


Załącznik do Uchwały Nr 144/780/17

Zarządu Powiatu Kościańskiego

z dnia 5 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych 
w trybie otwartego konkursu ofert

Zgodnie z Uchwałą Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie 
przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego 
konkursu ofert przeprowadzona została cząstkowa kontrola realizacji zadań publicznych zleconych Uchwałą 
Nr 99/526/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących 
realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki oraz Uchwałą 
Nr 102/548/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących 
realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury,  promocji i ochrony 
zdrowia. 

Kontroli poddano 8 zadań: 

I. „CZERPIEMY WZÓR Z PROFESJONALNYCH ARTYSTÓW”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „HARFA” w Czempiniu, ul. Kolejowa 3, 64-020 Czempiń

2. Numer umowy

OS. 524.8.12.2016 z dnia 20 lutego 2017 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 75/17

3. Okres realizacji zadania:  zgodnie z umową w terminie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 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. 1817 ze zm.)

·Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.8.12.2016  z dnia 20 lutego 2017 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2017, Nr 2/2017 z dnia 1 marca 2017 r.- Zał. Nr 1, 
Nr 2 do protokołu. 

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 29 marca 2017 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
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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 Stanisław Wiśniewski – 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 kwietnia 2017 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.8.12.2016 z dnia 20 lutego 2017 r.,

- dokument finansowy dotyczący realizowanego zadania, będący w posiadaniu przez Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, 
zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1000 zł) oraz środków 
finansowych własnych (650 zł). Łączna wartość zadania wyniosła 1 650 zł.

2. W w/w kalkulacji kosztów:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na zakup biletów na spektakl (1 000 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na zakup biletów na spektakl (650 zł).

3. Kontrolowany przedstawił fakturę VAT nr 154/2017/B na kwotę 1 650 zł, na zakup biletów  na spektakl. Jak 
wyjaśnił Kontrolowany faktura została opłacona z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego  
w wysokości 1 000 zł oraz środków finansowych własnych w wysokości 650 zł. - Zał. Nr 3 do protokołu.

4. Po przeanalizowaniu dokumentu finansowego stwierdzono iż:

a) Faktura przedstawiona podczas kontroli została wystawiona w terminie realizacji zadania oraz została 
terminowo opłacona gotówką.

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

c) Rewers faktury należy uzupełnić właściwym opisem.

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

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Stanisław Wiśniewski – Prezes Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- zadanie skierowane zostało do 33 chórzystów Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego „HARFA” 
zamieszkałych w powiecie kościańskim. Uczestnicy wzięli udział w spektaklu operetkowym w Teatrze 
Muzycznym w Poznaniu.

- Kontrolowany w dniu kontroli przedstawił listę obecności uczestników zadania - Zał. Nr 4 do protokołu.

- Kontrolowany w dniu kontroli przedstawił dokumentację fotograficzną z wyjazdu - Zał. Nr 5 do protokołu.

- Na dzień kontroli zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego opisu poszczególnych 
działań” stanowiącego załącznik nr 3 do umowy OS.524.8.12.2016 z dnia 20 lutego 2017 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. „Czerpiemy wzór 
z profesjonalnych artystów” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert zostało zrealizowane prawidłowo, 
zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.8.12.2016 z dnia 20 lutego 2017 r., efektywnie, rzetelnie przy 
zachowaniu wysokiej jakości zadania. Faktura przedstawiona przez kontrolowanego została wystawiona 
w terminie i opłacona gotówką. Wydatki dokonane z dotacji oraz środków własnych są zgodne 
z zaktualizowaną kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania.
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II. „KONCERTY I SPOTKANIA ŚPIEWACZE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO 
ORAZ SPOZA POWIATU”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy” w Bonikowie, ul. Parkowa 3, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.8.3.2016 z dnia 16 lutego 2017 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 100/17

3. Okres realizacji zadania - zgodnie z umową w terminie od 16 lutego 2017 r. do 30 listopada 2017 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. 1817 ze zm.)

·Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.8.3.2016  z dnia 16 lutego 2017 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2017, Nr 2/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.- Zał. Nr 1, 
Nr 2 do protokołu. 

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 19 maja 2017 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 Regina Bilińska – Prezes Stowarzyszenia oraz Pani 
Zdzisława Kuczyńska – Skarbik 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 2017 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.8.3.2016 z dnia 16 lutego 2017 r.,

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

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, 
zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (900 zł) oraz środków 
finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez Gminę Miejską Kościan (1000 zł) i Gminę Kościan 
(1500 zł). Łączna wartość zadania wynosi 3 400 zł.
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2. W w/w kalkulacji kosztów:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na zakup strojów – bluzek (300 zł) oraz foldery 
okolicznościowe, listowniki, wizytówki (600 zł).

b) środki finansowe z innych źródeł publicznych przyznanych przez Gminę Miejską Kościan i Gminę Kościan 
zaplanowano na zakup strojów – bluzek (1700 zł) oraz transport (800 zł).

3. Kontrolowany przedstawił faktury, które w całości lub części zostały opłacone z dotacji pochodzącej 
z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez 
Gminę Miejską Kościan oraz Gminę Kościan i wydatkowane na:

a) zakup strojów – bluzek:

- faktura nr 4/2017 na kwotę 1 444,33 zł została uregulowana ze środków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego w wysokości 300 zł, środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez 
Gminę Miejską Kościan w wysokości 1 000 zł oraz Gminę Kościan w wysokości 49,99 zł. Kwota 94,34 zł 
została ujęta jako środki własne. Faktura została terminowo opłacona gotówką – faktura stanowi Zał. Nr 3 do 
protokołu.

- faktura nr 20/KOŚ/2017 na kwotę 586 zł oraz faktura nr 88/15/2017 na kwotę 64,01 zł zostały uregulowane 
ze środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez Gminę Kościan. Faktury zostały 
terminowo opłacone gotówką – faktury stanowią Zał. Nr 4 i Zał. Nr 5  do protokołu.

b) Foldery okolicznościowe, listowniki, wizytówki:

- faktura nr 194/2017 na kwotę 546,30 zł została w całości uregulowana ze środków z dotacji z budżetu 
Powiatu Kościańskiego. Faktura została terminowo opłacona gotówką – faktura stanowi Zał. Nr 6 do 
protokołu.

4. Według oświadczenia kontrolowanego do dnia kontroli środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego 
zostały częściowo wydatkowane tj. do wysokości 846,30 zł. Do wydatkowania pozostała kwota 53,70 zł. 
Natomiast środki finansowe z innych źródeł publicznych przyznanych przez Gminę Kościan określone 
w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania na dzień kontroli zostały wydatkowane 
w części - na zakup strojów - bluzek w wysokości 700 zł. Do wydatkowania pozostała kwota 800 zł  
z przeznaczeniem na transport. Środki finansowe z innych źródeł publicznych przyznanych przez Gminę Miejską 
Kościan zostały w całości wydatkowane na zakup strojów – bluzek (1000 zł).

5. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury przedstawione podczas kontroli zostały wystawione w terminie realizacji zadania oraz zostały 
terminowo opłacone gotówką.

b) Środki z dotacji oraz środki finansowe z innych źródeł publicznych zostały wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem.

c) Rewersy 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 Regina Bilińska – Prezes Stowarzyszenia oraz Pani 
Zdzisława Kuczyńska – Skarbik Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zadanie jest skierowane do mieszkańców powiatu kościańskiego oraz spoza powiatu. Głównym celem zadania 
jest upowszechnianie dorobku kulturowego w zakresie  piosenek i pieśni oraz tańca. W ramach zadania Zespół 
Folklorystyczny „Złote Kłosy” organizuje cykl koncertów i spotkań śpiewaczych dla uświetnienia uroczystości 
państwowych, religijnych, spotkań seniorów, dla pacjentów szpitali i domów opieki społecznej.

- Kontrolowany w dniu kontroli przedstawił dokumentację fotograficzną z występu - Zał. Nr 7 do protokołu.

- Na dzień kontroli zadanie jest realizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego opisu poszczególnych 
działań” stanowiącego załącznik nr 3 do umowy OS.524.8.3.2016 z dnia 16 lutego 2017 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy. Podczas kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

11. Wnioski
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W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Koncerty i spotkania śpiewacze 
dla mieszkańców powiatu kościańskiego oraz spoza powiatu” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest 
realizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.8.3.2016 z dnia 16 lutego 2017 r., 
efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. Faktury przedstawione przez kontrolowanego 
zostały wystawione w terminie i opłacone gotówką. Wydatki dokonane z dotacji oraz środków finansowych 
z innych źródeł publicznych są zgodne z zaktualizowaną kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji 
zadania. Należy uzupełnić rewersy faktur.

III. „ZAJĘCIA SPORTOWE”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Uczniowski Klub Sportowy „HELLADA” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga 
w Kościanie, Al. Kościuszki 3, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.6.27.2016 z dnia 31 marca 2017 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 134/17

3. Okres realizacji zadania - zgodnie z umową w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 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. 1817 ze zm.)

·Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.6.27.2016  z dnia 31 marca 2017 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2017, Nr 2/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.- Zał. Nr 1, 
Nr 2 do protokołu. 

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 8 czerwca 2017 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 Janusz Stypiński – Zastępca Prezesa 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 2017 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.6.27.2016 z dnia 31 marca 2017 r.,
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- dokumenty finansowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, 
zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1500 zł) oraz środków 
finansowych własnych (200 zł). Łączna wartość zadania wynosi 1 700 zł.

2. W w/w kalkulacji kosztów:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na medale, puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe (1500 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na zakup sprzętu sportowego (200 zł).

3. Kontrolowany przedstawił fakturę VAT nr 210/2017 na kwotę 59,04 zł oraz fakturę VAT nr 212/2017 na 
kwotę 509,22 zł. Jak wyjaśnił Kontrolowany faktury zostały opłacone z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu 
Kościańskiego z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych  – faktury stanowią Zał. Nr 3 i Nr 4 do protokołu.

4. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury przedstawione podczas kontroli zostały wystawione w terminie realizacji zadania oraz zostały 
terminowo opłacone gotówką.

b) Na dzień kontroli dotacja z budżetu Powiatu Kościańskiego została wydatkowana częściowo w wysokości 
568,26 zł. Środki finansowe własne nie zostały na dzień kontroli wydatkowane.

c) Rewersy faktur należy opatrzyć właściwym opisem.

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

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Janusz Stypiński – Zastępca Prezesa Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zadanie jest skierowane do dzieci i młodzieży z terenu powiatu kościańskiego: uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kościanie oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kościańskiego.

- Na dzień kontroli zadanie jest realizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego opisu poszczególnych 
działań” stanowiącego załącznik nr 3 do umowy OS.524.6.27.2016 z dnia 31 marca 2017 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 sportowe” zlecone 
w trybie otwartego konkursu ofert jest realizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 
524.6.27.2016 z dnia 31 marca 2017 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. 
Faktury przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione w terminie opłacone gotówką. Wydatki 
dokonane z dotacji są zgodne z zaktualizowaną kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania. 
Rewersy faktur należy opatrzyć właściwym opisem.

IV. „RODZINNA NIEDZIELA: DZIEŃ MATKI, DZIEŃ OJCA, DZIEŃ DZIECKA”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie Klub „DOM”, ul. Poprzeczna 2, 64-010 Krzywiń

2. Numer umowy

OS. 524.9.15.2016 z dnia 1 marca 2017 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 113/17

3. Okres realizacji zadania - zgodnie z umową w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

4. Rodzaj  kontroli - Kontrola zapowiedziana 

5. Zakres kontroli

·prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie 
dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,
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·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. 1817 ze zm.)

·Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.9.15.2016  z dnia 1 marca 2017 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2017, Nr 2/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.- Zał. Nr 1, 
Nr 2 do protokołu. 

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 12 czerwca 2017 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 udzieliły: Pani Jolanta Barbara Bilska – Prezes Stowarzyszenia oraz Pani 
Grażyna Żak – Skarbnik 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 lipca 2017 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.9.15.2016 z dnia 1 marca 2017 r.,

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

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, 
zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1000 zł) oraz środków 
finansowych własnych (170 zł). Łączna wartość zadania wynosi 1 170 zł.

2. W w/w kalkulacji kosztów:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na obsługę rekreacji dziecięcej (1 000 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na zakup produktów do przygotowania poczęstunku dla uczestników 
imprezy (170 zł).

3. Kontrolowany przedstawił fakturę VAT nr 24 na kwotę 1000 zł. Jak wyjaśnił Kontrolowany faktura zostanie 
opłacona z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na obsługę rekreacji dziecięcej 
– faktura stanowi Zał. Nr 3 do protokołu.

4. Kontrolowany przedstawił fakturę VAT nr (#253/20042/2017) na kwotę 170,94 zł. Jak wyjaśnił 
Kontrolowany faktura została opłacona ze środków własnych w kwocie 170,94 zł z przeznaczeniem na zakup 
produktów do przygotowania poczęstunku dla uczestników imprezy. Faktura wystawiona została we właściwym 
terminie oraz terminowo opłacona przelewem w dniu 05.06.2017 r. - faktura stanowi Zał. Nr 4 do protokołu.

5. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury przedstawione podczas kontroli wystawione zostały terminowo.
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b) Środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego nie zostały jeszcze wydatkowane. Wykonana 
usługa jest zgodna z zaktualizowaną kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania. Środki własne 
zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

c) Rewersy faktur należy opatrzyć właściwym opisem.

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

1. W powyższym zakresie informacji udzieliły: Pani Jolanta Barbara Bilska – Prezes Stowarzyszenia oraz Pani 
Grażyna Żak – Skarbnik Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zadanie zostało skierowane do mieszkańców Powiatu Kościańskiego w każdej kategorii wiekowej. Obchody 
Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca odbyły się 4 czerwca 2017 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Krzywiniu.

- Na dzień kontroli zadanie jest realizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego opisu poszczególnych 
działań” stanowiącego załącznik nr 3 do umowy OS.524.9.15.2016 z dnia 1 marca 2017 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. „Rodzinna niedziela: Dzień 
Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert było realizowane prawidłowo, 
zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.9.15.2016 z dnia 1 marca 2017 r., efektywnie, rzetelnie przy 
zachowaniu wysokiej jakości zadania. Faktury przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione 
w terminie. Na dzień kontroli nie dokonano wydatków z dotacji. Wydatkowane zostały tyko środki własne. 
Rewersy faktur należy opatrzyć właściwym opisem.

V. „DZIEŃ DZIECKA”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Fundacja „Pomóc Inaczej”, Stare Bojanowo, ul. Główna 1, 64-030 Śmigiel

2. Numer umowy

OS. 524.6.33.2016 z dnia 10 maja 2017 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 189/17

3. Okres realizacji zadania - zgodnie z umową w terminie od 14 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 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. 1817 ze zm.)

·Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.6.33.2016  z dnia 10 maja 2017 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2017, Nr 2/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.- Zał. Nr 1, 
Nr 2 do protokołu. 

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 29 czerwca 2017 r.

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

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 lipca 2017 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.6.33.2016 z dnia 10 maja 2017 r.,

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

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, 
zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1500 zł), środków 
finansowych własnych (300 zł) oraz wkładu osobowego (900 zł). Łączna wartość zadania wynosi 2 700 zł.

2. W w/w kalkulacji kosztów:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na:

- zakup darmowych atrakcji dla dzieci (elementy do zajęć z pierwszej pomocy, sztalug do malowania obrazów, 
wydruk kolorowanek, farb do malowania itp.) – 350 zł;

- przygotowanie graficzne projektu plakatów oraz banera reklamującego teren fundacji – 400 zł;

- wynajęcie przenośnych ubikacji TOI TOI – 300 zł;

- zakup np.: taśm, koszy na śmieci w celu zabezpieczenia oraz oznaczenia terenu – 350 zł;

- prawa autorskie Zaiks – 100 zł.

b) środki finansowe własne zaplanowano na zakup darmowych atrakcji dla dzieci (elementy do zajęć z pierwszej 
pomocy, sztalug do malowania obrazów, wydruk kolorowanek, farb do malowania itp.) – 300 zł;

c) wkład osobowy stanowi opłacenie koordynatora projektu – 900 zł.

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

a) zakup darmowych atrakcji dla dzieci (elementy do zajęć z pierwszej pomocy, sztalug do malowania obrazów, 
wydruk kolorowanek, farb do malowania itp.):

- faktura VAT nr 12/06/17 na kwotę 56,20 zł. Jak wyjaśnił Kontrolowany faktura została opłacona w całości ze 
środków finansowych własnych. Faktura wystawiona została we właściwym terminie oraz terminowo 
opłacona przelewem w dniu 08.06.2017 r. - stanowi Zał. Nr 3 do protokołu.

- faktura VAT nr F/700830/2017/1300 z dnia 14.06.2017 r. na kwotę 99,99 zł została, wg wyjaśnień 
Kontrolowanego, uregulowana w całości ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego. Faktura wystawiona została we właściwym terminie oraz terminowo opłacona gotówką - 
stanowi Zał. Nr 4  do protokołu.

- faktura VAT nr FV/55/06/2017 z dnia 09.06.2017 r. na kwotę 120,70 zł, z czego kwotę 110,70 zł 
wydatkowano, wg wyjaśnień Kontrolowanego, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego. Faktura wystawiona została we właściwym terminie oraz terminowo opłacona przelewem  -  
stanowi Zał. Nr 5 do protokołu.
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- faktura VAT nr 614/2017 z dnia 08.06.2017 r. na kwotę 185 zł, z czego kwotę 160 zł wydatkowano, wg 
wyjaśnień Kontrolowanego, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego. Faktura 
wystawiona została we właściwym terminie oraz terminowo opłacona gotówką -  stanowi Zał. Nr 6 do 
protokołu.

- faktura VAT nr 221/06/2017 z dnia 12.06.2017 r. na kwotę 96,89 zł, z czego kwotę 90 zł wydatkowano, wg 
wyjaśnień Kontrolowanego, ze środków finansowych własnych. Faktura wystawiona została we właściwym 
terminie oraz opłacona przelewem. Brak jednak dokumentu potwierdzającego zapłatę w/w faktury -  stanowi 
Zał. Nr 7 do protokołu.

b) wynajęcie przenośnych ubikacji TOI TOI – faktura VAT nr FV/0107/04/2017 z dnia 20.06.2017 r. na kwotę 
159,90 zł została opłacona, wg wyjaśnień Kontrolowanego, w całości z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu 
Kościańskiego. Faktura została wystawiona we właściwym terminie oraz terminowo opłacona przelewem w dniu 
29.06.2017 r.– stanowi Zał. Nr 8 do protokołu. 

c) przygotowanie graficzne projektu plakatów oraz banera reklamującego teren fundacji – faktura VAT nr 
FVS/00008/06/2017 z dnia 08.06.2017 r. na kwotę 350,55 zł została opłacona, wg wyjaśnień Kontrolowanego, 
w całości z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego. Faktura została wystawiona we właściwym 
terminie oraz terminowo opłacona przelewem w dniu 08.06.2017 r. -  stanowi Zał. Nr 9 do protokołu.

d) zakup np.: taśm, koszy na śmieci w celu zabezpieczenia oraz oznaczenia terenu – faktura VAT nr 2017-10-
501139 z dnia 14.06.2017 r. na kwotę 431,09 zł została opłacona, wg wyjaśnień Kontrolowanego, w całości 
z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego. Faktura została wystawiona we właściwym terminie 
oraz terminowo opłacona gotówką - stanowi Zał. Nr 10 do protokołu.

4. W dniu kontroli Kontrolowany poinformował o konieczności zwrócenia się do Zarządu Powiatu 
Kościańskiego z prośbą o przygotowanie aneksu do zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji 
zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu  realizacji zadania, w którym ujęte zostałyby środki związane 
z przygotowaniem dodatkowej atrakcji dla uczestników imprezy (wyżywienie) oraz zakupem pawilonów 
ogrodowych. Ze względu na złe warunki pogodowe panujące w dniu imprezy stowarzyszenie podjęło decyzję 
o wydłużeniu zadania o jeszcze jeden dzień. W związku z zaistniałą sytuacją zakupiono też wyżej wymienione 
pawilony ogrodowe w celu zabezpieczenia terenu, na którym Fundacja zaplanowała realizację zadania. Dodatkowo 
stowarzyszenie zrezygnowało z wykorzystywania utworów muzycznych obciążonych koniecznością uiszczenia 
opłat autorskich do ZAiKS.

5. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury przedstawione podczas kontroli wystawione zostały terminowo.

b) Środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środki finansowe własne, na dzień kontroli, 
nie zostały jeszcze wydatkowane w całości.

c) Rewersy faktur należy opatrzyć właściwym opisem.

d) Kontrolowany nie przedstawił dokumentu potwierdzającego wydatkowanie wkładu osobowego 
potwierdzającego opłacenie koordynatora projektu.

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

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Michał Drzewiecki – Prezes Zarządu.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- zadanie zostało skierowane do dzieci z terenu powiatu kościańskiego. Impreza odbyła się na terenie Fundacji 
w Starym Bojanowie. Była to otwarta impreza plenerowa, podczas której można było zwiedzić zwierzyniec 
należący do Fundacji, przejechać się na kucyku, pobawić się na placu zabaw, wziąć udział w licznych grach oraz 
zabawach, pomalować kolorowanki lub obrazy na sztalugach, pomalować twarze, poskakać na dmuchanym 
zamku ze zjeżdżalnią oraz zjeść ciepły posiłek.

- na dzień kontroli zadanie jest realizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego opisu poszczególnych 
działań” stanowiącego załącznik nr 3 do umowy OS.524.6.33.2016 z dnia 10 maja 2017 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy.

11. Wnioski
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W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Dzień Dziecka” zlecone 
w trybie otwartego konkursu ofert jest realizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 
524.6.33.2016 z dnia 10 maja 2017 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. Faktury 
przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione w terminie. Zapłata za faktury nastąpiła gotówką lub 
przelewem bankowym. Na dzień kontroli środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz 
środki finansowe własne nie zostały wydatkowane w całości. Rewersy faktur należy opatrzyć właściwym 
opisem.

VI. „SZKOLENIE PIŁKARSKIE W PROMIEŃ KRZYWIŃ”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie „Promień” w Krzywiniu, ul. Strzelecka 13, 64-010 Krzywiń

2. Numer umowy

OS. 524.6.21.2016 z dnia 1 marca 2017 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 116/17

3. Okres realizacji zadania - zgodnie z umową w terminie od 1 lutego 2017 r. do 30 listopada 2017 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. 1817 ze zm.)

·Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.6.21.2016  z dnia 1 marca 2017 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2017, Nr 2/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.- Zał. Nr 1, 
Nr 2 do protokołu. 

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – termin wyznaczono na 18 września 2017 r. Na prośbę 
Kontrolowanego kontrola została przełożona na dzień 19 września 2017 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 Przemysław Józef Kaczor – 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 2017 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.6.21.2016 z dnia 1 marca 2017 r.,
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- dokumenty finansowe i księgowe dotyczące realizowanego zadania, będące w posiadaniu przez 
Kontrolowanego.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, 
zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1400 zł) oraz środków 
finansowych własnych (840 zł). Łączna wartość zadania wynosi 2 240 zł.

2. W w/w kalkulacji kosztów:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na wynagrodzenie  trenera (1 400 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na wynagrodzenie trenera (520 zł) oraz ekwiwalent sędziowski (320 zł).

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

a) wynagrodzenie trenera – listy płac ( za m-c marzec 2017 r., m-c kwiecień 2017 r., m-c maj 2017 r. i m-c 
czerwiec 2017 r.) do umowy zlecenia, które częściowo zostały zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu 
Powiatu Kościańskiego w wysokości 700 zł, - po 175 zł z każdej listy płac – wynagrodzenie netto – opłacone 
przelewem odpowiednio w dniach: 11.04.2017 r., 19.05.2017 r., 21.06.2017 r., 03.07.2017 r. dokonano również 
przelewu do ZUS oraz podatku do Urzędu Skarbowego – umowa zlecenia oraz listy płac stanowią Zał. Nr 3 do 
protokołu.

4. ekwiwalent sędziowski – ekwiwalenty sędziowskie na 5 meczów na łączną kwotę 367 zł. Ekwiwalenty dla 
sędziów oraz podatek do urzędu skarbowego zostały zapłacone przelewem bankowym. Po przeanalizowaniu 
dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) wynagrodzenie trenera według list płac zostało terminowo opłacone przelewem bankowym

b) na dzień kontroli środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środki finansowe własne zostały 
częściowo wydatkowane.

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

1. W powyższym zakresie informacji udzielił Pan Przemysław Józef Kaczor – Prezes Stowarzyszenia.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- zadanie polega na prowadzeniu zajęć treningowych z piłki nożnej w następujących grupach wiekowych: Żaki 
(7-8 lat), Orlicy (9-10 lat), Seniorzy (16-35 lat). Szkolenia obejmują poprawę umiejętności motorycznych takich 
jak szybkość, zwinność, skuteczność, ćwiczenia wpływające na kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz 
naukę elementów techniki – poruszania się w obronie i ataku, strzały i podania piłki, stałe fragmenty gry. Mecze 
rozgrywane są w weekendy przez cały rok trwania zadania. Miejsce rozgrywek to boisko Orlik w Krzywiniu 
oraz Hala Sportowo-Widowiskowa w Krzywiniu. Drużyny również uczestniczą w rozgrywkach poza siedzibą 
klubu – na wyjazdach.

- Kontrolowany w dniu kontroli przedstawił listę obecności uczestników zadania oraz grafik realizacji 
dodatkowych zajęć sportowych - Zał. Nr 4 i Zał. Nr 5 do protokołu..

Na dzień kontroli zadanie jest realizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego opisu poszczególnych 
działań” stanowiącego załącznik nr 3 do umowy OS.524.6.21.2016 z dnia 1 marca 2017 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. „Szkolenie piłkarskie w Promień 
Krzywiń” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest realizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy 
z dnia O.S. 524.6.21.2016 z dnia 1 marca 2017 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości 
zadania. Wydatki dokonane z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środków finansowych własnych są 
zgodne z zaktualizowaną kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na dzień kontroli dotacja 
nie została wydatkowana w całości.

VII. „RODZINNA PRZYGODA NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania
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Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”, Stare Oborzyska, ul. Szkolna 1, 64-000 Kościan

2. Numer umowy

OS. 524.7.13.2016 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 178/17

3. Okres realizacji zadania - zgodnie z umową w terminie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2017 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. 1817 ze zm.)

·Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.7.13.2016  z dnia 28 kwietnia 2017 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2017, Nr 2/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.- Zał. Nr 1, 
Nr 2 do protokołu. 

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – termin wyznaczono na 28 sierpnia 2017 r. Na prośbę 
Kontrolowanego kontrola została przełożona na dzień 6 września 2017 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 Miler - osoba upoważniona przez Prezesa 
stowarzyszenia do składania wyjaśnień dot. realizowanego zadania – upoważnienie stanowi Zał. Nr 3 do protokołu.

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 października 2017 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.7.13.2016 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

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

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, 
zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (900 zł), środków 
finansowych własnych (600 zł) oraz wkładu osobowego (550 zł). Łączna wartość zadania wynosi 2 050 zł.

2. W w/w kalkulacji kosztów:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na transport (400 zł), usługę przewodnicką 
(400 zł) oraz warsztaty rękodzielnicze (100 zł).
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b) środki finansowe własne zaplanowano na usługę przewodnicką (200 zł) oraz warsztaty rękodzielnicze (400 zł).

c) wkład osobowy stanowi koordynowanie projektu (400 zł) oraz obsługa księgowa (150 zł).

3. Kontrolowany przedstawił fakturę, umowy zlecenia wraz z aneksami oraz rachunek, dotyczące dotacji 
pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środków finansowych własnych tj.:

a) transport - faktura VAT nr 327/2017 na kwotę 400 zł. Jak wyjaśnił Kontrolowany do dnia kontroli faktura 
nie została jeszcze opłacona – faktura stanowi Zał. Nr 4 do protokołu.

b) usługa przewodnicka – umowa zlecenia  na kwotę 600 zł wraz z aneksem oraz rachunek do ww. umowy. Jak 
wyjaśnił Kontrolowany  wynagrodzenie  nie zostało jeszcze wypłacone wykonawcy umowy – umowa wraz 
z rachunkiem stanowi Zał. Nr 5 do protokołu. 

c) warsztaty rękodzielnicze – umowa zlecenie na kwotę 500 zł oraz aneks do umowy (Zał. Nr 6 do protokołu). 
Zapłata do ww. umowy nie została jeszcze dokonana. 

4. Kontrolowany nie przedstawił dokumentu potwierdzającego wkład osobowy dot. koordynacji projektu oraz 
obsługi księgowej.

5. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktura dot. transportu  przedstawiona podczas kontroli wystawiona została terminowo.

b) Rewersy faktur należy opatrzyć właściwym opisem.

c) Na dzień kontroli nie dokonano wydatków z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego. Środki własne również 
nie zostały wydatkowane.

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

1. W powyższym zakresie informacji udzieliła Pani Anna Miler - osoba upoważniona przez Prezesa 
stowarzyszenia do składania wyjaśnień dot. realizowanego zadania.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- Zadanie zostało skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców i dziadków i miało na celu 
zrealizowanie zadań na płaszczyźnie społecznej, edukacyjnej oraz turystycznej. Zadanie polegało na zapoznaniu 
uczestników podczas dwóch jednodniowych wycieczek z dziejami wielu wybitnych postaci takich jak: Adam 
Mickiewicz, Dezydery Chłapowski, Napoleon Bonaparte, które przebywały na terenie powiatu kościańskiego. 
Dodatkowo zostały przeprowadzone warsztaty z czerpania papieru.

Listy obecności stanowią Zał. Nr 7 do protokołu.

Informacja o realizowanym zadaniu zamieszczona została na stronie internetowej stowarzyszenia – 
wydruk ze strony internetowej stanowi Zał. Nr 8 do protokołu.

- Na dzień kontroli zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego opisu poszczególnych 
działań” stanowiącego załącznik nr 3 do umowy OS.524.7.13.2016 z dnia 28 kwietnia 2017 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. „Rodzinna przygoda na szlakach 
turystycznych Ziemi Kościańskiej” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert zostało zrealizowane 
prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy z dnia O.S. 524.7.13.2016 z dnia 28 kwietnia 2017 r., efektywnie, 
rzetelnie przy zachowaniu wysokiej jakości zadania. Faktura dot. transportu  przedstawiona podczas kontroli 
wystawiona została terminowo. Na dzień kontroli nie dokonano wydatków z dotacji z budżetu Powiatu 
Kościańskiego. Środki własne również nie zostały wydatkowane. Rewersy faktur należy opatrzyć właściwym 
opisem.

VIII. „WYCIECZKA SZLAKIEM PIASTOWSKIM”

1. Wykonawca kontrolowanego zadania

Stowarzyszenie „Babki na Maksa” w Krzywiniu, ul. Powstańca Lewandowskiego 23, 64-010 Krzywiń

2. Numer umowy

OS. 524.7.1.2016 z dnia 30 marca 2017 r.
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Rej. Umów i porozumień Starostwa Powiatowego w Kościanie poz. 137/17

3. Okres realizacji zadania - zgodnie z umową w terminie od 4 maja 2017 r. do 30 października 2017 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. 1817 ze zm.)

·Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert

·Umowa Nr O.S. 524.7.1.2016  z dnia 30 marca 2017 r.

·Upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 1/2017, Nr 2/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.- Zał. Nr 1, 
Nr 2 do protokołu. 

7. Terminy przeprowadzenia kontroli – 2 października 2017 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 udzieliły: Pani Nina Mikołajczak – Przewodnicząca Stowarzyszenia oraz 
Pani Maria Bigaj – Skarbnik.

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 29 listopada 2017 r.

4. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą realizowanego zadania:

- Umowę Nr OS. 524.7.1.2016 z dnia 30 marca 2017 r.,

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

W toku kontroli ustalono, co następuje :

1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania do umowy, o której mowa powyżej, 
zakłada finansowanie zadania z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1100 zł) oraz środków 
finansowych własnych (4120 zł). Łączna wartość zadania wynosi 5 220 zł.

2. W w/w kalkulacji kosztów:

a) środki z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego zaplanowano na opłacenie noclegu (1100 zł),

b) środki finansowe własne zaplanowano na autokar (2200 zł), nocleg (1420 zł) oraz opłacenie przewodników 
(500 zł).
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3. Kontrolowany przedstawił fakturę VAT Nr 25255/H7147 z dnia 21.06.2017 r. na kwotę 2 224 zł, która 
w części została opłacona z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Kościańskiego (1 100 zł) oraz środków 
finansowych własnych (1 124 zł) z przeznaczeniem na opłacenie noclegu. Faktura wystawiona została we 
właściwym terminie - stanowi Zał. Nr 3 do protokołu.

4. Kontrolowany przedstawił faktury, które opłacone zostały w całości ze środków finansowych własnych:

a) autokar – faktura VAT 15/09/2017 z dnia 25.09.2017 r. na kwotę 2 200 zł została wystawiona we właściwym 
terminie oraz terminowo opłacona gotówką - stanowi Zał. Nr 4 do protokołu.

b) nocleg – faktura VAT Nr 29129/H7147 z dnia 23.09.2017 r. na kwotę 819 zł została wystawiona we właściwym 
terminie - stanowi Zał. Nr 5 do protokołu.

c) przewodnicy – faktura VAT Nr 17/09/2017 z dnia 21.09.2017 r. na kwotę 180 zł została wystawiona we 
właściwym terminie oraz faktura VAT Marża Nr 26/AT/17 z dnia 22.09.2017 r. na kwotę 250 zł wystawiona we 
właściwym terminie – faktury stanowią Zał. Nr 6 i Zał. Nr 7 do protokołu.

5. W dniu kontroli Kontrolowany poinformował o konieczności zwrócenia się do Zarządu Powiatu 
Kościańskiego z prośbą o przygotowanie aneksu do zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji 
zadania. Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia środków własnych na świadczenia pieniężne od odbiorców 
zadania publicznego. W trakcie realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie pobierało opłatę od uczestników 
zadania.

6. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych stwierdzono iż:

a) Faktury przedstawione podczas kontroli wystawione zostały terminowo.

b) Środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środki finansowe własne, na dzień kontroli 
zostały wydatkowane w całości.

c) Rewersy faktur należy uzupełnić o brakujące elementy.

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

1. W powyższym zakresie informacji udzieliły: Pani Nina Mikołajczak – Przewodnicząca Stowarzyszenia oraz 
Pani Maria Bigaj – Skarbnik.

2. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że:

- zadanie zostało skierowane do osób niepełnosprawnych, samotnych, które pragną zgłębić wiedzę i zobaczyć 
miejsca związane z obchodzoną 1050 rocznicą Chrztu Polski. Zorganizowana została dwudniowa wycieczka 
Szlakiem Piastowskim. Zwiedzono Gniezno, Ostrów Lednicki, Biskupin, Kruszwicę, Toruń oraz Pobiedziska.

- na dzień kontroli zadanie jest realizowane zgodnie z zapisami „Zaktualizowanego opisu poszczególnych 
działań” stanowiącego załącznik nr 3 do umowy OS.524.7.1.2016 z dnia 30 marca 2017 r. oraz Oferty 
stanowiącej załącznik nr 1 do w/w umowy.

11. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne p.n. „Wycieczka Szlakiem 
Piastowskim” zlecone w trybie otwartego konkursu ofert jest realizowane prawidłowo, zgodnie z zapisami 
umowy z dnia O.S. 524.7.1.2016 z dnia 30 marca 2017 r., efektywnie, rzetelnie przy zachowaniu wysokiej 
jakości zadania. Faktury przedstawione przez kontrolowanego zostały wystawione w terminie. Na dzień kontroli 
środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz środki finansowe własne zostały 
wydatkowane w całości. Rewersy faktur należy uzupełnić o brakujące elementy.

* * * * * *

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. 
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Zespół zakończył kontrole z dniem 15 grudnia 2017 r. 

Inspektor Wydziału Oświaty Podinspektor Wydziału 
Finansów /-/ Monika Kustosz /-/ Lidia Maćkowiak 

Uchwalony Strona 17




