zaplanowanych, 

a zrealizowanych kosztach zakupu podręczników, co nie miało wpływu na wysokość dotacji 

i środków własnych. Kwota zaangażowanych środków własnych w stosunku 

do planowanych, zrealizowana zgodnie z ofertą i rozliczeniem projektu.  

Wszystkie analizowane w toku kontroli dokumenty (z wyłączeniem odrębnie opisanych 

faktur i rachunków), zawierały logo wojewody lubuskiego oraz informację o źródle 

finansowania projektu.  

[Dowód: akta kontroli str. 184-201] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. 
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WNIOSKI 

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w realizacji zadania pod względem: 

 Statusu prawnego organizacji oraz realizacji zadań zawierających się w obszarze 

systemu pomocy społecznej. 

 Kwalifikowania beneficjentów do udziału w zajęciach.  

 Sposobu opisywania faktur i rachunków. 

 Realizacji obowiązków informacyjnych organizacji korzystającej z oferty. 

 Realizacji czasu trwania oraz bloków tematycznych warsztatów. 

 Celowości wydatkowania środków, zaangażowania środków własnych, również 

w stosunku do planowanych. 

Stwierdzono uchybienia w realizacji zadania pod względem: 

 Dokumentowania sposobu realizacji zadania  - miejsce jego wykonania, 

przekazywanie materiałów (ulotek). Wskazane doprecyzowywanie zapisów 

w zaktualizowanej ofercie dot. realizacji konkretnych zadań, sprawozdaniu. 

 Dokumentowania sposobu rekrutacji uczestników do projektu. 

 

Wskazana szersza współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 

odnotowywanie wszystkich danych o uczestnikach zawartych w projekcie; egzekwowanie 

faktur/rachunków z dokładnym opisem wykonywanego zadania, szczegółowe 

dokumentowanie poszczególnych etapów realizacji zadań przez wolontariuszy. 

 

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Prezes Fundacji. 

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 5. 

 

Pouczenie 

  

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r.  

w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli 

może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia  

jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.   

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, 

przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń 

zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki 
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Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni  

od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 

protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 

podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.  

 

 Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden przekazano Prezesowi Stowarzyszenia, drugi - pozostawiono w aktach 

Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

Kontrolujący:           Prezes: 

                                                      

  ……….……………………… 

          

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 22 maja 2015 r.        Gorzów Wlkp. , dnia 24 maja 2015 r. 

 

 

 

Kierownik Oddziału 

Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej  

Wydziału Polityki Społecznej 

Joanna Jaźwińska 

St. ds. monitorowania wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej 

w Wydziale Polityki Społecznej 

Marta Radwańska 

Prezes Fundacji 

Animacji Kobiet  

w Gorzowie Wielkopolskim  

Jadwiga Wróbel 


