
1

Gorzów Wlkp., dnia 8 czerwca 2018 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

    BZK-I.431.1.2018.MWal

    Pan 

Zbigniew Pytka

Prezes Fundacji Contra Crimen

Gorzów Wlkp.

 

SPRAWOZDANIE 

z kontroli przeprowadzonej w siedzibie Fundacji Contra Crimen w dniu 9 maja br., 

z realizacji projektu w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej. 

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 
Zespół Kontrolny w składzie:

1. Magdalena Walentynowicz – Koordynator Dyżurnej Służby Operacyjnej 
Wojewody Lubuskiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodnicząca Zespołu Kontrolnego, 
nr upoważnienia 81-2/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

2. Sylwia Żółtowska – Kierownik Oddziału Spraw Obronnych w Wydziale 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
nr upoważnienia 81-1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w dniu 9 maja 2018 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Fundacji 
Contra Crimen w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej 
przyznanej na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w 2017 
roku w obszarze: „Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego”. Kontrolą 
objęto okres trwania projektu „Komunikacja w służbie bezpieczeństwa publicznego”, który 
został dofinansowany na mocy umowy z dnia 25 października 2017 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pana Zbigniewa Pytki  – Prezesa 
Fundacji.
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Zakres kontroli obejmował wykorzystanie środków finansowych przekazanych na 
realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, w wysokości 
50.000,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, iż: 
1) zadania zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego zostały zrealizowane 

w całości, 
2) otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadań zgodnie z projektem, nie 

wystąpiły nieuzasadnione wydatki, wykorzystano ją w całości,
3) oświadczenie wolontariusza Piotra Wiśniewskiego, dołączone do sprawozdania 

z wykonania zadania publicznego, budziło wątpliwości w kwestii możliwości 
przepracowania 355 godzin w ramach projektu, w okresie od 25.10.2018 do 
31.12.2018r. – Prezes Fundacji przedłożył oświadczenie wyjaśniające wątpliwości 
(w załączeniu)

4) w siedzibie Fundacji w dniu kontroli nie okazano części przedmiotów zakupionych 
z uzyskanej dotacji, tj. plecaka oraz nagrywarki DVD. Prezes Fundacji przedłożył 
oświadczenie wyjaśniające brak przedmiotów (na dzień kontroli były w użyciu).

Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie z uchybieniami, albowiem rozliczenia 
godzin wolontariuszy powinny być klarowne, a zakupione w ramach dotacji przedmioty 
znajdować się w siedzibie Fundacji do okazania, zgodnie z informacją zawartą 
w zawiadomieniu o kontroli.

W związku z powyższym zaleca się sporządzanie oświadczeń wolontariuszy oraz innych 
dokumentów w sposób odpowiedzialny i nie pozostawiający wątpliwości co do ich treści 
i rzeczywistych działań, jak również odpowiednie przygotowywanie się do czynności 
kontrolnych, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w zawiadomieniu o kontroli. Pozwoli to 
udokumentować wywiązanie się z założeń projektu.

Pouczenie: 
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo 
przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.                                 

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
3.

 
 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Krzysztof Kołcz
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego
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