
URZAD MIASTA GDYNI
BIURO KONTROLI

Aleja Morszatka Pitsudtkiego 52/54

81-382 Gdynia

PBK.1711.8.1.2016

PROTOKOL NR 12/2016

<D

z kontroli przeprowadzonej w:
Fundacji „Zachowaj sprawnosc"
ul. II Morskiego Pulku Strzelcow 15A/2, 81-661 Gdynia
przez:

Iwone Hebel - inspektora Biura Kontroli

na podstawie upowaznienia nr 12/2016 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 lipca
2016 r. (SOO.077.59.2016)

Kontrola planowa dotyczyla prawidlowosci rozliczenia zadania „Wysilkowe
Nietrzymanie Moczu (NTM)" - 2015 rok. Umowa nr KB/159/OZ/7/W/2015.

Kontrol? prowadzono w okresie od 6 lipca do 26 lipca 2016 roku.

W kontrolowanym okresie funkcje prezesa pelnila Pani Katarzyna Jaszczuk.

Wyjasnien w trakcie kontroli udzielala:
Pani Katarzyna Jaszczuk - Prezes.

Na podstawie udostejmionych dokumentow ustalono, co nast^puje:

I. PRZEPISY PRAWA

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z pozn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jednolity, Dz. U.
z 2013 r. poz. 330 z pozn. zm.).

4. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych
ze srodkow publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
z pozn. zm.).



5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity,
Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z pozn. zm.).

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz. U.
z 2014 r., poz. 121 z pozn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity,
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6, poz. 25).

9. Uchwala nr XLVII/1003/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 pazdziernika 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu wspolpracy Gminy Miasta Gdyni
z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015.

10. Uchwala nr XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 pazdziernika 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu wspolpracy miasta Gdyni
z organizacjami pozarzadowymi na lata 2015-2020.

11. Zarzadzenie nr 433/14/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia
2014 r. w sprawie: Ogloszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotow
prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:
Przeciwdzialanie wysilkowemu nietrzymaniu moczu (NTM).

12. Zarzadzenie nr 962/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 lutego
2015 r. w sprawie: rozstrzygniecia otwartych konkursow ofert na przyznanie
dotacji organizacjom pozarzadowym na wsparcie realizacji zadan publicznych
z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

II. UMOWA NR KB/159/OZ/7/W/2015

W ramach wspolpracy fmansowej i pozafinansowej Gminy Miasta Gdynia
z organizacjami pozarzadowymi w 2014 r., zgodnie z Uchwala^ nr XLVII/1003/14
Rady MiastaGdyni z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu wspolpracy Gminy Miasta Gdyni z organizacjami
pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
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24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok
2015 wymienione zostaly zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Nalezaly do nich m.in.: dzialalnosc profilaktyczna i edukacyjna w zakresie
zdrowia ijego ochrony, promocja zdrowego stylu zycia i akcentowanie znaczenia
zachowah zdrowotnych. Realizacje ww. zalozeh zapewnic mialo ogloszenie
i rozstrzyganie konkursow.

Zarzaxlzeniem nr 433/14/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia
2014 r. ogloszono otwarty konkurs ofert, maj^cy na celu przyznanie dotacji
podmiotom prowadz^cym dzialalnosc pozytku publicznego na wsparcie realizacji
zadania: Przeciwdzialanie wysilkowemu nietrzymaniu moczu (NTM). W ramach
realizacji niniejszego zarzadzenia wspierana byla dzialalnosc profilaktyczna,
rehabilitacyjna (gimnastyka rehabilitacyjna) i edukacyjna, majaca na celu poprawe
jakosci zycia mieszkahcow Gdyni z problemami nietrzymania moczu (zal. nr 3).

Zarz^dzeniem nr 962/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 lutego
2015 r. przyznano dotacje Fundacji „Zachowaj sprawnosc" z siedzib^ w Gdyni,
81-661, ul. II Morskiego Pulku Strzelcow 15A/2 na zadanie pod tytulem:
„Wysilkowe Nietrzymanie Moczu (NTM)" w kwocie 15.000,00 zl (slownie:
pietnascie tysiecy zlotych brutto) (zal. nr 4).

W dniu 27 lutego 2015 r. zawarto umowe nr KB/159/OZ/7/W/2015
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazw^: „Wysilkowe Nietrzymanie
Moczu (NTM)". Umowa zostala zawarta pomiedzy Gminq Miasta Gdyni (zwana^
dalej ZleceniodawcaJ, reprezentowan^ przez Bartosza Bartoszewicza -
Wiceprezydenta Miasta Gdyni i Teres? Marzejon - Naczelnika Wydziatu Zdrowia,
a Fundacji „Zachowaj sprawnosc" z siedziba_ w Gdyni 81-661, ul. II Morskiego
Pulku Strzelcow 15A/2 (zwana^ dalej Zleceniobiorca^, reprezentowan^ przez
Katarzyne Jaszczuk - Prezesa (zal. nr 5).

Ww. umowa^ zlecono Zleceniobiorcy realizacje zadania publicznego pod
tytulem: „Wysilkowe Nietrzymanie Moczu (NTM)", okreslonego szczegolowo
w ofercie zlozonej przez Zleceniobiorce w dniu 19.01.2015 r. (zal. nr 6), wraz
z korektami, zlozonymi w dniach 21.01.2015 r. i 06.02.2015 r., ktore zostaly
przyjete (zal. nr 7 i 8). Termin realizacji zadaniapublicznego ustalono od dnia
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zleceniodawca zobowi^zal si? do przekazania na realizacje zadania
publicznego kwoty dotacji w wysokosci 15.000,00 zl brutto. Wyplata naleznej
kwoty nastajjila 16.03.2015 r. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, wskazany
w umowie. Zgodnie z umowa^ nr KB/159/OZ/7/W/2015 oraz kosztorysem,
zawartym w przyjetej przez Zleceniodawce ofercie, Zleceniobiorca zobowiazal si?
zachowac przy realizacji zadania limity wydatkowna poszczegolne kategorie
kosztowrodzajowych z dopuszczalnym przesunieciem miedzy poszczegolnymi
kategoriami, wynosz^cymi nie wiecej niz 10% wartosci danej kategorii kosztu
rodzajowego: koszt calkowity wynajmu sali gimnastycznej - 4.200 zl brutto oraz
wynagrodzenie instruktora w kwocie 10.800 zl brutto, a takze zobowiazal si? do
przekazania na realizacj? zadania srodkow finansowych wlasnych - 400 zl brutto
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i wkladu osobowego- 360 zl brutto. Calkowity koszt zadania publicznego
stanowil sum? kwot dotacji, srodkow fmansowych wlasnych, srodkow
fmansowych z innych zrodel oraz wkladu osobowego, o ktorych mowa
w kosztorysie, stanowi^cym zalaxznik do umowy i wynosil 15.760,00 zl brutto.
Wysokosc srodkow fmansowych wlasnych, srodkow fmansowych z innych zrodel
publicznych oraz srodkow pozostalych mogla si? zmieniac, o ile nie zmienila si?
ich suma. Ponadto, Zleceniobiorca byl zobowiazany zachowac procentowy udzial
dotacji w calkowitych kosztach zadania publicznego, nie wi?kszy niz 95,18%.

Projekt Fundacji zakladal realizacj? zadania publicznego poprzez:
• popraw? sily mi?sni dna miednicy u uczestnikow zaj?c;
• nauczenie uczestnikow zaj?c samodzielnego treningu, ktory mogliby

wykonywac samodzielnie;
• zwi?kszenie swiadomosci na temat problemu NTM, zwlaszcza u osob

trenuj^cych profilaktycznie;
• popraw? swiadomosci i sprawnosci calego ciala;
• utrwalenie nawykow prawidlowej postawy;
• popraw? samopoczucia dzi?ki endorfinom, wydzielanym po wysilku

fizycznym;
• integracj? grupy.

Glownym sposobem realizacji zadania bylo prowadzenie zaj?c
gimnastycznych, podczas ktorych szczegolny nacisk kierowano na trening mi?sni
dna miednicy, odgrywaj^cych ogromna^ rol? w profilaktyce oraz wspieraniu
farmakologicznego leczenia wysilkowego nietrzymania moczu.
Adresatami zadania byly kobiety i m?zczyzni (w kazdym wieku), ktorzy sami b^dz
po konsultacji ze specjalista_ zdiagnozowali problem wysilkowego nietrzymania
moczu. Rekrutacja uczestnikow odbyla si? poprzez informacj? przekazan^
dotychczasowym uczestnikom zaj?c gimnastyki NTM oraz poprzez ogloszenie
umieszczone w biuletynie Ratusz. Utworzono 3 grupy zaj?ciowe, kazda po 25
uczestnikow. Zaj?cia gimnastyczne prowadzone byly na wynaj?tej sali
gimnastycznej fitness w Zakladzie Rehabilitacji w Gdyni, ul. Chwarzniehska
136/138. Sala wyposazona byla w sprz?t sportowy: duze i male pilki, hantle, maty,
stepy, tasmy elastyczne, sprz?t muzyczny oraz lustra. Cz?sc sprz?tu (maty, male
pilki, laski gimnastyczne, stepy, tasmy elektryczne) stanowila wlasnosc
instruktorki wskazanej do realizacji zadania. Duze pilki sportowe, hantle oraz
kolumna aktywna do naglosnienia zostaly zakupione ze srodkow przeznaczonych
na realizacj? zadania NTM przez Gmin? Miasta Gdynia w 2010 r. (zal. nr 6)
(dotacjaUrz?du Miasta Gdyni, osoba^ zglaszajqc^ pomysl i przygotowuja^ ofert?
bylaKatarzyna Jaszczuk, strong w umowie z Urz?dem Miasta Gdyni byla fundacja
Akademickie Inkubatory Przedsi?biorczosci).

Od poczaticu wdrozeniaprojektu gimnastyki NTM mieszkahcy korzystali
z niej nieodplatnie. Uczestnicy zaj?c mogli dodatkowo nieodplatnie korzystac
z szatni, natryskow, suszarni oraz nieodplatnie wypozyczac kijki do nordic
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walking. W sezonie letnim, od lipca do sierpnia, zaj?cia na sali zostaly zamienione
na zaj?cia w plenerze. Na lesnej sciezce zdrowia za Zakladem Rehabilitacji, dwa
razy w tygodniu realizowane byly marsze nordic walking, w sumie 36 godzin
zaj?c. Uczestnicy zaj?c mieli takze zapewniony dost?p do specjalistycznej prasy,
kwartalnika, wydawanego we wspolpracy z Ogolnopolskim Stowarzyszeniem
Osob z NTM „UroConti".

W 2015 r. przeprowadzono 120 godzin zaj?c:

Miesi^c Liczba godzin
Luty 3

Marzec 12

Kwiecien 9

Maj 12

Czerwiec 9

Lipiec 20

Sierpien 16

Wrzesien 12

Pazdziernik 12

Listopad 9

Grudzien 6

RAZEM: 120

Zaj?cia odbywaly si?:
1. na sali gimnastycznej trzy razy w tygodniu:

• w I semestrze od lutego do czerwca w poniedzialki w godz. 10.10-
ll.lOiwgodz. 17.50-18.50 oraz wpiatidw godz. 15.15-16.15
(zal. nr 9a-c);

• w II semestrze od wrzesnia do grudnia w poniedzialki w godz. 17.50-
18.50 oraz w srody w godz. 11.00-12.00 i w godz. 14.45-15.45
(zal. nr 9a-c);

2. w plenerze dwa razy w tygodniu:
• od lipca do sierpnia w poniedzialki w godz. 10.30-12.30 oraz w srody

wgodz. 10.30-12.30 (zal. nr 10).

Kontroluj^cej okazano listy uczestnikow zaj?c na sali gimnastycznej
(zal. nr 9a-c). Z ustnych wyjasnieh uzyskanych od Pani Katarzyny Jaszczuk -
Prezesa wynika, ze nie prowadzila listy obecnosci osob cwicz^cych w danym dniu.
W przypadku kilkurazowej nieobecnosci na zaj?ciach, kontaktowala si?
telefonicznie z uczestnikiem. Informacja uzyskana od uczestnika zaj?c, czy
w dalszym ci^gu przewidywal swoj udzial w zaj?ciach, posluzyc miala mozliwosci
uzupelnienia liczebnosci grupy.

Od poczatku wdrozenia projektu gimnastyki NTM (od 2010 r.), mieszkahcy
Gdyni korzystali z niej nieodplatnie. Dofinansowanie zadaniaw 2015r. umozliwilo
oplacenie wynajmu sali gimnastycznej oraz oplacenie wynagrodzenia Instruktora.
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Kontrolujacej okazano Umow? wynajmu sali gimnastycznej, zawarta^ w dniu
27.02.2015 r. pomi?dzy Zakladem Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedziba_ w Gdyni,
ul. Chwarzniehska 136/138, reprezentowan^ przez Beat? Kulesza - Prezesa
Zarz^du, a Fundacja „Zachowaj sprawnosc", Gdynia, ul. II Morskiego Pulku
Strzelcow 15A/2, reprezentowan^ przez Katarzyn? Jaszczuk - wlasciciela
(zal. nr 11).

Umowa wynajmu sali gimnastycznej zostala zawarta na czas okreslony od
dnia 27.02.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. z mozliwosci^ kontynuacji i dotyczyla 84
godzin zaj?c, zaplanowanych na 2015 r. Ustalono oplat? wynajmu sali
w wysokosci 50 zl brutto za godzin? zaj?c gimnastycznych. Naleznosc byla platna
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Fundacj? faktury, wystawionej przez
Zaklad Rehabilitacji po zakonczeniu kazdego miesiaca. Od nieterminowych wplat
nalezaly si? Zakladowi Rehabilitacji ustawowe odsetki. Kontrolujacej okazano
faktury wynajmu sali gimnastycznej w 2015 r. (zal. nr 12-19).
Faktury w poz. 1, 3-5 w Tabeli 1, zostaly oplacone przelewem bankowym po
terminie. Od nieterminowych wplat nie naliczono Fundacji ustawowych
odsetek (zal. nr 20).

Tabela 1. Zestawienie faktur za wynajem sali w 2015 r.
L.p. Numer faktury Ilosc

godzin
Wynajem
sali, kwota
(zl) brutto

Z tego ze
Srodkow

pochodzacych
z dotacji (zi)

Termin

platnosci
faktury

Data

zaksiegowania

l. FakturaNrFV 23/3/15 15 750,06 750,00 14.04.2015 r. 20.05.2015 r.

2. FakturaNrFV 20/4/2015 9 450,04 450,00 14.05.2015 r. 20.05.2015 r.

3. FakturaNrFV 19/5/15 12 600,05 600,00 12.06.2015 r. 01.07.2015 r.

4. FakturaNrFV 18/6/15 9 450,04 450,00 14.07.2015 r. 05.08.2015 r.

5. FakturaNrFV 20/9/15 12 600,05 600,00 14.10.2015 r. 02.11.2015 r.

6. FakturaNrFV 19/10/15 12 600,05 600,00 14.11.2015 r. 17.11.2015 r.

7. FakturaNrFV 16/11/15 9 450,04 450,00 14.12.2015 r. 11.12.2015 r.

8. FakturaNrFV 6/12/15 6 300,02 300,00 31.12.2015 r. 28.12.2015 r.

RAZEM: 84 4200,35 4200,00

Kontrolujacej okazano Umow? o swiadczenie uslugi Instruktora
prowadzacego realizacj? zadania „Wysilkowe nietrzymanie moczu" zawarta^
27.02.2015 r. pomi?dzy Fundacj^ „Zachowaj sprawnosc" z siedzib^ w Gdyni, ul. II
Morskiego Pulku Strzelcow 15A/2, reprezentowan^ przez Katarzyn? Jaszczuk -
Prezesa, zwanq. dalej Zleceniodawcq, a Katarzyna_ Jaszczuk, prowadzaca^
dzialalnosc gospodarcz^ pod nazwq PRO-fit Katarzyna Jaszczuk z siedzib^
w Gdyni 81-661, ul. II Morskiego Pulku Strzelcow 15A/2, zwana^ dalej
Zleceniobiorcy (zal. nr 21). Termin realizacji zadania obowiazywal od 27.02.2015 r.
do 31.12.2015 r. Zleceniobiorca zobowiazal si? do prowadzenia zaj?c w ramach
projektu „Wysilkowe nietrzymanie moczu" jako gimnastyki na sali gimnastycznej
oraz w plenerze w wymiarze 120 godzin. Miejscem realizacji zadania byla sala
gimnastyczna w budynku Zakladu Rehabilitacji w Gdyni, ul. Chwarzniehska
136/138 oraz sciezka zdrowia w lesie za Zakladem. Koszt jednej godziny pracy
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Instruktora zostal ustalony na kwot? 90 zl brutto. Kontrolujacej okazano faktury za
wynagrodzenie za prac? instruktora (zal. nr 22-32).

Zgodnie z § 10 ust. 2 umowy nr KB/159/OZ/7/W/2015, Zleceniobiorca byl
zobowiazany do zlozenia sprawozdania kohcowego z wykonania zadania
publicznego, sporz^dzonego wedlug wzoru stanowi^cego zalacznik nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r.
Nr 6, poz. 25), w terminie 30 dni od dnia zakohczenia realizacji zadania.

Kontroluj^ca ustalila, ze sprawozdanie kohcowe zlozono 19.01.2016 r.
(zal. nr 33). 29.01.2016 r. zlozono uzupelnienie do sprawozdania (zal. nr 34).
W sprawozdaniu wskazano dluzszy termin realizacji zadania w okresie od
17.02.2015 r. do 31.12.2015 r. (termin wynikaj^cy z umowy
nrKB/159/OZ/7/W/2015 to: 27.02.2015 r. -31.12.2015 r.), oraz podano bl?dny
numer KRS Fundacj i.

Z przedlozonego sprawozdania kohcowego wynika, ze Zleceniobiorca
dokonal przesuni?c srodkow pomi?dzy poszczegolnymi kategoriami kosztow.
W zakresie kwoty rozliczonej w ramach dotacji w pozycji kosztorysu 1.2 Wynajem
sali w wysokosci 4.200 zl brutto, Kontroluj^ca ustalila na podstawie opisow faktur
nr FV 23/3/15, nr FV 19/5/15, nr FV 18/6/15, nr FV 20/9/15, ze przekroczony limit
wydatku za wynajem sali w wysokosci 0,35 zl zostal przesuni?ty do kategorii
srodkow wlasnych. Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy nr KB/159/OZ/7/W/2015,
Zleceniobiorca zobowiazywal si? zachowac przy realizacji zadania limity
wydatkow na poszczegolne kategorie kosztow rodzajowych zgodnie
z kosztorysem, zawartym w przyj?tej przez Zleceniodawc? ofercie,
z dopuszczalnym przesuni?ciem miedzy poszczegolnymi kategoriami kosztow
rodzajowych, wynoszaxymi nie wi?cej niz 10 % wartosci danej kategorii kosztu
rodzajowego. Pani Katarzyna Jaszczuk - Prezes Fundacji informowala ustnie
pracownikow Wydzialu Zdrowia Urz?du Miasta Gdyni o koniecznosci dokonania
przesuni?c przekroczonego limitu wydatku za wynajem sali do kategorii srodkow
wlasnych (zal. nr 35).

Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy nr KB/159/OZ/7/W/2015 wysokosc srodkow
fmansowych wlasnych, srodkow fmansowych z innych zrodel publicznych oraz
srodkow pozostalych, mogla si? zmieniac, o ile nie zmienila si? ich suma.
Z przedlozonych faktur, dotycz^cych zryczaltowanej oplaty na pol^czenia
telefoniczne oraz zryczaltowanej oplaty na zakup slodyczy (poz. rozliczenia
ze wzgl?du na rodzaj kosztow III.l i III.2 Inne koszty) (zal. nr 36,38,40,42)
wynikalo, ze suma tych kwot, w odniesieniu do kosztorysu (400 zl brutto) byla
wyzsza o 0,58 zl, zas suma wszystkich kosztow wlasnych wzrosla do 400,93 zl (po
przesuni?ciu przekroczonego limitu wydatkow z dotacji na wynajem sali - 0,35 zl
do kategorii srodkow wlasnych).

Wklad osobowy w realizacji zadania, okreslony w kosztorysie w kwocie 360
zl brutto, stanowily prace, polegaj^ce na przygotowaniu rachunkow, wykonaniu
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przelewow bankowych, przygotowaniu list uczestnikow, przygotowaniu
sprawozdania kohcowego oraz wykonywaniu pol^czen telefonicznych
z uczestnikami zadania (zal. nr 44).

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 umowy nr KB/159/OZ/7/W/2015 Zleceniobiorca
zobowiazany byl zachowac procentowy udzial dotacji w calkowitych kosztach
zadania publicznego, nie wi?kszy niz 95,18%. Calkowite koszty fmansowe zadania
wyniosly 15.760,93 zl brutto, obowiazek procentowego udzialu dotacji zostal
zachowany.

Srodki publiczne wydatkowano zgodnie z celem, na jaki Fundacja
„Zachowaj sprawnosc" je uzyskala i na warunkach okreslonych umowa^
nrKB/159/OZ/7/W/2015.

III. UWAGI KONCOWE

1. Pani Katarzyna Jaszczuk - Prezes Fundacji wyjasnila, ze nieterminowa platnosc
za faktury za wynajem sali gimnastycznej byla zwi^zana z wydluzonym
obiegiem dokumentow w Zakladzie Rehabilitacji, Sp. z o.o., dlatego nie byly
naliczane odsetki za zwlok? (zal. nr 20).

2. Pani Katarzyna Jaszczuk - Prezes Fundacji, w zakresie zwiazanym z realizacjq
umowy nr KB/159/OZ/7/W/2015 § 18 ust. 2, nie przedlozyla stosownych
oswiadczeh uczestnikow zaj?c w zwiazkuz przetwarzaniem ich danych
osobowych. Pani Katarzyna Jaszczuk - Prezes Fundacji zobowiazala si? do
stosowania przepisow Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z pozn. zm.) (zal. nr 45).

Na tym protokol zakohczono.

Pani Katarzyna Jaszczuk - Prezes Fundacji „Zachowaj sprawnosc" zapoznala si?
z trescia_ §§ 35, 36 ust. 2 i 37 Zarzadzenia nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni
z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro
Kontroli Urz?du Miasta Gdyni.
Protokol sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, ktore otrzymuja;
Katarzyna Jaszczuk - Prezes Fundacji „Zachowaj sprawnosc" i Biuro Kontroli a/a.
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