


Załącznik do Uchwały Nr 95/496/16

Zarządu Powiatu Kościańskiego

z dnia 13 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych 
w trybie otwartego konkursu ofert

Zgodnie z Uchwałą Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie 
przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego 
konkursu ofert przeprowadzona została cząstkowa kontrola realizacji zadań publicznych zleconych Uchwałą Nr 
46/245/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją 
zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki oraz Uchwałą Nr 50/265/16 Zarządu 
Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
wykonywanie w 2016 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu 
powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury,  promocji i ochrony zdrowia.

Kontroli poddano 14 zadań:

I. „GWIAZDY DZIECIOM 2016”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko, Lubiń, Ul. Mickiewicza 3, 64-010 Krzywiń

2. Numer umowy

OS. 524.8.3.2015 z dnia 16 marca 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 88/16

Aneks nr 1 z dnia 31 maja 2016 r. do umowy nr OS. 524.8.3.2015

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 207/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.8.3.2015  z dnia 16 marca 2016 r.

·Aneks Nr 1 do umowy nr OS. 524.8.3.2015 z dnia 31 maja 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 23.03.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli - termin wyznaczono na 16 maja 2016 r. Na prośbę Kontrolowanego 
kontrola została przełożona na dzień 14 czerwca 2016 r.
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8. Miejsce przeprowadzenia kontroli - w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Finansów, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Piotr Serdiuk – Prezes Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie zostało zrealizowane.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 września 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.8.3.2015 z dnia 16 marca 2016 r.,

- Aneks nr 1 do Umowy Nr OS. 524.8.3.2015 z dnia 31 maja 2016 r.

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1350 zł), środków finansowych własnych (1350 
zł) oraz wkładu osobowego stowarzyszenia (360 zł). Łączna wartość zadania wynosi 3 060 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na zakwaterowanie i wyżywienie gwiazd i 
wolontariuszy (1350 zł). Jak wyjaśnił kontrolowany do dnia kontroli kwota z dotacji została wydatkowana w 
całości. Kontrolowany przedstawił faktury, które w całości zostały opłacone z dotacji pochodzącej z budżetu 
Powiatu Kościańskiego:

- faktura VAT Nr 66198 na kwotę 560,07 zł (gotówka) – Zał. Nr 3do protokołu

- faktura VAT Nr FA/261/2016/5 na kwotę 102,06 zł (przelew bankowy) – Zał. Nr 4do protokołu

- faktura VAT Nr 78410 na kwotę 134,49 zł (gotówka)  - Zał. Nr 5do protokołu

- faktura VAT Nr 37/M/2016 na kwotę 40 zł (gotówka) - Zał. Nr 6do protokołu

- faktura VAT Nr 01/06/2016 na kwotę 356,20 zł (gotówka) - Zał. Nr 7do protokołu

b) Kontrolowany przedstawił fakturę VAT Nr 13/16 na kwotę 260,40 zł dotyczącą wyżywienia dla gwiazd i 
wolontariuszy. Faktura została uregulowana gotówką ze środków z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego w 
wysokości 157,18 zł oraz środków finansowych własnych w wysokości 103,22 zł. – Zał. Nr 8 do protokołu.

c) środki finansowe własne zaplanowano na zakwaterowanie oraz wyżywienie gwiazd i wolontariuszy (1350 zł). 
Kontrolowany przedstawił faktury, które w całości zostały opłacone ze środków finansowych własnych:

– faktura VAT Nr 43/06/2016 na kwotę 1200 zł (gotówka) stanowi Zał. Nr 9do protokołu.

- faktura VAT Nr 14/16 na kwotę 62,65 zł, z czego kwotę 46,78 zł wydatkowano ze środków finansowych 
własnych. Pozostałą kwotę 15,87 zł wydatkowano ze środków własnych ujętych poza kosztorysem (gotówka)- 
Zał. Nr 10do protokołu.

d) wkład osobowy stanowi praca wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia (360 zł tj. 3 osoby 
x120,00 zł.) – umowy wolontariackie stanowią Zał. Nr 11do protokołu.

3. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury przedstawione podczas kontroli były wystawione we właściwym terminie.
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b) Środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środki własne zostały wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem.

c) Na rewersach faktur należy uzupełnić brakujące elementy – numery dowodów księgowych.

d) Kontrolowany poinformował o przyznaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w ramach otwartego 
konkursu ofert środków finansowych w wysokości 4000 zł na zadanie „GWIAZDY DZIECIOM 2016”. Dotacja 
przyznana przez Powiat Kościański została wykazana w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania w 
Gminie Krzywiń jako środki finansowe własne. W związku z powyższym w dniu 27 czerwca 2016 r. 
Kontrolowany zwrócił się do Zarządu Powiatu Kościańskiego z prośbą o przygotowanie aneksu do 
zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, w którym ujęte zostały środki finansowe z innych źródeł 
publicznych przyznanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Piotr Serdiuk– Prezes Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania festiwal „GWIAZDY DZIECIOM 2016” jest wydarzeniem 
kulturalnym integrującym osoby niepełnosprawne z osobami zdrowymi, jest formą wspierania aktywności 
społecznej osób niepełnosprawnych, upowszechniania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, a 
także aktywizacji społecznej środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin z resztą społeczności. Adresatami 
zadania są mieszkańcy Województwa Wielkopolskiego.

- Na dzień kontroli zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego harmonogramu realizacji 
zadania” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy OS.524.8.3.2015 z dnia 16 marca 2016 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy. Podczas kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „GWIAZDY DZIECIOM 2016” 
zlecone w trybie otwartego konkursu ofert zostało zrealizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia 
O.S. 524.8.3.2015 z dnia 16 marca 2016 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. 
Dokumenty przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione we właściwym terminie. Zapłata za 
faktury nastąpiła gotówką i przelewem bankowym, a poniesione wydatki są zgodne z zaktualizowanym 
kosztorysem. Natomiast rewersy faktur należy uzupełnić o brakujące elementy.

II. „KRAJOWĄ <<5>> DO CINEMA 3D”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was”, Ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.8.7.2015 z dnia 9 marca 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 81/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 10 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert
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·Umowa Nr O.S. 524.8.7.2015  z dnia 9 marca 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 23.03.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli - termin wyznaczono na 9 maja 2016 r. Na prośbę Kontrolowanego 
kontrola została przełożona na dzień 10 maja 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli - w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Kinga Poniży – Prezes Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie zostało zrealizowane.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 czerwca 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.8.7.2015 z dnia 9 marca 2016 r.,

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (750 zł), środków finansowych własnych (230 zł) 
oraz wkładu osobowego stowarzyszenia (1000 zł). Łączna wartość zadania wynosi 1980 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na zakup biletów do kina (250 zł) oraz wynajem 
autokaru (500 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na zakup biletów do kina (230 zł),

c) wkład osobowy stanowi praca wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia (1000 zł).

3. Kontrolowany przedstawił faktury, które w części zostały opłacone z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu 
Kościańskiego oraz środków własnych:

a) zakup biletów do kina – faktura nr 2016/4/348 LES na kwotę 400 zł została uregulowana ze środków z dotacji z 
budżetu Powiatu Kościańskiego w wysokości 250 zł oraz środków własnych w wysokości 150 zł. Faktura 
wystawiona została we właściwym terminie oraz terminowo opłacona przelewem w dniu 21.04.2016 – Zał.Nr 3 
do protokołu.

b) wynajem autokaru – faktura nr 09/IV/2016/B na kwotę 580 zł została uregulowana ze środków z dotacji z 
budżetu Powiatu Kościańskiego w wysokości 500 zł oraz środków własnych w wysokości 80 zł. Faktura 
wystawiona została we właściwym terminie oraz terminowo opłacona przelewem w dniu 28.04.2016 – Zał.Nr 4 
do protokołu.

4. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury przedstawione podczas kontroli były wystawione we właściwym terminie oraz zostały terminowo 
opłacone przelewem.

b) Środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środki własne zostały wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem.
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c) Kontrolowany przedstawił dokumenty – karty czasu pracy wolontariuszy –  potwierdzające wykonanie pracy 
społecznej – Zał.Nr 5 do protokołu.

5. Zwrócono Kontrolowanemu uwagę na konieczność uzupełnienia nr dowodu księgowego na rewersie faktury 
nr 2016/4/348 LES.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Kinga Poniży – Prezes Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania zadanie skierowane zostało do osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim z terenu powiatu kościańskiego.

- Na dzień kontroli zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego harmonogramu realizacji 
zadania” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy OS.524.8.7.2015 z dnia 9 marca 2016 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy. Podczas kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Krajową <<5>> do Cinema 
3D” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert zostało zrealizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z 
dnia O.S. 524.8.7.2015 z dnia 9 marca 2016 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. 
Dokumenty przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione we właściwym terminie. Zapłata za 
faktury nastąpiła przelewem bankowym, a poniesione wydatki są zgodne z zaktualizowanym kosztorysem.

III. „ORGANIZACJA ZAWODÓW KARATE”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Klub Karate „Gottsu” Kościan, Ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.6.14.2015 z dnia 23 lutego 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 75/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 23 lutego 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.6.14.2015  z dnia 23 lutego 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 23.03.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 20 czerwca 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli - w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli
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1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Izabela Kaczmarek – Prezes Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie było w trakcie realizacji.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 grudnia 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.6.14.2015 z dnia 23 lutego 2016 r.,

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 1800 zł, środków finansowych 
własnych w kwocie 3200 zł oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez 
Burmistrza Miasta Kościana w wysokości 3000 zł. Łączna wartość zadania wynosi 8000 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na wynagrodzenie sędziów (1800 zł),

b) środki finansowe własne oraz środki finansowe z innych źródeł publicznych zaplanowano na wynagrodzenie 
sędziów (3200 zł), wynajem sali (1000 zł) oraz zakup pucharów i medali (2000 zł).

3. W dniu kontroli dotowany nie przedstawił dokumentów (faktur). Pani Kaczmarek wyjaśniła, że zawody 
karate odbędą się 26 listopada 2016 r. Zapisy na zawody oraz wszystkie wydatki związane z realizacją zadania 
zostaną poniesione dopiero na początku listopada 2016 r.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Izabela Kaczmarek - Prezes Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zadanie skierowane zostało do dzieci i młodzieży z terenu powiatu kościańskiego, którzy są reprezentantami 
Klubu Karate „Gottsu” Kościan oraz do dzieci i młodzieży z klubów całej Polski. Zawody te są zawodami 
jednodniowymi.

- Na dzień kontroli nie podjęto jeszcze działań zmierzających do realizacji powyższego zadnia.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że na dzień kontroli nie podjęto jeszcze działań 
zmierzających do realizacji zadnia. W związku z powyższym nie można stwierdzić czy zadanie publiczne p.n. 
„Organizacja zawodów karate” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert realizowane jest zgodnie z ofertą 
realizacji zadania publicznego stanowiącej załącznik nr 1 do umowy OS.524.6.14.2015 z dnia 23 lutego 2016 r.

IV. „NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS SPRAWNI-RAZEM”, Ul. Konopnickiej 1, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.9.16.2015 z dnia 15 lutego 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 60/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 15 lutego 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
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4. Rodzaj  kontroli

- Kontrola niezapowiedziana

- Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.9.16.2015  z dnia 15 lutego 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 23.03.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli

·Kontrola niezapowiedziana – 26 kwietnia 2016 r.

·Kontrola zapowiedziana – termin wyznaczono na 16 czerwca 2016 r. Na prośbę Kontrolującego kontrola 
została przełożona na dzień 13 maja 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli

·Kontrola niezapowiedziana – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.

·Kontrola zapowiedziana – w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Wydział Oświaty 
i Spraw Społecznych, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Katarzyna Synak – Księgowa Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie było w trakcie realizacji.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 grudnia 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.9.16.2015 z dnia 15 lutego 2016 r.,

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 1000 zł oraz środków finansowych z 
innych źródeł publicznych, przyznanych przez Burmistrza Miasta Kościana w wysokości 2000 zł. Łączna wartość 
zadania wynosi 3000 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:
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a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na zakup biletów na basen (680 zł) oraz 
transport na basen (320 zł),

b) środki finansowe z innych źródeł publicznych, przyznane przez Burmistrza Miasta Kościana zaplanowano na 
zakup biletów na basen (1000 zł) i transport na basen (1000 zł).

3. Kontrolowany przedstawił faktury, które w części zostały opłacone z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu 
Kościańskiego oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez Burmistrza Miasta 
Kościana:

a) zakup biletów na basen – faktura nr BAS-224/2016 na kwotę 880 zł została uregulowana ze środków z dotacji z 
budżetu Powiatu Kościańskiego w wysokości 680 zł oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, 
przyznanych przez Burmistrza Miasta Kościana w wysokości 200 zł. Faktura została terminowo opłacona 
gotówką – Zał.Nr 3 do protokołu.

b) transport na basen – faktura nr 112/2016 na kwotę 400 zł została uregulowana ze środków z dotacji z budżetu 
Powiatu Kościańskiego w wysokości 320 zł oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, 
przyznanych przez Burmistrza Miasta Kościana w wysokości 80 zł. Faktura wystawiona została we właściwym 
terminie oraz terminowo opłacona przelewem – Zał.Nr 4 do protokołu.

4. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury przedstawione podczas kontroli zostały wystawione we właściwym terminie oraz zostały terminowo 
opłacone gotówką i przelewem.

b) Środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zostały wydatkowane w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

c) Środki z innych źródeł publicznych zostały wydatkowane częściowo w wysokości 280 zł. (200 zł zakup biletów 
na basen, 80 zł transport na basen).

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Katarzyna Synak - Księgowa Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zadanie skierowane zostało do dzieci i młodzieży z upośledzeniem lekkim, którzy są uczniami Zespołu Szkół 
Specjalnych w  Kościanie.

- Na dzień kontroli zadanie było realizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego harmonogramu realizacji 
zadania” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy OS.524.9.16.2015 z dnia 15 lutego 2016 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy. Podczas kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Nauka i doskonalenie pływania 
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest realizowane 
prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.9.16.2015 z dnia 15 lutego 2016 r., efektywnie, 
rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. Dokumenty przedstawione przez kontrolowanego zostały 
wystawione we właściwym terminie. Na dzień kontroli dotacja z budżetu Powiatu Kościańskiego została 
wydatkowana w całości, we właściwym terminie (zapłata za faktury nastąpiła gotówką i przelewem). 
Poniesione wydatki są zgodne z zaktualizowanym kosztorysem. Natomiast środki z innych źródeł publicznych 
wykorzystane zostały w wysokości 280 zł.

V. „REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu, Ul. 27 Stycznia 1, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.9.1.2015 z dnia 15 lutego 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 69/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 1 marca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
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4. Rodzaj  kontroli - kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.9.1.2015  z dnia 15 lutego 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 23.03.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli - 6 czerwca 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli - w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Finansów, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Andrzej Kunc – Przewodniczący Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli zadanie było w trakcie realizacji.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 sierpnia 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.9.1.2015 z dnia 15 lutego 2016 r.,

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (2 500 zł) oraz środków finansowych własnych (8 
250 zł). Łączna wartość zadania wynosi 10 750 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na wynagrodzenie dla rehabilitantów (2 500 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na wynagrodzenie dla rehabilitantów (7 250 zł) oraz wynagrodzenie dla 
księgowej (1 000 zł).

3. Kontrolowany przedstawił faktury i rachunki, które w części zostały opłacone z dotacji pochodzącej z 
budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez 
Burmistrza Miasta Kościana:

a) wynagrodzenie dla rehabilitantów – kontrolowany przedstawił następujące faktury i rachunki:
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- faktura nr 006/A na kwotę 660 zł została uregulowana ze środków z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego 
w wysokości 250 zł, środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez Burmistrza 
Miasta Kościana w wysokości 400 zł oraz środków własnych w wysokości 10 zł – oklejanie plastrami. 
Faktura została terminowo opłacona gotówką. Na rewersie faktury wyszczególniono wydatkowanie środków z 
Urzędu Miasta Kościana, jednakże w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania brak informacji o 
wysokości przyznanych środków finansowych przez Burmistrza Miasta Kościana  – faktura stanowi Zał.Nr 3 
do protokołu.

- faktura nr 9/2016 na kwotę 950 zł została uregulowana ze środków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego w wysokości 450 zł oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych 
przez Burmistrza Miasta Kościana w wysokości  500 zł. Faktura została terminowo opłacona gotówką. Na 
rewersie faktury wyszczególniono wydatkowanie środków z Urzędu Miasta Kościana, jednakże w 
zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania brak informacji o wysokości przyznanych środków 
finansowych przez Burmistrza Miasta Kościana – faktura stanowi Zał.Nr 4 do protokołu.

- faktura nr 12/2016 na kwotę 950 zł została uregulowana ze środków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego w wysokości 500 zł oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych 
przez Burmistrza Miasta Kościana w wysokości 450 zł. Faktura została terminowo opłacona gotówką. Na 
rewersie faktury wyszczególniono wydatkowanie środków z Urzędu Miasta Kościana, tymczasem w 
zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania brak informacji                    o wysokości przyznanych 
środków finansowych przez Burmistrza Miasta Kościana – faktura stanowi Zał.Nr 5 do protokołu.

- faktura nr 008/A na kwotę 665 zł została uregulowana ze środków z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego 
w wysokości 250 zł,  środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez Burmistrza 
Miasta Kościana w wysokości 400 zł oraz środków finansowych własnych w wysokości 25 zł. – oklejanie 
plastrami. Faktura została terminowo opłacona gotówką. Na rewersie faktury wyszczególniono wydatkowanie 
środków z Urzędu Miasta Kościana, tymczasem w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania brak 
informacji o wysokości przyznanych środków finansowych przez Burmistrza Miasta Kościana – faktura 
stanowi Zał.Nr 6 do protokołu.

- rachunek nr 1/3/2016/01 na kwotę 300 zł został uregulowany ze środków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego w wysokości 100 zł oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych 
przez Burmistrza Miasta Kościana w wysokości 200 zł. Rachunek został terminowo opłacony gotówką. Na 
rewersie rachunku wyszczególniono wydatkowanie środków z Urzędu Miasta Kościana, tymczasem w 
zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania brak informacji o wysokości przyznanych środków 
finansowych przez Burmistrza Miasta Kościana – rachunek stanowi Zał.Nr 7 do protokołu.

- rachunek nr 1/4/16/01 na kwotę 300 zł został uregulowany ze środków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego w wysokości 143 zł oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych 
przez Burmistrza Miasta Kościana w wysokości 157 zł. Rachunek został terminowo opłacony gotówką. Na 
rewersie rachunku wyszczególniono wydatkowanie środków z Urzędu Miasta Kościana, tymczasem w 
zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania brak informacji o wysokości przyznanych środków 
finansowych przez Burmistrza Miasta Kościana – rachunek stanowi Zał.Nr 8 do protokołu.

b) Zwrócono kontrolowanemu uwagę o konieczności zwrócenia się z prośbą o aneks do umowy nr 
OS.524.9.1.2015 z dnia 15 lutego 2016 roku przygotowania aneksu do  zaktualizowanego kosztorysu realizacji 
zadania, w którym ujęte zostałyby środki finansowe z innych źródeł publicznych przyznanych przez Burmistrza 
Miasta Kościana.

4. Według oświadczenia kontrolowanego do dnia kontroli środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego 
zostały częściowo wydatkowane tj. wysokości 1693 zł. Do wydatkowania pozostała kwota 807 zł.  Natomiast 
środki finansowe własne określone w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania na dzień kontroli nie zostały 
wydatkowane poza oklejaniem plastrami w wysokości 35 zł, które Kontrolowany przewiduje ująć jako środki 
własne poza zadaniem. Pozostała kwota zrealizowana ze środków z innych źródeł publicznych.

5. Kontrolowany nie przedstawił dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków finansowych 
własnych przeznaczonych na wynagrodzenie księgowej.

6. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:
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a) Faktury i rachunki przedstawione podczas kontroli zostały wystawione we właściwym terminie oraz zostały 
terminowo opłacone gotówką. Natomiast podatek do Urzędu Skarbowego od umów o dzieło został uiszczony 
przelewem. - Zał. Nr 9 do protokołu

b) Środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego, na dzień kontroli zostały wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem.

c) Rewers faktur i rachunków należy uzupełnić o brakujące elementy tj. nazwę zadania, na które została przyznana 
dotacja, pieczątkę dotowanego, podpisy pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. 
Dodatkowo na fakturze 008/A należy poprawić opis „sfinansowano ze środków”: … ponieważ zapis jest 
nieczytelny.

d) Zwrócono kontrolowanemu uwagę o konieczności przygotowania aneksu do  zaktualizowanego kosztorysu 
realizacji zadania, w którym ujęte zostałyby środki finansowe z innych źródeł publicznych przyznanych przez 
Burmistrza Miasta Kościana.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Andrzej Kunc - Przewodniczący Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień Kontrolowanego stwierdzono, że:

- Kontrolowane zadanie jest w trakcie realizacji.

- Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania zadanie skierowane jest do osób chorych na stwardnienie rozsiane 
i po udarze mózgu. Grupa adresatów zadania wzrosła do około 70 osób z przedstawionej w ofercie liczby 35 - 40 
osób. Ćwiczenia rehabilitacyjne odbywają się w grupach dostosowanych do stopnia niepełnosprawności. Osoby, 
które wymagają pomocy rehabilitanta w wykonywaniu ćwiczeń korzystają z sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 
4 w Kościanie. Rehabilitacja w warunkach domowych prowadzona jest u 10 członków po 1 godzinie dwa razy w 
tygodniu. Uczestnikami zadania są mieszkańcy miasta Kościan i gminy Kościan - Listy obecności stanowią Zał. 
Nr 10 do protokołu.

- Kontrolowany w dniu kontroli przedstawił umowy z dnia 1 marca 2016 r. na świadczenie usług na rzecz 
Kościańskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu związanych z rehabilitacją na sali 
gimnastycznej, w miejscu zamieszkania pacjenta oraz oklejaniem plastrami. Rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych odbywa się z udziałem wykwalifikowanych rehabilitantów. Współpraca Kościańskiego 
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu z rehabilitantami opiera się na zawartych umowach. 
Umowy rozliczane są na podstawie wystawionych rachunków/faktur - umowy stanowią Zał. Nr 11 do protokołu.

- Na dzień kontroli zadanie jest zrealizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego harmonogramu realizacji 
zadania” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy OS.524.9.1.2015 z dnia 15 lutego 2016 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy. Podczas kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest zrealizowane prawidłowo, zgodnie z 
zapisami umowy z dnia O.S. 524.9.1.2015 z dnia 15 lutego 2016 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu 
wysokiej jakości zadania. Dokumenty przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione we właściwym 
terminie. Zapłata za faktury i rachunki nastąpiła gotówką, a poniesione wydatki są zgodne z zaktualizowanym 
kosztorysem. Rewers faktur należy uzupełnić o brakujące elementy.

VI. „MISTRZOSTWA POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W KOPA SPORTOWEGO”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Kościańskie Stowarzyszenie Kopa Sportowego, Kurza Góra, Ul. Leśna 31, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.6.16.2015 z dnia 15 lutego 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 61/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 15 lutego 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.
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4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.6.16.2015  z dnia 15 lutego 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 25.03.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli - termin wyznaczony na 7 kwietnia 2016 r. Na prośbę Kontrolującego 
kontrola została przełożona na dzień 13 kwietnia 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli - w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Finansów, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Grzegorz Ratajczak – Prezes Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie zostało zrealizowane.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 maja 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.6.16.2015 z dnia 15 lutego 2016 r.,

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Kosztorys do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z 
budżetu Powiatu Kościańskiego (600 zł), środków finansowych własnych (200 zł), środków finansowych z innych 
źródeł, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (3 600 zł) oraz wkładu osobowego stowarzyszenia 
(700 zł). Łączna wartość zadania wynosi 5 100 zł.

2. W kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na zakup pucharów i nagród (600 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na wynajem sali z przygotowaniem wyżywienia (2 300 zł), zakup 
pucharów i nagród (1 300 zł), zakup materiałów biurowych i kart do gry (200 zł),

c) wkład osobowy stanowi praca społeczna - prace przygotowawcze, sędziowanie, obsługa turnieju (700 zł).

3. Kontrolowany przedstawił kserokopię dokumentów dotyczących wydatkowania środków na poniższe 
koszty:
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a) zakup pucharów – faktura nr 88/03/16/V na kwotę 120 zł opłacona przelewem dnia 17.03.2016 – stanowi Zał.Nr 
3 do protokołu.

b) zakup nagród – faktura nr FP02323/03/16 na kwotę 2 115,63 zł uregulowana przelewem 17.03.2016 – stanowi 
Zał.Nr 4 do protokołu.

c) zakup materiałów biurowych i kart do gry – faktura nr 1515/MAG/03/2016 na kwotę 199,51 zł  zapłacona 
17.03.2016 – stanowi Zał.Nr 5 do protokołu.

d) catering – faktura nr 12/2016 na kwotę 2 000 zł uregulowana gotówką 12.03.2016 – stanowi Zał.Nr 6 do 
protokołu.

Lista wpłat stanowi Zał.Nr 7 do protokołu.

4. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury przedstawione podczas kontroli były wystawione we właściwym terminie oraz zostały terminowo 
opłacone przelewem, za wyjątkiem faktury za catering, którą zapłacono gotówką.

b) Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, jednakże w związku z tym, że żadna z faktur nie została 
na rewersie opisana, nie można stwierdzić z jakich środków dana faktura została sfinansowana (z dotacji czy ze 
środków własnych).

c) Kontrolowany nie przedstawił dokumentów – kart pracy –  potwierdzających wykonanie pracy społecznej 
członków stowarzyszenia dotyczącej przygotowania, sędziowania  i obsługi turnieju.

5. Zwrócono Kontrolowanemu uwagę na konieczność uzupełnienia opisu na rewersach faktur.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Grzegorz Ratajczak – Prezes Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- zadanie skierowane zostało do mieszkańców powiatu kościańskiego oraz miłośników gry w kopa sportowego 
spoza powiatu.

- XI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Kopa Sportowego odbyły się 12 marca 2016 r. w Domu 
Kultury Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie. Uczestniczyło w nich 128 zawodników. 
Zgodnie z zapisami umowy O.S. 524.6.16.2015 z dnia 15 lutego 2016 r. Kontrolowany umieścił logo Powiatu 
Kościańskiego na materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizowanego zadania, w sposób 
zapewniający jego dobrą widoczność. Ponadto informacja o przeprowadzonych mistrzostwach zamieszczona 
została na stronie internetowej powiatu kościańskiego – wydruk ze strony internetowej powiatu kościańskiego 
stanowi Zał.Nr 8 do protokołu.

- na dzień kontroli zadanie pn. „Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Kopa Sportowego” zrealizowane zostało 
zgodnie z zapisami harmonogramu realizacji zadania. Podczas kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Mistrzostwa Powiatu 
Kościańskiego w Kopa Sportowego” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert zostało zrealizowane 
prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.6.16.2015 z dnia 15 lutego 2016 r., efektywnie, 
rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. Faktury przedstawione przez kontrolowanego zostały 
wystawione we właściwym terminie i opłacone przelewem lub gotówką, są także zgodne z kosztorysem. Na 
rewersach faktur należy uzupełnić opis.

VII. ORGANIZACJA RAJDU TURYSTYCZNEGO „39 RAJD KOLARSKI IM. D. CHŁAPOWSKIEGO 
DO TURWI”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie, Ul. Wały Żegockiego 2, 64-000 
Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.7.2.2015 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
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Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 157/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.7.2.2015  z dnia 26 kwietnia 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 16.06.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli - termin wyznaczono na 26 września 2016 r. Na prośbę 
Kontrolowanego zmieniono termin kontroli na 29 września 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli – w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Finansów, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzielili: Pan Tadeusz Krzyżanowski – Prezes Stowarzyszenia oraz Pan 
Robert Kunc - osoba upoważniona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie do 
składania wyjaśnień w sprawach finansowych dotyczących realizacji zadania Organizacja rajdu turystycznego „39 
Rajd Kolarski im. D. Chłapowskiego do Turwi”.

2. W dniu  kontroli zadanie było w trakcie realizacji.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 listopada 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.7.2.2015 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1 200 zł), środków finansowych z innych źródeł 
(4 000 zł), w tym: z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (1 100 zł), środków finansowych z innych źródeł 
publicznych przyznanych przez: Marszałka Województwa Wielkopolskiego (1 500 zł) i Burmistrza Gminy 
Czempiń (1 100 zł) oraz środków pozostałych (300 zł). Pozostała kwota w wysokości 1 650 zł stanowi wkład 
osobowy. Łączna wartość zadania wynosi 6 850 zł.

Uchwalony Strona 14



2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego 
zaplanowano na przewóz uczestników zadania (1 200 zł).

3. Środki finansowe z innych źródeł zostały zaplanowane na: zakup znaczków rajdowych (900 zł), zakup 
nagród w konkursach (600 zł), posiłek (1 050 zł), przewóz uczestników (1050zł) oraz koszty organizacyjne (400 
zł).

4. Wkład osobowy stanowią: przygotowanie rajdu (570 zł), przeprowadzenie rajdu (900 zł), podsumowanie i 
rozliczenie rajdu (180 zł).

5. Kontrolowany przedstawił dokumenty dotyczące wydatkowania środków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego oraz środków własnych (innych źródeł) na poniższe koszty:

a) przewóz uczestników – faktura na kwotę 3 099,60 zł sfinansowana ze środków budżetu Powiatu Kościańskiego 
w wysokości 1200,00 zł, środków z innych źródeł przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
w wysokości 1000 zł oraz z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w wysokości 899,60 zł. Faktura 
opłacona przelewem dnia 12.09.2016 r. – Zał. nr 3 do protokołu;

b) znaczki rajdowe – faktura na kwotę 1 264,44 zł dotyczy środków z innych źródeł przyznanych przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 500 zł oraz  z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w 
wysokości 764,44 – Zał. nr 4 do protokołu;

c) nagrody w konkursach – faktura na kwotę 400 zł dotyczy środków z innych źródeł – Zał. nr 5 do protokołu; 
faktura na kwotę 159,95 zł sfinansowana ze środków  z innych źródeł – Zał. nr 6 do protokołu; faktura na kwotę 
39,94 zł sfinansowana ze środków z innych źródeł – Zał. nr 7 do protokołu;

d) grochówka – faktura na kwotę 1 196,00 zł dotyczy środków z innych źródeł – Zał. nr 8 do protokołu;

e) koszty organizacyjne – faktura na kwotę 96,90 zł sfinansowana ze środków z innych źródeł – Zał. nr 9 do 
protokołu; faktura na kwotę 230,60 zł sfinansowana ze środków z innych źródeł – Zał. nr 10 do protokołu;

6. Na dzień kontroli środki z dotacji budżetu Powiatu Kościańskiego zostały wydatkowane w terminie i 
zgodnie z przeznaczeniem.

7. Na rewersach faktur należy uzupełnić brakujące elementy.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzielili: Pan Tadeusz Krzyżanowski – Prezes Stowarzyszenia oraz Pan 
Robert Kunc- osoba upoważniona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie do 
składania wyjaśnień w sprawach finansowych dotyczących realizacji zadania Organizacja rajdu turystycznego „39 
Rajd Kolarski im. D. Chłapowskiego do Turwi”.

2. Na podstawie wyjaśnień Kontrolowanego stwierdzono, że:

- Kontrolowane zadanie zrealizowane jest zgodnie z zapisem „Zaktualizowanego harmonogramu realizacji 
zadania” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy OS.524.7.2.2015 z dnia 26.04.2016 r. oraz Oferty stanowiącej 
załącznik nr 1 do w/w umowy. Do dnia kontroli zrealizowany został rajd „39 Rajd Kolarski im. D. 
Chłapowskiego do Turwi”. W rajdzie wzięło udział 443 osoby. Regulamin rajdu oraz wykaz drużyn (a w tym 
osób) uczestniczących w nim stanowią kolejno Załącznik Nr 11  i Załącznik Nr 12 do protokołu.

- Uczestnicy organizowanego rajdu otrzymali pamiątkowe naklejki i broszki, które stanowią Załącznik Nr 13 do 
protokołu.

- Informacje o rajdzie zostały umieszczone w prasie oraz na stronach internetowych szkół w nim 
uczestniczących– Załącznik Nr 14 do protokołu.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. Organizacja rajdu turystycznego 
„39 Rajd Kolarski im. D. Chłapowskiego do Turwi” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest 
zrealizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.7.2.2015 z dnia 26 kwietnia 2016 r., 
efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. Dokumenty przedstawione przez 
kontrolowanego zostały wystawione we właściwym terminie. Rewers faktur należy uzupełnić o brakujące 
elementy. Dotacja z budżetu Powiatu Kościańskiego została wydatkowana w terminie i zgodnie z 
przeznaczeniem.
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VIII. „ZAJĘCIA REHABILITACYJNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie, Os. Piastowskie 73, 64-
000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.9.22.2015 z dnia 22 lutego 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 84/16

Aneks nr 1 z dnia 21 marca 2016 r. do umowy Nr OS. 524.9.22.2015

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 114/16

Aneks nr 2 z dnia 6 maja 2016 r. do umowy Nr OS. 524.9.22.2015

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 179/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową oraz aneksem nr 2 do umowy w terminie od 22 lutego 2016 r do 15 czerwca 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.9.22.2015  z dnia 22 lutego 2016 r.

·Aneks nr 1 z dnia 21 marca 2016 r. do umowy Nr OS. 524.9.22.2015

·Aneks nr 2 z dnia 6 maja 2016 r. do umowy Nr OS. 524.9.22.2015

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 16.06.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 27 czerwca 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli – w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Finansów, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Anna Mocek – Sekretarz Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie zostało zrealizowane.

3. W dniu kontroli Kontrolowany przedstawił sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, które 
zgodnie z § 9 pkt 2 umowy oraz Aneksem nr 2 do umowy powinno zostać sporządzone do dnia 15 lipca 2016 r.
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4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.9.22.2015 z dnia 22 lutego 2016 r.,

- Aneks nr 1 z dnia 21 marca 2016 r. do umowy Nr OS. 524.9.22.2015,

- Aneks nr 2 z dnia 6 maja 2016 r. do umowy Nr OS. 524.9.22.2015,

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Kosztorys do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z 
budżetu Powiatu Kościańskiego (1000 zł), środków finansowych własnych (895 zł) oraz wkładu osobowego 
stowarzyszenia (103,74 zł). Łączna wartość zadania wyniosła 1998,74 zł.

2. W kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na wynagrodzenie rehabilitanta (750 zł) i zakup 
sprzętu (250 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na wynagrodzenie rehabilitanta (370 zł) i zakup sprzętu (525 zł),

c) wkład osobowy stanowi obsługa księgowa (23,24 zł) oraz prace administracyjno-organizacyjne (80,50 zł).

3. Kontrolowany przedstawił faktury i rachunki, które w całości lub w części zostały opłacone z dotacji 
pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środków finansowych własnych:

a) wynagrodzenie rehabilitanta - rachunek 4/2016 do umowy zlecenia uregulowany  w całości ze środków z dotacji 
z budżetu Powiatu Kościańskiego w wysokości 293,60 zł, opłacony przelewem dnia 1 kwietnia 2016 r. oraz 05 
maja 2016 (podatek do Urzędu Skarbowego, przelew do ZUS) - stanowi Zał.Nr 3 do protokołu.

b) wynagrodzenie rehabilitanta - rachunek 5/2016 do umowy zlecenia uregulowany w całości ze środków z dotacji 
z budżetu Powiatu Kościańskiego w wysokości 426,80 zł, opłacony przelewem dnia 1 kwietnia 2016 r. oraz 05 
maja 2016 (podatek do Urzędu Skarbowego, przelew do ZUS) - stanowi Zał.Nr 4 do protokołu.

c) wynagrodzenie rehabilitanta - rachunek 11/2016 do umowy zlecenia uregulowany ze środków z dotacji z 
budżetu Powiatu Kościańskiego w wysokości 29,60 zł oraz środków finansowych własnych w wysokości 170,40 
zł (w tym 0,40 stanowią środki własne poza kosztorysem) - opłacony przelewem dnia 4 maja 2016 r. oraz 03 
czerwca 2016 (podatek do Urzędu Skarbowego, przelew do ZUS)  - stanowi Zał.Nr 5 do protokołu.

d) wynagrodzenie rehabilitanta – rachunek 12/2016 do umowy zlecenia uregulowany został ze środków 
finansowych własnych w wysokości 200 zł, opłacony przelewem dnia 4 maja 2016 r. oraz 03 czerwca 2016 
(podatek do Urzędu Skarbowego, przelew do ZUS)  - stanowi Zał.Nr 6 do protokołu.

e) zakup sprzętu – faktura nr 16-FVF/0176/pzo31 uregulowana ze środków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego w wysokości 250 zł, oraz środków finansowych własnych w wysokości 300 zł. - opłacona 
przelewem dnia  21 marca 2016 r. - stanowi Zał.Nr 7 do protokołu.

f) zakup sprzętu – faktura nr 16-FVP/0354/pzo31 uregulowana ze środków finansowych własnych w wysokości 
225 zł, opłacona przelewem dnia 6 maja 2016 r. - stanowi Zał.Nr 8 do protokołu.

4. Kontrolowany przedstawił dokumenty – karty pracy –  potwierdzające wykonanie pracy społecznej 
członków stowarzyszenia - Zał.Nr 9 do protokołu

5. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury i rachunki przedstawione podczas kontroli były wystawione w terminie realizacji zadania oraz zostały 
terminowo opłacone przelewem. Również podatki do Urzędu Skarbowego od umów zlecenia zostały uiszczone 
przelewem.

b) Środki z dotacji oraz środki własne zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

c) Rewersy faktur zostały opisane w sposób prawidłowy.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Anna Mocek – Sekretarz Stowarzyszenia.
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2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- zadanie skierowane zostało do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub ze 
względu na stan zdrowia orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Adresatami zadania były dzieci z 
terenu powiatu kościańskiego: z miasta i gminy Kościan.

- Kontrolowany w dniu kontroli przedstawił umowy zlecenia na wykonanie usług polegających na rehabilitacji 
dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego i nauczania indywidualnego oraz realizacji spotkań i konsultacji z rodzicami dzieci – umowy 
zlecenia: nr 3/2016 i 6/2016 stanowią Zał.Nr 10 do protokołu.

- Kontrolowany w dniu kontroli przedstawił listę obecności rodziców objętych programem „Zajęć 
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych” oraz grafik zajęć rehabilitacyjnych - Zał.Nr 11 do protokołu.

- Kontrolowany w dniu kontroli przedstawił dokumentację fotograficzną zakupionego sprzętu - Zał.Nr 12 do 
protokołu.

- Zgodnie z zapisami umowy O.S. 524.9.22.2015 z dnia 22 lutego 2016 r. Kontrolowany rozpowszechnił w prasie 
informacje dot. dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Kościański (Gazeta Kościańska z dnia 25 maja 
2016 r.) - Zał.Nr 13 do protokołu.

- Na dzień kontroli zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego harmonogramu realizacji 
zadania” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy OS.524.9.22.2015 z dnia 22 lutego 2016 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy. Podczas kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Zajęcia rehabilitacyjne dla 
dzieci niepełnosprawnych” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert zostało zrealizowane prawidłowo, 
zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.9.22.2015 z dnia 22 lutego 2016 r., efektywnie, rzetelnie przy 
zachowaniu wysokiej jakości zadania. Faktury i rachunki przedstawione przez kontrolowanego zostały 
wystawione w terminie i opłacone przelewem. Dokonane wydatki są także zgodne z zaktualizowanym 
kosztorysem.

IX. „PLANUJEMY I WYTYCZAMY SZLAK BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie „Klub Wujka Karola”, Ul. Bukowa 31, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.7.18.2015 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 155/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 12 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.7.18.2015  z dnia 12 kwietnia 2016 r.
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·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 16.06.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 14 września 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli – w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Finansów, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Elżbieta Bączyk – Prezes Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie było w trakcie realizacji.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 grudnia 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.7.18.2015 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 700 zł, środków finansowych własnych 
w kwocie 600 zł, środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez Burmistrza Miasta 
Kościana w wysokości 1 300 zł oraz wkładu osobowego w kwocie 3 000 zł. Łączna wartość zadania wynosi 5 600 
zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na przygotowanie i wydrukowanie map (200 zł) 
oraz przygotowanie i wydrukowanie przewodnika (500 zł),

b) środki finansowe własne oraz środki finansowe z innych źródeł publicznych zaplanowano na przygotowanie i 
wydrukowanie map (500 zł), przygotowanie i wydrukowanie przewodnika (1 000 zł) oraz zakup materiału do 
oznakowania szlaku (400 zł),

c) wkład osobowy stanowi praca społeczna członków Stowarzyszenia (3 000 zł).

3. W dniu kontroli dotowany nie przedstawił dokumentów w postaci faktur czy rachunków. Na dzień kontroli 
Stowarzyszenie nie dokonało wydatków ze środków z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środków 
własnych.

4. Pani Bączyk wyjaśniła, że został już zaplanowany i wytyczony szlak bł. Edmunda Bojanowskiego. Mapa 
szlaku jest obecnie przygotowywana do druku. Nadal trwają prace zmierzające do wydania przewodnika. Ponadto 
Kontrolowany poinformował, że obecnie Stowarzyszenie przygotowuje wnioski, które zostaną rozesłane do gmin i 
powiatów, na terenie których będzie przebiegał szlak bł. Edmunda Bojanowskiego, w celu uzyskania zgody na jego 
oznakowanie.

Mapa szlaku stanowi Zał. Nr 3 do protokołu.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Elżbieta Bączyk - Prezes Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

a) Zadanie pn. „Planujemy i wytyczamy szlak Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego” określone w umowie 
OS. 524.7.18.2015 z dnia 12 kwietnia 2016 r. realizowane jest  zgodne z zapisami zaktualizowanego 
harmonogramu realizacji zadania, stanowiącego zał. nr 2 do umowy.
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b) Zadanie obejmuje wytyczenie szlaku bł. Edmunda Bojanowskiego, który prowadziłby przez teren powiatu 
kościańskiego, powiatu leszczyńskiego, powiatu gostyńskiego, powiatu śremskiego i powiatu poznańskiego. 
Szlak obejmowałby miejsca związane z życiem i działalnością bł. Edmunda Bojanowskiego.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Planujemy i wytyczamy szlak 
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest realizowane 
prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.7.18.2015 z dnia 12 kwietnia 2016 r., efektywnie, 
rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. Na dzień kontroli środki z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego nie zostały wydatkowane.

X. „PROMOCJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ DLA MŁODZIEŻY RZEKĄ OBRĄ ORAZ FESTYN 
REKREACYJNO SPORTOWY Z POKAZEM RATOWNICTWA WODNEGO”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe , Ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

2. Numer umowy

OS. 524.7.21.2015 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 148/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.7.21.2015  z dnia 12 kwietnia 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 16.06.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 22 września 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli – w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Zbigniew Bernard – Prezes Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie było w trakcie realizacji.
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3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 grudnia 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.7.21.2015 z dnia 12 kwietnia 2016 r.,

- dokumenty finansowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 1200 zł, środków finansowych 
własnych w kwocie 220 zł oraz wkładu osobowego w kwocie 375 zł. Łączna wartość zadania wynosi 1795 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na wynagrodzenie ratowników 
zabezpieczających spływ (1200 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na wynajęcie kajaków (120 zł) oraz poczęstunek dla uczestników zadania 
(100 zł),

c) wkład osobowy stanowi praca społeczna ratowników (375 zł).

3. Kontrolowany nie przedstawił dokumentów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z dotacji z 
budżetu Powiatu Kościańskiego.

4. Kontrolowany przedstawił kserokopię dokumentów dotyczących wydatkowania środków własnych na 
poniższe koszty:

a) wynajem kajaków – Rachunek nr 3 na kwotę 120 zł stanowi Zał.Nr 3 do protokołu.

b) poczęstunek dla uczestników zadania – Faktura Nr 09/2016 na kwotę 100 zł stanowi Zał.Nr 4 do protokołu.

5. Po przeanalizowaniu kserokopii dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktura i rachunek były wystawione we właściwym terminie i opłacone przelewem.

b) Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zwraca się Kontrolowanemu uwagę na konieczność 
uzupełnienia opisu na rewersach faktur.

c) Kontrolowany nie przedstawił dokumentów – kart pracy –  potwierdzających wykonanie pracy społecznej 
ratowników.

d) Kontrolowany poinformował, że w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania błędnie określono liczbę 
wolontariuszy biorących udział w zadaniu. Pierwotnie wpisano 25 osób, a powinno być 5 osób. Kontrolowany 
poinformował, że zwróci się do Zarządu Powiatu Kościańskiego o wprowadzenie zmian do kosztorysu.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Zbigniew Bernard - Prezes Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zadanie skierowane zostało do młodzieży z terenu powiatu kościańskiego. Podczas imprezy zorganizowano 
festyn, odbyły się również zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz ratownictwa wodnego z 
użyciem sprzętu pływającego i podręcznego.

- na dzień kontroli zadanie pn. „Promocja turystyki kajakowej dla młodzieży rzeką Obrą oraz festyn rekreacyjno 
sportowy z pokazem ratownictwa wodnego” zrealizowane zostało zgodnie z zapisami harmonogramu realizacji 
zadania.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Promocja turystyki kajakowej 
dla młodzieży rzeką Obrą oraz festyn rekreacyjno sportowy z pokazem ratownictwa wodnego” zlecone w trybie 
otwartego konkursu ofert jest zrealizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.7.21.2015 z 
dnia 12 kwietnia 2016 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. Dokumenty 
dotyczące środków własnych zostały wystawione we właściwym terminie. Zapłata za fakturę i rachunek 
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nastąpiła przelewem, a poniesione wydatki są zgodne z zaktualizowanym kosztorysem. Rewers faktur należy 
uzupełnić o brakujące elementy. Brak natomiast dokumentów dotyczących wydatkowania środków z dotacji z 
budżetu Powiatu Kościańskiego.

XI. „ROWEROWA WYPRAWA – JANTAR I OKOLICE”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II”, Os. Jagiellońskie 36/6, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.7.12.2015 z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 117/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 15 kwietnia 2016 r. do 31 października 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.7.12.2015  z dnia 4 kwietnia 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 16.06.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 19 sierpnia 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli – w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Finansów, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Małgorzata Ludwiczak – Sekretarz Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli zadanie było w trakcie realizacji.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 listopada 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.7.12.2015 z dnia 4 kwietnia 2016 r.,

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :
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1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1 000 zł), z wpłat i opłat adresatów zadania 
publicznego (2 750 zł) oraz wkładu osobowego (350 zł). Łączna wartość zadania wynosi 4 100 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na noclegi (120 zł), wyżywienie (680 zł) oraz 
zakup biletów PKP (200 zł),

b) środki pochodzące z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego zaplanowano na noclegi (1 230 zł), 
wyżywienie (1 120 zł) oraz zakup biletów PKP (400 zł),

c) wkład osobowy stanowi praca członków Stowarzyszenia związana m.in. z ustalaniem planowanych tras, 
noclegów, organizacją wyżywienia, ubezpieczenia i obsługi finansowej (300 zł) oraz praca członków 
Stowarzyszenia związana m.in. z wydrukiem ogłoszeń, informacji – planu i opisu wyjazdów (50 zł).

3. Kontrolowany przedstawił faktury i rachunki, które w całości lub w części zostały opłacone z dotacji 
pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:

a) Koszty noclegu wyniosły łącznie 1 725 zł. Zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem, koszty te zostały pokryte 
ze środków dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 120 zł oraz z wpłat i opłat adresatów zadania 
publicznego w kwocie 1 230 zł. Pozostałą kwotę 375 zł pokryto ze środków własnych nie ujętych w kosztorysie 
ofertowym – faktura za nocleg stanowi Zał. Nr 3 do protokołu.

b) Koszty wyżywienia wyniosły łącznie 1 800 zł. Zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem, koszty te zostały 
zrealizowane ze środków dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 680 zł oraz z wpłat i opłat 
adresatów zadania publicznego w kwocie 1 120 zł. Faktury i rachunki za wyżywienie stanowią Zał. Nr 4-15 do 
protokołu. Poza tym kwota 725,25 zł stanowi sumę środków pokrytych ze środków własnych nie ujętych w 
kosztorysie ofertowym. Zestawienie wszystkich faktur dotyczących wyżywienia stanowi Zał. Nr 16 do 
protokołu.

c) Koszty zakupu biletów PKP wyniosły łącznie 600 zł. Zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem, koszty te zostały 
zrealizowane ze środków dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 200 zł oraz z wpłat i opłat 
adresatów zadania publicznego w kwocie 400 zł. Faktury oraz bilety PKP stanowią Zał. Nr 17-20do protokołu. 
Poza tym kwota 432,49 zł pokryto ze środków własnych nie ujętych w kosztorysie ofertowym. Zestawienie 
wszystkich faktur i biletów PKP stanowi Zał. Nr 21 do protokołu.

4. Kontrolowany przedstawił dokumenty – karty pracy –  potwierdzające wykonanie pracy społecznej 
członków stowarzyszenia - Zał.Nr 22 do protokołu.

5. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury i rachunki przedstawione podczas kontroli zostały wystawione we właściwym terminie oraz zostały 
terminowo opłacone.

b) Środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego, na dzień kontroli zostały wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem.

c) Rewersy faktur zostały opisane w sposób prawidłowy.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Małgorzata Ludwiczak – Sekretarz Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień Kontrolowanego stwierdzono, że:

- Kontrolowane zadanie jest w trakcie realizacji. Rajd rowerowy odbył się w terminie wskazanym w 
zaktualizowanym harmonogramie realizacji zadania (09.07.2016 r. – 12.07.2016 r.)

- Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania w zadaniu miało uczestniczyć 15 osób. W 
związku z dużym zainteresowaniem liczba uczestników zadania wzrosła do 23 osób – zaproszenie na rajd 
rowerowy, opis realizowanego zadania, program oraz lista uczestników wyjazdu stanowią Zał. Nr 23-26 do 
protokołu.

- Na dzień kontroli zadanie jest zrealizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego harmonogramu realizacji 
zadania” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy OS.524.7.12.2015 z dnia 4 kwietnia 2016 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy. Podczas kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.
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11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Rowerowa Wyprawa – Jantar i 
okolice” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest zrealizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z 
dnia O.S. 524.7.12.2015 z dnia 4 kwietnia 2016 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości 
zadania. Dokumenty przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione we właściwym terminie. Zapłata 
za faktury i rachunki nastąpiła również we właściwym terminie, a poniesione wydatki są zgodne z 
zaktualizowanym kosztorysem.

XII. „TARGOWISKO TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH – VI EDYCJA”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Ul. Dudycza 4, 64-030 
Śmigiel

2. Numer umowy

OS. 524.8.2.2015 z dnia 30 września 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 331/16

Aneks nr 1 do Umowy Nr OS. 524.8.2.2015 z dnia 2 listopada 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 364/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 1 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.8.2.2015  z dnia 30 września 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 04.10.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 2 listopada 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli - w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Finansów, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Małgorzata Dąbrowska - Skarbnik Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie było w trakcie realizacji.
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3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 15 grudnia 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.8.2.2015 z dnia 30 września 2016 r.,

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 700 zł, środków finansowych własnych 
w kwocie 100 zł oraz wkładu osobowego w kwocie 200 zł. Łączna wartość zadania wynosi 1 000 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na zakup nagród (300 zł) oraz wynagrodzenie 
jury (400 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na usługę księgową (100 zł),

c) wkład osobowy stanowi praca społeczna członków Stowarzyszenia (200 zł).

3. Kontrolowany przedstawił faktury i rachunki, dotyczące dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu 
Kościańskiego oraz środków finansowych własnych tj.:

a) Koszty zakupu nagród wyniosły łącznie 300,15 zł. Zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem, koszty te winny 
zostać pokryte ze środków dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 300 zł. Jednakże Kontrolowany 
nie przedstawił dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków. Kwota 0,15 zł zostanie ujęta jako środki 
własne nie ujęte w kosztorysie ofertowym – faktury za zakup nagród stanowią Zał. Nr 3  i Zał. Nr 4 do 
protokołu.

b) wynagrodzenia jury -  wyniosło 400 zł. ; usługa księgowa - 100 zł. Kontrolowany przedstawił umowy o dzieło 
oraz rachunki do umów o dzieło. Brak przelewu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia wykonawcy umowy. 
Brak również przelewu podatku do Urzędu  Skarbowego. Rachunki wraz z umowami o dzieło stanowią Zał.Nr 5 
– 9 do protokołu.

c) Kontrolowany nie przedstawił dokumentów – karty pracy –  potwierdzających wykonanie pracy społecznej 
członków stowarzyszenia.

4. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury i rachunki przedstawione podczas kontroli były wystawione w terminie realizacji zadania.

b) Należy uzupełnić rewersy na fakturach i rachunkach.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Małgorzata Dąbrowska - Skarbnik Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

a) Zadanie pn. „Targowisko Talentów Artystycznych – VI edycja” określone w umowie OS. 524.8.2.2015 z dnia 
30 września 2016 r. realizowane jest  zgodne z zapisami zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, 
stanowiącego zał. nr 2 do umowy.

b) Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania, stanowiącym zał. nr 2 do umowy VI edycja Przeglądu 
Targowisko Talentów Artystycznych odbyło się 28 października 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie. Zadanie skierowane zostało do młodzieży uzdolnionej artystycznie z terenu powiatu 
kościańskiego, uczęszczającej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej w Nietążkowie.

Ogłoszenie o Przeglądzie stanowi Zał. Nr 10 do protokołu.

Regulamin Przeglądu stanowi Zał. Nr 11 do protokołu.

Informacja o zebraniu organizacyjnym stanowi Zał. Nr 12 do protokołu.

Wyniki VI edycji Przeglądu stanowią Zał. Nr 13 do protokołu.
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Dyplom uczestnictwa stanowi Zał. Nr 14 do protokołu.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Targowisko Talentów 
Artystycznych – VI edycja” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest realizowane prawidłowo, zgodnie z 
zapisami umowy z dnia O.S. 524.8.2.2015 z dnia 30 września 2016 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu 
wysokiej jakości zadania. Faktury i rachunki przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione w 
terminie. Należy uzupełnić rewersy na fakturach.

XIII. „SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH PIŁKI NOŻNEJ W 
RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Uczniowski Klub Sportowy „AS” w Czempiniu, Szkoła Podstawowa w Czempiniu, Ul. Kolejowa 3, 64-020 
Czempiń

2. Numer umowy

OS. 524.6.20.2015 z dnia 21 lipca 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 256/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 października 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.6.20.2015  z dnia 21 lipca 2016 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 04.10.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – termin wyznaczono na 28 października 2016 r. Na prośbę 
Kontrolowanego zmieniono termin kontroli na 3 listopada 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli – w siedzibie Kontrolującego: Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
Wydział Finansów, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Marian Kłos – Prezes Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli zadanie zostało zrealizowane.
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3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 listopada 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.6.20.2015 z dnia 21 lipca 2016 r.,

- dokumenty finansowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1 500 zł) oraz środków finansowych z innych 
źródeł publicznych przyznanych przez Gminę Czempiń (7 500 zł). Łączna wartość zadania wynosi 9 000 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego 
zaplanowano na transport na zawody (1 500 zł).

3. Środki finansowe z innych źródeł publicznych zostały zaplanowane na wynagrodzenie 4  trenerów (6 000 zł) 
oraz transport na zawody (1 500 zł).

4. Kontrolowany przedstawił dokumenty dotyczące środków z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz 
części środków własnych (innych źródeł) na poniższe koszty:

a) transport na zawody:

- faktura nr 184/2016 na kwotę 1350 zł dotyczy środków z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego. Faktura 
wystawiona została we właściwym terminie - Zał.Nr 3 do protokołu,

- faktura nr 1/4F/10/2016/07181 na kwotę 293,93 zł dotyczy środków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego w wysokości 150 zł oraz środków własnych w wysokości 143,93 zł. Faktura wystawiona 
została we właściwym terminie - Zał.Nr 4 do protokołu.

5. Brak dokumentów potwierdzających zapłatę za w/w faktury.

6. Kontrolowany nie przedstawił pozostałych dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków 
finansowych własnych przeznaczonych na transport zawodników.

7. Kontrolowany nie przedstawił również dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków finansowych 
własnych przeznaczonych na wynagrodzenie 4 trenerów.

8. Faktury wystawione zostały terminowo i zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem.

9. Na rewersach faktur należy uzupełnić brakujące elementy.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Marian Kłos – Prezes Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień Kontrolowanego stwierdzono, że:

- Kontrolowane zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisem „Zaktualizowanego harmonogramu realizacji 
zadania” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy OS.524.6.20.2015 z dnia 21.07.2016 r. oraz Oferty stanowiącej 
załącznik nr 1 do w/w umowy.

- Zadanie skierowane zostało do zawodników klubu w wieku od 8 do 15 roku życia w kategoriach żak, orlik, 
młodzik, trampkarz, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej w Czempiniu i Gimnazjum w Borowie. Treningi 
zawodników odbywały się dwa razy w tygodniu na boiskach piłkarskich UKS „AS” w Czempiniu, Stadionie 
Miejskim w Czempiniu, boisku Orlik w Borowie oraz boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Czempiniu.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Szkolenie dzieci i młodzieży 
oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych” zlecone w trybie otwartego 
konkursu ofert zostało zrealizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.6.20.2015 z dnia 
21 lipca 2016 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. Dokumenty przedstawione 
przez kontrolowanego zostały wystawione we właściwym terminie. Rewers faktur należy uzupełnić o brakujące 
elementy.

XIV. „KOBIETO, TWOJE ZDROWIE ZALEŻY OD CIEBIE”
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1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej, Ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.9.8.2015 z dnia 22 marca 2016 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 121/16

Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2016 r. do umowy Nr OS. 524.9.8.2015

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 383/16

3. Okres realizacji zadania

Zgodnie z umową w terminie od 22 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,

·stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239 ze zm.)

·Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.9.8.2015  z dnia 22 marca 2016 r.

·Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2016 r. do umowy Nr OS. 524.9.8.2015

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2016, Nr 2/2016 z dnia 04.10.2016 r.- Zał. Nr 1, Nr 2 
do protokołu.

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 14 listopada 2016 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli – w siedzibie Kontrolowanego: Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 
Kościańskiej, ul. Bernardyńska2, 64-000 Kościan

9. Zespół dokonujący kontroli

1. Lidia Maćkowiak -  podinspektor Wydziału Finansów

2. Monika Kustosz- inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 
zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Jolanta Kasprzak – Skarbnik Stowarzyszenia.

2. W dniu  kontroli  zadanie było w trakcie realizacji.

3. Zgodnie z § 9 pkt 2 umowy Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania do dnia 30 grudnia 2016 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.9.8.2015 z dnia 22 marca 2016 r.,

- Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2016 r. do umowy Nr OS. 524.9.8.2015

- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.
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W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do w/w aneksu, zakłada finansowanie 
zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1 000 zł), środków finansowych własnych (2 814 
zł), środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez Burmistrza Miasta Kościana (400 zł) 
oraz wkładu osobowego stowarzyszenia (1 200 zł). Łączna wartość zadania wynosi 5 414 zł.

2. W zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na transport (1000 zł),

b) środki finansowe własne oraz środki finansowe z innych źródeł publicznych zaplanowano na:

- gimnastykę korekcyjną (714 zł),

- zakup biletów wstępu na basen - gimnastyka w wodzie (200 zł),

- przeprowadzenie cyklu wykładów (200 zł),

- transport (400 zł),

- zakup biletów na Termy (1700 zł).

c) wkład osobowy stanowi praca wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia (1200 zł).

3. Kontrolowany przedstawił rachunek i faktury, które w części zostały opłacone z dotacji pochodzącej z 
budżetu Powiatu Kościańskiego, środków finansowych własnych oraz innych źródeł publicznych:

a) transport – faktura nr 429/2016 na kwotę 700 zł została uregulowana ze środków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego w wysokości 300 zł oraz środków z innych źródeł publicznych przyznanych przez Burmistrza 
Miasta Kościana w wysokości 400 zł. Faktura wystawiona została we właściwym terminie oraz terminowo 
opłacona przelewem w dniu 27.10.2016 – Zał.Nr 3 do protokołu.

b) bilety na Termy – faktura FVS/132/10/2016 na kwotę 494 zł została uregulowana gotówką ze środków 
finansowych własnych. Faktura została wystawiona we właściwym terminie - Zał.Nr 4 do protokołu.

c) gimnastyka korekcyjna – rachunek nr 138/2016 na kwotę 714 zł dotyczy środków finansowych własnych. 
Rachunek został wystawiony we właściwym terminie - Zał.Nr 5 do protokołu.

4. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury i rachunek przedstawione podczas kontroli były wystawione we właściwym terminie.

b) Środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środków własnych zostały wydatkowane 
zgodnie z przeznaczeniem.

c) Na dzień kontroli dotacja z budżetu Powiatu Kościańskiego została wydatkowana częściowo w wysokości 300 
zł. Środki finansowe własne także  nie zostały wydatkowane w całości.

d) Kontrolowany nie przedstawił dokumentów – kart czasu pracy wolontariuszy –  potwierdzających wykonanie 
pracy społecznej.

e) Rewers faktur należy uzupełnić o brakujące elementy.

Kontrola w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Jolanta Kasprzak - Skarbnik Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania zadanie skierowane zostało do kobiet                 w różnym wieku, 
emerytek, kobiet pracujących lub bezrobotnych. Zadanie ma na celu zintegrowanie środowiska kobiet, 
podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej oraz zdobycie wiedzy prozdrowotnej. Uczestniczki zadania 
odbywają raz w tygodniu zajęcia rehabilitacyjne na basenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie 
oraz raz  w tygodniu zajęcia ruchowe – gimnastykę korekcyjną w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży 
w Kościanie. Ponadto zaplanowano wyjazd na termy Maltańskie i do Tarnowa Podgórnego.

- Na dzień kontroli zadanie jest realizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego harmonogramu realizacji 
zadania” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy OS.524.9.8.2015 z dnia 22 marca 2016 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy. Podczas kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.
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11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Kobieto, twoje zdrowie zależy 
od ciebie” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest realizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy 
z dnia O.S. 524.9.8.2015 z dnia 22 marca 2016 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości 
zadania. Dokumenty przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione we właściwym terminie. 
Poniesione wydatki są zgodne z zaktualizowanym kosztorysem.

* * * * * *

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że poddane kontroli zadania publiczne, zlecone 
wykonawcom w trybie otwartego konkursu ofert, realizowane były efektywnie, rzetelnie z dbałością o jakość 
ich wykonania. Wszelkie odstępstwa od umów dotyczące zaktualizowanego harmonogramu, jak 
i zaktualizowanego kosztorysu zostały zawarte w protokołach kontroli z realizacji zadania publicznego 
zleconego w trybie otwartego konkursu ofert. 

Sporządzone protokoły kontroli zostały podpisane przez zainteresowane strony. Nie wniesiono uwag do 
protokołów.

Zespół zakończył kontrole z dniem 15 grudnia 2016 r.
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