Wyłącznie do użytku służbowego
BK II – 1712.10.2012
Pabianice 18.10.2012r.

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej od 24 września do 12 października 2012 roku przez
inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza
w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 44/2012 Starosty Pabianickie-go z dnia 19 września 2012 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Zakres kontroli:
Realizacja w latach 2009 – 2011 projektu p/n „Równe Szanse” w ramach Programu Operacyj-nego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dyrektorem jednostki jest od dnia 11.02.2002 roku mgr Jarosław Grabowski.
Głównym Księgowym jednostki jest od dnia 01.08.1999 roku Zofia Błoch.
Projekt „Równe Szanse” skierowany jest do n/w grup osób z terenu Powiatu Pabianickiego:
1) Osób niepełnosprawnych , niepracujących , niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
2) Osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze , które
mają istotne trudności z integracją zawodową i społeczną.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji życiowych , umiejętności społeczno - zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , poprawa zdolności do uzyska-nia zatrudnienia.
Celami szczegółowymi projektu są:
* aktywizacja społeczna poprzez udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych
oraz poprzez udział w turnusach rehabilitacyjnych,
* określenie predyspozycji zawodowych – opracowanie indywidualnych programów działania
* zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększających mobilność i kon-kurencyjność na rynku pracy poprzez udział w kursach lub szkoleniach zawodowych,
* uczestnictwo w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
* przełamywanie barier psychologicznych.
Podstawą realizacji projektu jest umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-10.007/09-00
zawarta w dniu 9 czerwca 2009 roku przez Powiat Pabianicki z Wojewódzkim Urzędem Pra-cy w Łodzi. Zgodnie z umową beneficjentem środków na realizację projektu jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Umowę na realizacje projektu zawarto na okres 01.01.2009r. – 31.12.2013r.
Między innymi zgodnie z w/w umową:
* Realizacja projektu następuje w pierwszym roku budżetowym zgodnie z wnioskiem o dofi-nansowanie realizacji projektu , stanowiącym załącznik do umowy. W przypadku zmian w
projekcie , beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z aktualnym wnios-
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* Realizacja projektu w kolejnych latach budżetowych następuje zgodnie z zatwierdzonymi
w kolejnych latach wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu.
* Dofinansowanie projektu w wysokości do 89,5% całkowitych wydatków , pozostałą część
stanowi wkład własny Powiatu.
* Dotacja ( dofinansowanie ) wypłacana jest w formie zaliczki i wysokościach określonych
w harmonogramie , dotyczy to pierwszej transzy dotacji.
Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez bene-ficjenta co najmniej 70% otrzymanych transzy dotacji i wykazaniu poniesionych wydatków
w tej wysokości we wniosku o płatność.
* Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu
w sposób przejrzysty , tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgo-wych.
* Beneficjent zobowiązany jest do złożenia bilansu realizacji projektu wg wzoru załączonego
do umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą
wniosku o płatności za ostatni okres rozliczeniowy w okresie realizacji wniosku o dofinan-sowanie.
Zgodnie z wyżej cytowaną umową zwrot dotacji następuje w przypadku wykorzystania dotac-ji niezgodnie z przeznaczeniem , naruszeniem procedur wskazanych w ustawie o finansach
publicznych , pobrania nienależnej dotacji lub w nadmiernej wysokości.
Również zgodnie z postanowieniami w/w umowy – Beneficjent zobowiązuje się poddać kon-troli przez Instytucję Wdrażającą oraz inne upoważnione podmioty w zakresie prawidłowoś-ci realizacji projektu.
Instytucją Wdrażającą projekt jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi , który w latach 2009 - 2011 dwukrotnie przeprowadził kontrolę realizacji projektu.
Zakres powyższych kontroli obejmował realizację zadań rzeczowych w okresie:
a) od 01.01.2010 roku do 27.10.2010 roku ( kontrola przeprowadzona na koniec października
2010 roku – informacja pokontrolna z dnia 17.11.2010 roku ),
b) od 01.01.2011 roku do 16.11.2011 roku ( kontrola przeprowadzona w II połowie listopada
2011 roku – informacja pokontrolna z dnia 06.12.2011 roku ).
Czynności sprawdzające zostały przeprowadzone w następujących obszarach:
* dokumentacji formalnoprawnej prowadzonej działalności związanej z realizacją projektu,
* realizacji zadań , płatności , monitoringu , promocji projektu i ochrony danych osobowych,
łącznie z weryfikacją dokumentów z tym związanych i zgodności działań w tym zakresie z
zapisami w umowie oraz wnioskami o dofinansowanie projektu,
* dokonywanych w związku z realizacją projektu operacji na rachunkach bankowych i prowa-dzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
* poziomu wniesionego wkładu własnego ze środków jednostki samorządu terytorialnego w
realizacji projektu,
* ponoszonych w związku z realizacją projektu wydatków w ramach cross-financingu ( zaku-py sprzętu na potrzeby realizacji projektu ) i kosztów pośrednich,
* przestrzegania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jak wynika z informacji pokontrolnych , wyniki kontroli potwierdzały poprawność realizacji
projektu przez kontrolowaną jednostkę , zgodność realizacji z umową oraz wnioskami o dofi-nansowanie.
Strony 20 , 21 informacji pokontrolnej z dnia 17.11.2010 roku i strona 8 informacji pokontrol-nej z dnia 06.12.2011 roku zawierające wnioski z przeprowadzonych kontroli stanowią załą-
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W trakcie kontroli przeprowadzonej w 2011 roku , kontrolujący mieli zastrzeżenia dotyczące
zasadności zakupu w ramach realizacji projektu laptopa.
Po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji , a przede wszystkim zatwierdzeniu powyższe-go zakupu do realizacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na 2011 rok powyż-szy zakup uznano za zasadny.
Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 28.12.2011 roku skierowane do Dyrektora Po-wiatowego Centrum Pomocy Społecznej dotyczące zasadności zakupu w/w laptopa jest załą-cznikiem nr 2 do protokołu z kontroli.
Zgodnie z postanowieniami cytowanej powyżej umowy dla realizowanego projektu jest pro-wadzona odrębna ewidencja księgowa.
Zasady polityki rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu wprowadzone zostały
na każdy rok realizacji projektu odrębnymi Zarządzeniami Dyrektora jednostki w sprawie
wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu , tj.:
1) Zarządzenie nr 13/2009 z 29.04.2009 roku.
2) Zarządzenie nr 5/2010 z 02.06.2010 roku.
3) Zarządzenie nr 9/2011 z 02.05.2011 roku.
W zarządzeniach opisano:
1) Zasady zarządzania projektem , w tym zakresy obowiązków osób realizujących projekt.
2) Zasady zatrudnienia i wynagradzania osób realizujących projekt.
3) Finansowanie projektu , w tym określenie w każdym roku kosztów pośrednich projektu.
Załącznikami do zarządzeń są:
1) Opis polityki rachunkowości.
2) Plan kont dla projektu.
3) Instrukcja obiegu dokumentów , obejmująca między innymi zasady kontroli dokumentów
księgowych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym.
Załącznikami do instrukcji są;
a) karty wzorów podpisów osób upoważnionych do kontroli dokumentów księgowych pod
względem merytorycznym , formalno – rachunkowym oraz osób zatwierdzających wydatki
określone w/w dokumentach do wypłaty.
Karty wzorów podpisów obowiązujące w 2011 roku stanowią załącznik nr 3 do protokołu z
kontroli.
b) wykaz osób zatrudnionych w poszczególnych latach do realizacji projektu.
Wykaz osób realizujących projekt w 2011 roku jest załącznikiem nr 4 do protokołu z kontroli.
Dalsza część protokołu z kontroli zawiera:
I. Opis realizacji projektu w latach 2009 – 2011 , sporządzony na podstawie zatwierdzonych
do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wniosków jednostki o dofinansowa-nie projektu.
II. Opis sprawdzonych w trakcie trwania kontroli wydatków;
a) dotyczących wynagrodzeń osób realizujących projekt w latach 2009 – 2011,
b) których podstawę ponoszenia stanowiły udzielone w latach 2009 – 2011 zamówienia publi-czne.
Opis realizacji projektu w latach 2009 - 2011
Cały projekt , realizowany w latach 2009 – 2011 był podzielony na 5 n/w zadań oraz co roku
określano odrębnie koszty pośrednie realizacji projektu.
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Co roku beneficjenci projektu byli wyłaniani przez zespól rekrutacyjny , składający się z
pracowników jednostki.
I. 2009 roku:
Beneficjentami projektu byli;
a) wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych , w wieku
18 – 25 lat , niepracujący ( 20 osób ),
b) osoby niepełnosprawne , niepracujące , niezarejestrowane w Urzędzie Pracy , głównie z
niepełnosprawnością intelektualną ( 66 osób ) , w tym;
* 46 osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
* 10 osób uczestniczących w zajęciach Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego.
* 10 osób z niepełnosprawnością ruchową , wzrokową oraz innymi dysfunkcjami.
Zakres realizacji projektu;
Zadanie 1 – Aktywna integracja – zastosowanie co najmniej 3 n/w instrumentów w odniesie-niu do każdego uczestnika projektu.
a) osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze;
* konsultacje z doradcą zawodowym , co do wyboru szkolenia,
* konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym,
* konsultacje indywidualne z psychologiem i radcą prawnym,
* sfinansowanie zajęć szkolnych , związanych z uzupełnieniem wykształcenia,
* pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 osób usamodzielnionych,
* warsztaty grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym w zakresie podniesienia kopme-tencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych,
b) osoby niepełnosprawne;
* konsultacje z doradcą zawodowym , co do wyboru szkolenia,
* indywidualne konsultacje z lekarzem medycyny,
* konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym,
* kursy i warsztaty zawodowe,
* udział w turnusach rehabilitacyjnych , w tym opiekunów w przypadku osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,
* warsztaty grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym w zakresie podniesienia kompe-tencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych.
Zadanie 2 – Praca socjalna – dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników jednostki w formie
premii , nagrody za rekrutacje beneficjentów projektu , realizacje indywidualnych programów
usamodzielnienia osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zas-tępcze , realizacja indywidualnych umów z osobami niepełnosprawnymi w ramach progra-mu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Zadanie 3 – Działania o charakterze środowiskowym – dofinansowanie 30 uczestników War-sztatów Terapii zajęciowej ze środków PFRON ( wkład własny ).
Zadanie 4 – Zarządzanie projektem;
a) dodatkowe wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego , nagrody dla Kierownika projek-tu oraz 3 osób obsługi finansowej projektu,
b) umowy zlecenia dla;
* Koordynatora projektu odpowiedzialnego za zarządzanie i nadzór poszczególnych działań,
obsługę administracyjną i sprawozdawczość,
* Radcy prawnego – obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego,
c) umowa o dzieło – specjalista ds. zamówień publicznych za przygotowanie procedur zamó-
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Zadanie 5 – Promocja projektu – ogłoszenia w prasie , zakupy tablicy informacyjnej , pieczą-tek , ulotek , plakatów informacyjnych , artykułów promocyjnych.
Koszty pośrednie;
a) dodatek do wynagrodzeń zespołu nadzorującego realizację projektu w formie dodatku spe-cjalnego lub nagrody ( Dyrektor , Główny Księgowy jednostki ),
b) koszty energii elektrycznej.
II. 2010 roku:
Beneficjentami projektu byli;
a) usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin
zastępczych ( 24 osoby ),
b) osoby niepełnosprawne , bezrobotne ( 50 osób , w tym 10 osób kontynujących szkolenia z
2009 roku na wyższym poziomie lub objęte nowym szkoleniem )
Zakres realizacji projektu:
Zadanie 1 – Aktywna integracja – zastosowanie co najmniej 3 n/w instrumentów w odniesie-niu do każdego beneficjenta.
a) osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze;
* konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym , w tym konsultacje co do wyboru szkole-nia dla 20 osób,
* sfinansowanie zajęć szkolnych , związanych z uzupełnieniem wykształcenia dla 17 osób,
* sfinansowanie nauki na poziomie wyższym dla 3 osób,
* pomoc w zagospodarowaniu w formie rzeczowej dla 5 osób,
* warsztaty jak skutecznie znaleźć pracę dla 20 osób,
* trening umiejętności społecznych w formie 6-dniowych warsztatów wyjazdowych dla 20
osób,
* kursy i szkolenia zawodowe dla 24 osób,
b) osoby niepełnosprawne;
* konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym , co do wyboru szkolenia dla 40 osób,
* konsultacje indywidualne z psychologiem dla 40 osób,
* warsztaty jak skutecznie znaleźć pracę , spotkania grupowe z radcą prawnym oraz warsztaty
z psychologiem w zakresie umiejętności społecznych dla 40 osób,
* kursy zawodowe dla 50 osób,
* udział osób niepełnosprawnych ( 40 osób ) i ich opiekunów w przypadku osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności w turnusach rehabilitacyjnych,
* sfinansowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania.
Ponadto zakresem usług objęto sfinansowanie kosztów dojazdów uczestników projektu oraz
kosztów wyżywienia w trakcie zajęć.
Zadanie 2 – Praca socjalna;
a) zatrudnienie od kwietnia na pełny etat pracownika na stanowisku doradcy – konsultanta d/s
osób niepełnosprawnych,
b) dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników jednostki w formie premii , nagród lub dodat-ków specjalnych za realizację zadań z zakresu pracy socjalnej wymienionych w 2009 roku
w Zadaniu 2.
Zadanie 3 – Pomoc na kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze , stanowiąca wkład własny powiatu w realizację projektu.
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym;
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niepełnosprawnych,
b) wyjście do teatru dla 74 osób oraz 4 opiekunów osób niepełnosprawnych,
c) spotkanie wigilijne dla 74 osób.
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem;
a) dodatkowe wynagrodzenia jak w 2009 roku ( koordynator projektu , specjalista ds. zamó-wień publicznych , radca prawny , obsługa finansowa projektu ),
b) wydatki na promocje projektu , szkolenia pracowników jednostki , zakupy rzeczowe na
realizacji projektu ( aparat fotograficzny , rzutnik , drukarki , szafy na dokumenty ).
Koszty pośrednie – dodatek specjalny dla Głównego Księgowego.
III. 2011 rok:
Beneficjentami projektu byli;
a) usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin
zastępczych ( 42 osoby , w tym 14 osób kontynujących udział w projekcie ),
b) osoby niepełnosprawne ( 67 osób , w tym 15 osób kontynujących udział w projekcie ).
Zadanie 1 – Aktywna integracja;
a) osoby usamodzielniające się;
* konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla 28 osób,
* terapia psychologiczna w formie spotkań indywidualnych z psychologiem dla 28 osób,
* sfinansowanie zajęć szkolnych z związanych z uzupełnieniem wykształcenia dla 15 osób,
* sfinansowanie części nauki na poziomie wyższym dla 11 osób,
* pomoc w zagospodarowaniu w formie rzeczowej dla 12 osób,
* warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem dla 28 osób,
* kursy i szkolenia zawodowe dla 42 osób,
* usługa opiekuńcza dla dziecka ( 1 osoba ),
b) osoby niepełnosprawne;
* indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz terapia psychologiczna w formie
indywidualnych spotkań z psychologiem dla 52 osób,
* warsztaty z doradcą zawodowym , jak skutecznie znaleźć pracę oraz warsztaty z psycholo-giem w ramach treningu kompetencji społecznych dla 52 osób,
* kursy zawodowe dla 67 osób,
* udział w turnusach rehabilitacyjnych dla 37 osób oraz 13 opiekunów osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,
* sfinansowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania dla 20 osób.
Ponadto zakresem usług objęto sfinansowanie kosztów dojazdu uczestników projektu oraz
kosztów wyżywienia podczas zajęć.
Zadanie 2 – Praca socjalna – zakres realizacji jak w 2010 roku.
Zadanie 3 – Zakres realizacji jak w 2010 roku , stanowiąca również wkład własny powiatu w
realizację projektu.
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym;
a) wyjazd 4-dniowy na terenie kraju , o charakterze integracyjnym w dwóch grupach dla 80
osób i 12 opiekunów osób niepełnosprawnych,
b) wycieczka zagraniczna ( 7 – 10 dni ) dla 20 niepełnosprawnych i 5 opiekunów,
c) obóz sportowo – rekreacyjny ( 14-dniowy ) dla 42 osób usamodzielnionych i 1 opiekuna,
d) wyjazd 10-dniowy dla 13 niepełnosprawnych i 7 opiekunów,
e) spotkanie wigilijne dla 109 osób.
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem – zakres realizacji jak w 2010 roku , w tym zakup laptopa.
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a) dodatki specjalne dla Dyrektora jednostki i Głównej Księgowej oraz księgowej ds. płac i
radcy prawnego,
b) zakupy artykułów biurowych dla potrzeb projektu.
Do każdego wniosku o dofinansowanie dołączano:
1) Harmonogram realizacji projektu w danym roku.
2) Projekt budżetu projektu na dany rok.
3) Szczegółowy budżet projektu , w tym uzasadnienie ponoszenia kosztów pośrednich oraz
dokonywania zakupów rzeczowych na potrzeby realizacji projektu.
W latach 2009 – 2011 ogółem wydatki na realizację projektu wyniosły 2.203.573,25 zł , w
tym na realizacje:
1) Zadania 1 – Aktywna integracja – 1.163.415,19 zł.
2) Zadania 2 – Praca socjalna – 146.591,20 zł.
3) Zadania 3 – Zasiłki i pomoc w naturze – 181.994,99 zł.
4) Zadania 4 – Działania o charakterze środowiskowym – 396.314,15 zł.
5) Zadania 5 – Zarządzanie projektem – 220.740,08 zł.
6) Kosztów pośrednich – 94.517,64 zł.
Źródła finansowania powyższych wydatków:
1) Dofinansowanie – 1.972.467,91 zł , tym;
a) Europejski Fundusz Społeczny – 1.873.293,55 zł,
b) budżet państwa – 99.174,36 zł.
2) Środki własne powiatu , łącznie z PFRON na dofinansowanie w 2009 roku Warsztatów
Terapii Zajęciowej – 231.105,34 zł.
Za każdy rok realizacji projektu jednostka zgodnie z wymienioną na str.1 niniejszego proto-kołu umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi składa w/w Urzędowi Bilans
Realizacji Projektu Systemowego.
Bilans taki za 2011 rok , zawierający wydatki poniesione w 2011 roku na realizację projektu,
wydatki w całym okresie realizacji projektu oraz źródła finansowania projektu jest załaczni-kiem nr 5 do protokołu z kontroli.
Planowane wydatki na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie oraz poniesione wydat-ki w poszczególnych latach realizacji projektu prezentuje poniższe zestawienie.
Rok
Plan
Wykonanie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2009 rok
567.270,06 zł
467.717,61 zł
2010 rok
873.279,33 zł
673.048,84 zł
2011 rok
1.273.179,89 zł
1.062.806,80 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem
2.713.729,28 zł
2.203.573,25 zł
Oszczędności w stosunku do planu nie mają związku z częściowym niewykonaniem planowa-nych do realizacji zadań.
Podstawowymi przyczynami ponoszenia niższych wydatków niż planowane są:
1) Niższe niż planowane wydatki ponoszone z tytułu realizacji zamówień publicznych udzie-
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345.776,04 zł.
2) Niższe niż planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 110.088,39 zł,
3) Mniejszego niż zakładano wkładu własnego Powiatu na finansowanie w 2009 roku Warsz-tatów Terapii Zajęciowej oraz w latach 2010 – 2010 finansowanie kontynuacji nauki osób
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.
Wynagrodzenia osób realizujących projekt w latach 2009 - 2011
Ogółem w okresie objętym kontrolą wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt
wyniosły 476.593,61 zł.
Powyższe wydatki obejmowały:
1) Wynagrodzenia osobowe brutto pracowników jednostki , wykonujących pracę w ramach
realizowanego projektu – 284.487,04 zł.
2) Składki ZUS i na Fundusz Pracy , płatne przez pracodawcę od w/w wynagrodzeń osobo-wych – 63.151,53 zł.
3) Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy o dzieło , umowy – zlecenia ) – 122.840,04 zł.
Zgodnie z zapisami wymienionych na str.3 niniejszego protokołu Zarządzeń Dyrektora
jednostki w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości obowiązujących przy realizacji pro-jektu wynagrodzenia osobowe powinny być naliczane i wypłacane w oparciu o obowiązujący
w jednostce regulamin wynagradzania pracowników jednostki , wprowadzony Zarządzeniem
Dyrektora jednostki.
Zgodność wypłat wynagrodzeń w/w regulaminem za lata 2009 – 2010 została potwierdzona
w protokole z kontroli przeprowadzonej w jednostce w kwietniu 2011 roku ( Protokół z kon-troli nr BK II – 1712.6.2011 z 10.05.2011r. ).
Także w oparciu o w/w regulamin wypłacano wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w
realizacje projektu w 2011 roku.
Formę wypłat powyższych wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników określano we
wnioskach o dofinansowanie projektu ( wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stażo-wym , dodatek specjalny , premia lub nagroda ).
Wysokość wypłat w/w składników wynagrodzeń w latach 2009 – 2011 prezentuje poniższe
zestawienie.
2009r.
2010r.
2011r.
Razem 2009 – 2011r.
------------------- -------------------- ---------------------- ------------------------------wynagrodzenie zasadnicze
16.826,32 zł
28.845,12 zł
45.671,44 zł
dodatek stażowy
1.009,61 zł
1.874,94 zł
2.884,55 zł
premie / nagrody
27.449,12 zł
25.313,60 zł
9.250,00 zł
62.012,72 zł
dodatek specjalny
12.740,00 zł
70.366,46 zł
90.811,87 zł
173.918,33 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem
40.189,12 zł
113.515,99 zł
130.781,93 zł
284.487,04 zł

Planowana wysokość powyższych wynagrodzeń wynosiła 350.463,00 zł , w tym:
* w 2009 roku – 74.148,00 zł,
* w 2010 roku – 134.289,00 zł,
* w 2011 roku – 142.026,00 zł.
Różnice między planowanymi wydatkami na wynagrodzenia , a faktycznie wypłaconymi wy-nikały między innymi z:
* późniejszego niż pierwotnie zakładano terminem rozpoczęcia realizacji projektu w 2009 ro-ku , we wniosku o dofinansowanie założono wypłaty wynagrodzeń od miesiąca maja,
umowa na realizacje projektu zawarta 9 czerwca 2009 roku,
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* różnic między uzyskanymi wynagrodzeniami za czas faktycznie przepracowany , z uwzglę-dnienie niższych wynagrodzeń za czas choroby , a planowaną wysokością tych wynagro-dzeń , nie uwzględniającą niższych wynagrodzeń za czas choroby.
W roku 2009 dodatki specjalne otrzymywały 2 osoby , premie lub nagrody – 6 osób,
W 2010 roku od czerwca na umowę o pracę w ramach realizowanego projektu na pełny etat
zatrudniono doradcę – koordynatora ds. osób niepełnosprawnych.
Dodatki specjalne otrzymywało 5 osób , premie 2 osoby , nagrody 3 osoby.
W 2011 roku oprócz wynagrodzeń zasadniczych i dodatku stażowego dla w/w koordynatora,
dodatki specjalne otrzymywało 8 osób , premię wypłacano 1 osobie.
Dodatki specjalne dla pracowników przyznawane były pracownikom na podstawie pism
Dyrektora jednostki , określających: okres na jaki został przyznany dodatek , zakres wykony-wanych prac ( zakres zwiększonych obowiązków w stosunku do zakresu wynikającego z
umów o pracę ) , miesięczną wysokość przyznanych dodatków.
Dodatki specjalne wypłacano w miesięcznej wysokości nie przekraczającej maksymalnej wy-sokości określonej w regulaminie wynagradzania , tj. 100% wynagrodzeń zasadniczych , za
czas faktycznie przepracowany , w terminie wypłat wynagrodzeń zasadniczych.
Podstawą naliczania oraz wypłat premii i nagród były pisma Dyrektora jednostki , określają-ce miesiąc za który przyznano nagrodę lub premię , miesięczną wysokość przyznanej nagro-dy lub premii , zakres wykonywanych prac.
Wysokość przyznanych premii nie przekraczała maksymalnej wysokości określonej w regu-laminie wynagradzania , tj. 50% wynagrodzenia zasadniczego , wypłaty premii miały miej-sce zgodnie z regulaminem wynagradzania w terminie wypłat wynagrodzeń zasadniczych.
Zgodnie z regulaminem wynagradzania w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia
jednostka tworzy fundusz nagród , powyższy fundusz pozostaje w dyspozycji Dyrektora.
W związku z zabezpieczonymi środkami na wypłaty nagród ( przyznane środki na nagrody
w ramach realizacji projektu ) , Dyrektor jednostki mógł takie nagrody przyznać.
Zatrudniony od czerwca 2010 roku pracownik na stanowisku doradcy – koordynatora d/s
osób niepełnosprawnych miał określoną w umowie o pracę kategorię zaszeregowania , od-powiadającą kategorii określonej w tabeli stanowisk , stanowiącej załącznik do regulaminu
wynagradzania. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika mieściła się w
przedziale kategorii zaszeregowania , określonej dla poszczególnych kategorii zaszeregowa-nia w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzeń zasadniczych , stanowiącej załącznik do regu-laminu wynagradzania.
W okresie 2009 – 2011 wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wypłacono w wyso-kości 122.840,04 zł , w tym:
* w 2009 roku – 82.411,28 zł,
* w 2010 roku – 22.288,50 zł,
* w 2011 roku – 30.479,90.
Planowana wysokość wypłat tych wynagrodzeń wynosiła 157.735,00 zł , w tym:
* w 2009 roku – 101.369,00 zł,
* w 2010 roku – 23.140,00 zł,
* w 2011 roku – 33.028,00 zł.
W skład powyższych wynagrodzeń wchodziły wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło oraz
umów – zleceń.
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W imiennych wykazach osób realizujących projekt w poszczególnych latach , stanowiących
Załącznik do wymienionych na str.3 niniejszego protokołu Zarządzeń Dyrektora jednostki w
sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w ramach projektu wskazywano osoby świadczą-ce usługi w poszczególnych latach na podstawie umów o dzieło i umów – zleceń.
W latach 2009 – 2011 zawarto 4 umowy o dzieło , w tym po jednej w każdym roku ze spec-jalistami ds. zamówień publicznych , których przedmiotem były:
a) przygotowanie i złożenie zamawiającemu projektów dokumentów niezbędnych do przepro-wadzenia postępowań w trybie przetargów nieograniczonych,
b) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej , w tym sporządzanie dokumentów jakie ta
komisja powinna przygotować,
c) zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji wymaganych przepisami
ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
d) sporządzanie projektów dokumentów wymaganych przepisami w/w ustawy , w tym proje-któw odpowiedzi udzielanych uczestnikom postępowań,
e) uczestniczenie w ewentualnych postępowaniach odwoławczych , w tym przygotowanie
zamawiającemu pism w toku takich postępowań.
Łączna wysokość brutto wynagrodzeń z w/w umów wynosiła 10.000 zł , w takiej też wysoko-ści wypłacono wynagrodzenia.
Ponadto umowę o dzieło zawarto w 2010 roku na przeprowadzenie dwudniowego szkolenia,
łącznie 12 godzin , dotyczącego zasad równych szans kobiet i mężczyzn , kwoty umowy - 1.800,00 zł.
W latach 2009 – 2011 zawarto razem 9 umów – zleceń na świadczenie n/w usług:
2009 rok – 5 umów , w tym;
1) Umowa zawarta z koordynatorem projektu na okres czerwiec – grudzień 2009 roku , wy-nagrodzenie brutto – 15.960,00 zł.
2) Umowa zawarta z radcą prawnym zawarta na okres czerwiec – grudzień na świadczenie
porad prawnych zleceniodawcy w wymiarze 10 godzin miesięcznie oraz udzielanie indy-widualnych konsultacji uczestnikom projektu w wymiarze 20 godzin w trakcie trwania
umowy, łączne wynagrodzenie brutto wg umowy – 3.250,00 zł.
3) Umowa na prowadzenie badań lekarskich w celu ustalenia możliwości wzięcia udziału w
szkoleniach zawodowych dla 66 osób , wynagrodzenie za badania 1 osoby 60,00 zł brut-to.
4) Umowa na wykonanie czynności doradztwa zawodowego , w łącznej ilości do 284,5 go-dziny , wynagrodzenie brutto za godzinę 140,00 zł.
5) Umowa na wykonanie czynności psychologa , w łącznej ilości do 92 godzin , wynagro-dzenie brutto za godzinę 127,00 zł.
2010 rok – 3 umowy , w tym;
1) Umowa na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych , w ilości do
240 godzin , wynagrodzenie brutto za godzinę 127,00 zł.
Umowa zawarta 17.05.2010 roku została rozwiązana za porozumieniem stron 07.07.2010
roku ( choroba , urlop macierzyński zleceniobiorcy ).
2) Umowa na świadczenie usług j.w. zawarta z innym zleceniobiorcą , wynagrodzenie brutto
za godzinę 140,00 zł.
3) Umowa na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 10 osób , w wymiarze do 15 godzin na
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2011 rok – 1 umowa na pełnienie w okresie marzec – grudzień obowiązków koordynatora
projektu , łączne wynagrodzenie w okresie trwania umowy – 25.479,90 zł.
W przypadku wszystkich umów – zleceń , w których określono maksymalną ilość godzin
świadczonych usług ( usługi psychologa , rehabilitanta , doradcy zawodowego , radcy praw-nego ) prowadzono ewidencję przepracowanych godzin , usługodawcy mieli też obowiązek
sporządzania wykazów godzin prowadzonych usług , zawierających także daty świadczonych
usług , imię i nazwisko adresata usług.
Wykaz taki dotyczący konsultacji psychologicznych w miesiącach maj – lipiec 2010 roku jest
Załącznikiem nr 6 do protokołu z kontroli.
Różnice między planowanym bezosobowym funduszem płac , a faktycznie wypłaconymi wy-nagodzeniami wynikały przede wszystkich z mniejszej ilości w/w godzin świadczonych us-ług na podstawie umów – zleceń niż planowane oraz określone w umowach.
Udzielone w latach 2009 – 2011 zamówienia publiczne dotyczące realizacji
projektu.
Podstawą udzielania zamówień publicznych były:
I) Zarządzenie nr 12/07 Dyrektora jednostki z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie realizacji wy-datków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
14.000 euro , w przypadku zamówień których wartość nie przekraczała w/w kwoty , tj. za-mówień udzielenia których nie wymagało stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicz-nych,
II) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych , w przypadku zamówień których szacunkowa war-tość przekraczała 14.000 euro , z wyjątkiem dwóch zamówień udzielonych w 2011 roku,
których wartość szacunkowa była niższa niż 14.000 euro , lecz ze względu na przedmiot
tych zamówień postanowiono udzielić je w oparciu o ustawę , w trybie przetargu nieograni-czonego.
Ad I) Zgodnie z w/w Zarządzeniem nr 12/07 przy dokonywaniu zamówień , których szacun-kowa wartość w przypadku dostaw zawiera się w przedziale od 600 do 14.000 euro , zaś w
przypadku usług w przedziale od 700 do 14.000 euro , należy dokonać analizy rynku poprzez
zaproszenie do składania ofert , kierowane do co najmniej 2 wykonawców.
Zaproszenie odbywa się w drodze zapytania ofertowego kierowanego do wykonawców w for-mie pisemnej , ustnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert.
Zgodnie z Zarządzeniem:
* osoba dokonująca wydatkowania środków publicznych zobowiązana jest udokumentować
postępowanie na druku „Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do
14.000 euro” , stanowiący załącznik do zarządzenia,
* postępowanie zatwierdza Dyrektor jednostki,
* w przypadku dokonywania wydatków na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo,
których łączna wartość tego samego rodzaju w danym roku budżetowym jest równa lub
przekracza 5.000 zł , dokonanie wydatku powinno być poprzedzone zawarciem pisemnej
umowy,
* w przypadku wydatków na dostawy , usługi lub roboty budowlane , których wartość jest
równa lub przekracza 4.000 zł w dniu sporządzenia formularza , o którym mowa powyżej,
dokonanie wydatku powinno być poprzedzone zawarciem pisemnej umowy,
* postanowienia zarządzenia nie dotyczą dokonywania wydatków związanych z;
- publikacją ogłoszeń w prasie,
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- nadzorem i obsługą kotła grzewczego oraz instalacji c.o.,
- sprawdzaniem kosztorysów inwestorskich dotyczących likwidacji barier architektonicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- sprzątaniem pomieszczeń.
Załącznikami do zarządzenia są:
* formularz dokumentujący udzielenie zamówienia do 14.000 euro,
* rejestr wydatków do 14.000 euro,
* wzór zaproszenia do składania ofert.
Zgodnie z postanowieniami zarządzenia jednostka prowadzi rejestr udzielonych zamówień do
14.000 euro oraz rejestr umów z wykonawcami zamówień.
W powyższych rejestrach zamówienia dotyczące realizacji projektu mają odrębne oznakowa-nia.
W okresie objętym kontrolą udzielono łącznie 7 zamówień o wartości szacunkowej do 14.000
euro , dotyczących realizacji projektu , w tym 5 – w 2010 roku i 2 – w 2011 roku.
Udzielone zamówienia dotyczyły:
2010 rok;
1) Zakupu drukarki laserowej – szacunkowa wartość zamówienia 3.000 zł ( 781,45 euro ),
zaproszenia do składania ofert przesłano do trzech wykonawców , wpłynęły 3 oferty,
wybrano ofertę o najniższej cenie 2.952,40 zł , zapłata w wysokości zgodnej z ofertą.
2) Zakupu rzutnika multimedialnego – szacunkowa wartość 3.000 zł ( 781,45 euro ) , zapro-szenie przesłano do 2 wykonawców , wpłynęły 2 oferty o cenach 2.990,00 zł i 3.000,00
zł , wybrano ofertę o cenie 3.000,00 zł , zgodnie z uzasadnieniem wyboru ofert zawartym
w formularzu udzielenia zamówienia ofertę wybrano ze względu na parametry ora z ele-menty wchodzące w skład zestawu ( bogatszy zestaw niż w ofercie konkurencyjnej ).
Zaplata w wysokości zgodnej z ofertą.
3) Zakupu artykułów promocyjnych – szacunkowa wartość zamówienia 6.400 zł ( 1.667,10
euro ) , zaproszenie przesłano do 2 wykonawców , wpłynęła 1 oferta – 6.350,00 zł.
Faktura i zapłata na kwotę 6.350,25 zł.
4) Zakup oraz dostawy obiadów dla uczestników projektu – szacunkowa wartość 49.210 zł
( 12.818,44 euro ) , zaproszenie przesłano do 3 wykonawców , wpłynęły 2 oferty o cenach
19,00 zł i 20,74 zł brutto za obiad , wybrano ofertę o niższej cenie.
Zgodnie z fakturami wykonawcy zamówienia dostarczono 1.483 obiady , wartość dostaw
wyniosła 28.169,03 zł , powinno być 28.177,00 zł , dostawca nie dokonał korekty faktur
na kwotę 7,93 zł.
5) Przygotowania poczęstunku wigilijnego dla 100 osób , w tym 74 beneficjentów projektu.
Szacunkowa wartość zamówienia 7.800 zł ( 2.031,78 euro ) , zaproszenia przesłano do
3 wykonawców , wpłynęły 3 oferty , wybrano ofertę o najniższej cenie – 7.700,00 zł brut-to , pozostałe oferty; 7.800 i 8.000 zł brutto , oferty zawierały ceny za poczęstunek oraz
wynajem sali.
Zapłata za usługę 6.900,00 zł ( mniejsza ilość uczestników ).
2011 rok;
1) Opracowania , wykonania i dostawy artykułów promocyjnych – szacunkowa wartość za-mówienia 14.665 zł ( 3.820 euro ).
Zaproszenie przesłano do 3 wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej jed-nostki , wpłynęło aż 12 ofert , wybrano ofertę o najniższej cenie 6.825,83 zł.
zapłata za usługę 6.825,83 zł.

- 13 2) Zakupu 2 notbook-ów – szacunkowa wartość zamówienia 5.140 zł ( 1.338,89 euro ).
Zaproszenie do składania ofert przesłano do 7 wykonawców oraz zamieszczono na stronie
internetowej jednostki. W zaproszeniu wskazano , że kryterium wyboru oferty oprócz ceny
będzie okres gwarancji.
Wpłynęło 7 ofert , cena najtańszej oferty za 1 laptop – 2.209,08 zł brutto , cena najdroższej
oferty za 1 laptop – 3.794,55 zł brutto.
Wybrano ofertę o cenie 2.570,00 zł brutto oraz dwuletnim okresie gwarancji , w przypadku
oferty o najniższej cenie okres gwarancji wynosił 1 rok.
Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie w kwocie 5.140,00 zł.
Ogółem wartość udzielonych zamówień w latach 2010 – 2011 wyniosła – 59.337,51 zł , w
tym; w 2010 roku – 47.371,68 zł oraz w 2011 roku – 11.965,83 zł.
Zamówień udzielono zgodnie z cytowanym powyżej Zarządzeniem Dyrektora jednostki w
sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złoty-ch równowartości 14.000 eiro.
Udzielanie zamówień dokumentowano w formularzach dokumentujących udzielenie zamó-wień , każde postępowanie o udzielenie zamówienia zostało na w/w formularzu zatwierdzo-ne przez Dyrektora jednostki. Formularz taki , dotyczący udzielonego w kwietniu 2011 roku
zamówienia na opracowanie , wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych jest załą-cznikiem nr 7 do protokołu z kontroli.
Zamówienia , których wartość przekraczała 4.000 zł były poprzedzane umowami z wykonaw-cami zamówień.
Do każdej faktury , zgodnie z wymogami projektu dołączano opis wydatku na którym między
innymi dokumentowano sprawdzenie wydatków określonych w fakturach pod względem
merytorycznym , formalno – rachunkowym oraz zatwierdzenie wydatku do zapłaty.
Faktura taka dotycząca zakupu 2 notbook-ów z maja 2011 roku oraz opis wydatku jest załą-cznikiem nr 8 do protokołu z kontroli.
Jedynymi błędami nie mającymi wpływu na tryb udzielania zamówień było szacowanie war-tości zamówień w euro w przyjętej do szacunku w złotych wartości brutto zamówień , tj.
łącznie z podatkiem od towarów i usług , zamiast zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publi-cznych przyjmować wartość netto , bez podatku.
Aktualnie do szacunków wartości zamówień w euro przyjmowane są prawidłowo wartości
planowanych zamówień w złotych netto.
Do szacunków stosowano prawidłowy kurs złotego do euro w wysokości 3,839 zł/euro , zgo-dnie z obowiązującym w latach 2010 – 2011 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowią-cego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 224 , poz.
1796 ).
Ad II ) W oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w latach 2009 – 2011
przeprowadzono łącznie 18 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach rea-lizacji projektu , w tym udzielono na podstawie przeprowadzonych postępowań 13 zamó-wień , 5 postępowań zostało unieważnionych.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowania prowadziły powo-łane przez Dyrektora jednostki komisje przetargowe na podstawie stosownych Zarządzeń w
sprawie powołania takich komisji oraz zasad ich działania.
Do 2011 roku komisje powoływano odrębnie do prowadzenia poszczególnych postępowań.
Natomiast na początku 2011 roku powołano jedną komisję do prowadzenia postępowań w ro-ku 2011.
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Do ustalania szacunkowej wartości zamówień stosowano kurs złotego do euro zgodny z obo-wiązującymi w tym okresie Rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych
* 3,8771 zł/euro w 2009 roku – Rozporządzenie z 19 grudnia 2007 roku ( Dz.U. z 2007r.
Nr 241 , poz.1763 )
* 3,839 zł/euro w latach 2010 – 2011 wg cytowanego na str.13 niniejszego protokołu Rozpo-rządzenia z 23 grudnia 2009 roku.
Jednostka prowadzi odrębny rejestr przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dotyczących przeprowadzonych postępowań w ramach projektu.
Powyższy rejestr za lata 2009 – 2011 jest załącznikiem nr 9 do protokołu z kontroli.
Przeprowadzone postępowania oraz udzielone zamówienia dotyczyły:
2009 rok;
1) Zamówienie na usługi rehabilitacyjne w formie turnusów rehabilitacyjnych nad morzem
dla 121 osób , w tym 66 osób niepełnosprawnych i 55 opiekunów.
Szacunkowa wartość zamówienia 229.350,00 zł ( 59.155,04 euro ).
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 229.350,00 zł ( podatek vat – 0% ).
Wpłynęła 1 oferta , oferta nie podlegała odrzuceniu a wykonawca wykluczeniu z postępo-wania , cena oferty – 221.210,00 zł brutto.
Zapłata – 207.940,00 zł , w tym 113.739,00 zł z budżetu projektu i 94.201,00zł ze środków
PFRON , ogółem w turnusach uczestniczyło 114 osób , w tym 61 osób niepełnosprawnych.
2) Zamówienie na szkolenia zawodowe dla 101 osób ( kursy; księgowości , pomocy kucharza,
bukieciarstwa , obsługi komputera , masażu , j. angielskiego , prawa jazdy kat. B i C , kos-metyczny , obsługi wózków widłowych ).
Szacunkowa wartość zamówienia równa wartości jaką mógł przeznaczyć zamawiający na
sfinansowanie zamówienia ( usługa zwolniona z podatku vat ) – 150.050,00 zł ( 38.701,61
euro ).
Złożono dwie oferty , oferenci zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu z uwagi na nie
spełnienie warunków udziału w postępowaniu , określonych w specyfikacji istotnych wa-runków zamówienia.
3) Powtórne zamówienie na w/w szkolenia.
Wpłynęła jedna oferta , cena oferty – 146.25,00 zł brutto , która została wybrana.
Zapłata za usługę – 141.300,00 zł , w szkoleniach wzięło udział 99 osób.
2010 rok;
1) Zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych i warszta-tów grupowych z doradcą zawodowym oraz treningów kompetencji społecznych dla 60
osób.
Szacunkowa wartość zamówienia równa kwocie jaką mógł przeznaczyć zamawiający na
sfinansowanie zamówienia ( usługa zwolniona z podatku vat ) – 68.200 zł (17.765,04 euro ).
Wpłynęła 1 oferta o cenie 66.500,00 zł brutto , która została wybrana.
Zapłata za usługę – 66.500,00 zł.
2) Usługa rehabilitacyjna w formie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 40 osób nie-pełnosprawnych i 15 opiekunów.
Szacunkowa wartość zamówienia równa kwocie jaką mógł przeznaczyć zamawiający na
Sfinansowanie zamówienia ( vat = 0% ) – 115.000 zł ( 29.955,71 euro ).
Wpłynęła jedna oferta , która została wybrana , cena oferty – 115.000,00 zł brutto.
Zapłata za usługę 113.200,00 zł ( mniejsza liczba uczestników o jedną osobę , opiekuna
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3) Zamówienie na zorganizowanie dwóch 4-dniowych wyjazdów integracyjnych dla 74 osób
oraz 12 opiekunów.
Szacunkowa wartość zamówienia równa kwocie jaką mógł przeznaczyć zamawiający na
sfinansowanie zamówienia ( usługa zwolniona z podatku vat ) – 94.600 zł (24.441,83 euro),
błąd rachunkowy w ustaleniu wartości w euro , nie mający wpływu na poprawność wyboru
trybu udzielenia zamówienia , powinno być – 24.641,83 euro.
Wpłynęły 2 oferty , jedna z ofert nie spełniała wymogów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i została odrzucona , cena wybranej oferty – 51.600,00 zł brutto.
Zapłata za usługę – 49.392,83 zł ( mniejsza ilość uczestników o 2 osoby ).
4) Zamówienie na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 74 osób ( kursy; prawo jazdy
kat. B i C , przedstawicieli handlowych , pomoc kuchenna , kosmetyczny , komputerowy,
masażu , j. angielskiego , księgowości , pracownika administracyjno – biurowego ze spec-jalnością kadry i płace , pracownika porządkowego i pielęgnacji terenów zielonych , wy-robu biżuterii , gastronomiczny , księgowości małej firmy ).
Postępowanie unieważnione , ze względu na brak informacji w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dotyczących maksymalnych cen jednostkowych za udział w szko-leniach wynikających z wniosku o dofinansowanie.
Zawiadomienie z dnia 01.09.2010 roku o unieważnieniu postępowania jest załącznikiem
nr 10 do protokołu z kontroli.
5) Powtórne zamówienie na w/w szkolenia.
Szacunkowa wartość zamówienia równa kwocie jaką mógł przeznaczyć zamawiający na
sfinansowanie zamówienia ( usługa zwolniona z podatku vat ) – 133.200 zł ( 34.696,53
euro ).
Wpłynęły 2 oferty , wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnił jeden wykonawca,
Cena oferty – 120.250,00 zł brutto.
Zapłata za usługę – 118.700,00 zł ( w szkoleniach uczestniczyły 73 osoby ).
2011 rok;
1) Zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych i warszta-tów grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem dla 80 osób.
Szacunkowa wartość zamówienia równa kwocie jaką mógł przeznaczyć zamawiający na
sfinansowanie zamówienia ( usługa zwolniona z podatku vat ) – 93.600 zł (24.381,35 euro).
Wpłynęły 4 oferty , w tym jedna została odrzucona ze względu na nie spełnienia wymogów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cena najtańszej ( wybranej ) oferty – 69.480,00 zł brutto.
Zapłata za usługę – 62.792,00 zł ( mniejsza niż określona w specyfikacji i wniosku o dofi-nansowanie ilość godzin świadczonych usług.
2) Zamówienie na przygotowanie i dostawę obiadów dla uczestników projektu podczas szko-leń i warsztatów dla 109 osób , maksymalnie 20 obiadów na osobę oraz przygotowanie
poczęstunku wigilijnego dla 140 osób , w tym zaproszonych gości.
Szacunkowa wartość zamówienia – 61.465,41 zł ( 16.010,79 euro )
Kwota jaką mógł przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia – 66.500,00 zł,
kwota z podatkiem vat – 8%.
Wpłynęła jedna oferta , która została wybrana o cenie – 66.480,19 zł brutto.
Zapłata za usługi – 61.431,68 zł , wydano mniej o 210 obiadów.
3) Usługa rehabilitacyjna w formie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 70 osób , w
tym: 50 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów osób niepełnosprawnych.
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sfinansowanie zamówienia ( usługa zwolniona z podatku vat ) – 174.210 zł ( 45.379,01
euro ).
Wpłynęły 2 oferty , nie spełniające wymogów specyfikacji ( brak zapewnienia wykonania
odpowiedniej ilości zabiegów leczniczych ) – postępowanie unieważniono.
3a) Ponowne zamówienie na w/w usługi.
Wpłynęła jedna oferta , która spełniała wymogi specyfikacji , cena oferty – 172.000,00
zł brutto.
Zapłata za usługi – 117.200,00 zł ( w turnusie uczestniczyło tylko 47 osób , w tym 37
osób niepełnosprawnych )
4) Zamówienie na;
a) zorganizowanie dwóch 4-dniowych wyjazdów integracyjnych dla 80 uczestników projektu
oraz 12 opiekunów osób niepełnosprawnych,
b) zorganizowanie 14-dniowego obozu sportowo – rekreacyjnego dla 42 osób usamodzielnio-nych w wieku 18 – 25 lat,
c) zorganizowanie wycieczki zagranicznej ( od 7 do 10 dni ) dla 20 osób niepełnosprawnych i
5 opiekunów tych osób.
Szacunkowa wartość zamówienia – 249.217 zł ( 64.917,17 euro ) , kwota jaką mógł przez-naczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia – 261.600,00 zł brutto.
Wpłynęła jedna oferta , o cenie brutto aż 349.632 zł – postępowanie unieważniono.
4a) Powtórne zamówienie na w/w usługi.
Wpłynęła jedna oferta , która została wybrana , cena oferty – 260.280,00 zł brutto.
Zapłata za usługi – 226.454,45 zł ( mniejsza ilość uczestników turnusa rehabilitacyjnego o
12 osób oraz obozu sportowo – rekreacyjnego o 9 osób ).
5) Zamówienie na szkolenia zawodowe dla 109 osób (kursy; prawo jazdy kat. B , C , E , prze-dstawicieli handlowych , magazyniera , opiekuna dzieci niepełnosprawnych , sprzedawcy,
pomocy kuchennej , bukieciarstwa , komputerowy , j. angielskiego , księgowości , styliza-cji paznokci).
Szacunkowa wartość zamówienia równa kwocie jaką mógł przeznaczyć zamawiający na
sfinansowanie zamówienia ( usługa zwolniona z podatku vat ) – 196.200 zł ( 51,107,06
euro ). Złożono 3 oferty , wybrano ofertę o najniższej cenie 180.722,00 zł brutto.
Zapłata za usługę – 179.064,00 zł ( usługę wykonano dla 108 osób ).
6) Zamówienie na zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu nad morze dla 13 osób niepełnos-prawnych i 7 opiekunów tych osób.
Szacunkowa wartość zamówienia równa kwocie jaką mógł przeznaczyć zamawiający na
Sfinansowanie zamówienia ( usługa zwolniona z podatku vat ) – 35.000 zł (9.116,96 euro ).
Wpłynęły dwie oferty , nie spełniające wymogów specyfikacji ( brak gwarancji zakwatero-wania w hotelach posiadających co najmniej kategorie hoteli 3-gwiazdkowych ) – postę-powanie unieważniono.
6a) Powtórne zamówienie na w/w usługę.
Złożono dwie oferty o cenach 34.560,00 zł brutto i 87880,00 zł brutto , wybrano ofertę o
niższej cenie.
Zapłata za usługę 34.560,00 zł.
7) Zamówienie na wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych dla 20 osób po 15 godzin na osobę.
Szacunkowa wartość zamówienia równa kwocie jaką mógł przeznaczyć zamawiający na
sfinansowanie zamówienia ( usługa zwolniona z podatku vat ) – 30.000 zł ( 7.814,54 euro ).
Złożono dwie oferty o cenach brutto – 18.000,00 zł i 30.000 zł , wybrano ofertę o niższej
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Zapłata za usługę 18.000,00 zł.
Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z każdym wybranym w
drodze postępowania udzielenie zamówień publicznych wykonawcą zawarto pisemną umo-wę na wykonanie zamówienia. Wartości usług w poszczególnych umowach odpowiadały
ceną wybranych ofert oraz terminom realizacji usług określonymi w ofertach oraz specyfika-cji istotnych warunków zamówienia.
Szacunkową wartość zamówień ustalano w kwocie netto.
Podstawą ustalania szacunkowej wartości zamówienia były rozeznania cenowe prowadzone u
potencjalnych wykonawców zamówień lub plan wydatków wg złożonych wniosków o dofina-nsowanie projektu jeśli potencjalni wykonawcy nie chcieli podawać orientacyjnych cen us-ług , powyższe postępowanie nie stało w sprzeczności z postanowieniami ustawy.
Ponadto zgodnie z postanowieniami ustawy:
1) Sporządzano specyfikacje istotnych warunków zamówień.
2) Ogłoszenia o zamówieniach zamieszczano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na
tablicy ogłoszeń jednostki i stronie internetowej jednostki.
3) Prowadzono rejestry przyjętych ofert.
4) Sporządzano protokoły z prac komisji przetargowych.
5) Przesyłano do oferentów wezwania do uzupełnienia braków.
6) Przesyłano do oferentów zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ( kryterium
wyboru oferty we wszystkich postępowaniach stanowiła cena ) oraz zawiadomienia zamie-szczano na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej jednostki.
7) Sporządzano stosowne protokoły postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
8) Członkowie komisji przetargowej oraz Dyrektor jednostki zatwierdzający postępowanie
składali stosownie , wymagane przepisami cytowanej ustawy oświadczenia o braku pods-taw wykluczenia z postępowania.
9) Potencjalni wykonawcy zamówień uczestniczący w postępowaniu składali wymagane w
przepisach ustawy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz bra-ku podstaw do wykluczenia z postępowania.
10) Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczano w Biuletynie Zamó-wień Publicznych.
Łączna wartość udzielonych zamówień w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publi-cznych dotyczących realizacji projektu i finansowanych w oparciu o wnioski o dofinansowa-nie projektu wyniosła w latach 2009 – 2011 – 1.302.333,96 zł , w tym:
* w 2009 roku – 255.039,00 zł,
* w 2010 roku – 347.792,83 zł,
* w 2011 roku – 699.502,13 zł.
Ogółem sprawdzone w trakcie kontroli wydatki dotyczące realizacji projektu w latach 2009 - 2011 , obejmujące koszty wynagrodzeń ( wynagrodzenia osobowe i umowy o dzieło , umo-wy-zlecenia ) oraz wydatki poniesione w oparciu o udzielone zamówienia publiczne , w
tym zamówienia udzielone na podstawie wymienionego na str.11 niniejszego protokołu
Zarządzenie Dyrektora jednostki wyniosły – 1.844.489,12 zł , tj. 83,7% poniesionych wydat-ków na realizację projektu , w tym:
* koszty wynagrodzeń – 482.818,25 zł , tj. 21,9% wydatków,
* zamówienia publiczne – 1.361.671,47 zł. , tj. 61,8% wydatków.
W związku z nie stwierdzeniem w trakcie trwania kontroli nieprawidłowości , dotyczących
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do niniejszego protokołu nie zostanie sporządzone wystąpienie pokontrolne.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli jednostki.
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Kontrolowana jednostka może złożyć zastrzeżenia w formie pisemnej do faktów ujętych w
protokole w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu z kontroli oraz wyjaśnienia do
ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
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