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PS-I.431.5.2015.JJaź                                        Gorzów Wlkp., dnia 13 lipca 2015 r. 

 

 

 

       Pani  

       Jadwiga Wróbel 

       Prezes 

       Zarządu Fundacji 

Animacji Kobiet   

ul. Husarska 2 

66-400 Gorzów Wlkp.  

      

 
 

Na podstawie art. 22 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 163) w związku z §11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, 

poz. 543 ze zm.), oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 1118 ze zm.), pracownicy Wydziału 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili 

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

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji Umowy Nr 10/2014 z dnia 4 czerwca 2014r., 

zawartej przez Wojewodę Lubuskiego z Fundacją w obszarze pomocy społecznej.   

Wyniki z kontroli problemowej zostały przedstawione w protokole kontroli,  

który podpisała Pani w dniu 24 czerwca 2015r. 

 W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że realizacja zadań pomocy społecznej 

przez Fundację, uregulowana została statutowo, a beneficjentami projektowanych 

przedsięwzięć zleconych cyt. wyżej Umową, w większości były osoby wymagające wsparcia 

pomocy społecznej. Warsztaty na rzecz rozwoju umiejętności tych osób, przeprowadzone  

były przez wykwalifikowanego w tej dziedzinie specjalistę, zakończone dokumentacją  

z ich ewaluacji. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w ofercie działania, z wykorzystaniem 

pracy wolontariuszy, zgodnie z deklarowanym zaangażowaniem środków własnych. Dotacja 

wydatkowana celowo, w kwocie równej przekazanej. Faktura i rachunki opisane prawidłowo, 

wszystkie analizowane dokumenty (z wyłączeniem odrębnie opisanych faktur i rachunków), 

zawierały logo wojewody lubuskiego oraz informację o źródle finansowania projektu. 
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 Stwierdzono uchybienia pod względem udokumentowania (brak faktycznych 

dowodów) miejsca realizacji zadania, sposobu przekazywania materiałów (ulotek), sposobu 

rekrutacji uczestników do projektu. Wskazane również doprecyzowywanie zapisów 

w zaktualizowanej ofercie dot. realizacji konkretnych zadań, sprawozdaniu; sugerowana jest 

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. 

 Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda          

w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

W związku z powyższym zalecam: 

1. Szczegółowe dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych w ramach 

zlecanego umową zadania. 

2. Dokumentowanie sposobu rekrutacji uczestników realizowanego zadania zleconego 

umową, w tym potwierdzonej współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami. 

 

 Przypominam, że zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy o pomocy społecznej „Nadzór           

i kontrola” za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewoda stosuje sankcje,  

w tym również sankcje pieniężne.  

 Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków oczekuję w terminie       

30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuję, że zgodnie          

z art. 128 ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej 


