
URZAD MIASTA GDYh,
BIURO KONTROLI

AI«J« MarM<rfka Pit«ud«kiego 52/5*
81-382 Gdynia

PBK.1711.11.2.2016

PROTOKOL NR 16/2016

z kontroli planowej przeprowadzonej w:
Fundacji Ochrony Praw Dziecka „Angel", ul. Bialowieska 1, 81-179 Gdynia
przez:

Iwon$ Hebel - inspektora Biura Kontroli

na podstawie upowaznienia nr 16/2016 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
5 pazdziemika 2016 r. (SOO.077.91.2016).

Kontrola planowa dotyczyla prawidlowosci rozliczenia zadania „Poprawa
sprawnosci fizycznej i psychicznej dzieci, mlodziezy niepelnosprawnej" -
2015 rok. Umowa nr KB/78/PON/5/W/2015.

Kontrol? przeprowadzono w okresie od 5 pazdziemika do 25 pazdziemika 2016
roku.

W kontrolowanym okresie funkcje^ prezesa pelnila Pani Roma Masiul.

Wyjasnien w trakcie kontroli udzielala:
Pani Roma Masiul - Prezes Zarz^du.

Na podstawie udostejmionych dokumentow ustalono, co nastejxije:

I. PRZEPISY PRAWA

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

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
o zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127 poz. 721
z pozn. zm.).

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z pozn. zm.).
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4. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz.
330 z pozn. zm.).

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

6. Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie rodzajow zadah z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob
niepelnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarz^dowym
(Dz. U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172)

7. Rozporzaxlzenie 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.z2011r.Nr6,poz. 25).

8. Uchwala nr XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 pazdziemika 2014r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu wspolpracy Miasta Gdyni
z organizacjami pozarz^dowymi na lata 2015-2020.

9. Zarzadzenie nr 73/14/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 listopada
2014 r. w sprawie ogloszenia konkursu ofert dla podmiotow prowadzacych
dzialalnosc pozytku publicznego na wsparcie realizacji zadah dotycz^cych
rewalidacji, rehabilitacji, terapii osob niepelnosprawnych, mieszkahcow Gdyni.

10. Zarzadzenie nr 605/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 stycznia
2015 r. w sprawie rozstrzygni^cia konkursu ofert na przyznanie dotacji
podmiotom prowadz^cym dzialalnosc pozytku publicznego na wsparcie
realizacji zadah dotycz^cych rewalidacji, rehabilitacji, terapii osob
niepelnosprawnych, mieszkahcow Gdyni.

II. UMOWA NR KB/78/PON/5/W/2015 - „POPRAWA
SPRAWNOSCI FIZYCZNEJI PSYCHICZNEJ DZIECI,
MLODZIEZY NIEPELNOSPRAWNEJ".

Zarz^dzeniem nr 73/14/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
28 listopada 2014 r. ogloszono otwarty konkurs ofert, maj^cy na celu przyznanie
dotacji podmiotom prowadzaxym dzialalnosc pozytku publicznego na wsparcie
realizacji zadah dotycz^cych rewalidacji, rehabilitacji, terapii osob
niepelnosprawnych, mieszkahcow Gdyni (zal. nr 2).
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Zarz^dzeniem nr 605/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
13 stycznia 2015 r. przyznano dotacji Fundacji Ochrony Praw Dziecka „Angel"
z Gdyni, ul. Bialowieska 1 na zadanie pod tytulem: „Poprawa sprawnosci
fizycznej i psychicznej dzieci, mlodziezy niepelnosprawnej" (zal. nr 3).

W dniu 30 stycznia 2015 r. zawarto umowe nr KB/78/PON/5/W/2015
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazw^: „Poprawa sprawnosci
fizycznej i psychicznej dzieci, mlodziezy niepelnosprawnej".
Umowa zostala zawarta pomi?dzy Gmina^ Miasta Gdyni (zwana^ dalej
ZleceniodawcaJ, reprezentowan^ przez Michala Gucia - Wiceprezydenta Miasta
Gdyni i Alicj? Gontarz - Kierownika Samodzielnego Referatu ds. Osob
Niepelnosprawnych, a Fundacji Ochrony Praw Dziecka „Angel" z siedzib^
w Gdyni, ul. Bialowieska 1, (zwana^ dalej ZleceniobiorcaJ, reprezentowan^ przez
Rom? Masiul - Prezesa Zarzqdu. Termin realizacji zadania publicznego ustalono
od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (zal. nr 4).

Ww. umowa^ zlecono Zleceniobiorcy realizacj? zadania publicznego pod
nazw^: „Poprawa sprawnosci fizycznej i psychicznej dzieci, mlodziezy
niepelnosprawnej", okreslonego szczegolowo w ofercie zlozonej przez
Zleceniobiorcy w dniu 15.12.2014 r. (zal. nr 5). Zleceniodawca zobowi^zal si?
do przekazania na realizacji zadania publicznego dotacji w kwocie 50.000,00 zl
brutto, platnej w nastepuj^cych terminach:

• kwota 40.000,00 zl brutto ze srodkow budzetu Miasta Gdyni platna do
13.02.2015 r., przekazana na rachunek Zleceniobiorcy 4.02.2015 r.,

• kwota 10.000,00 zl brutto ze srodkow PFRON na zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i spolecznej, platna w terminie do 30 dni po
przekazaniu przez PFRON srodkow na konto Zleceniodawcy, przekazana
na rachunek Zleceniobiorcy 2.04.2015 r.

Calkowity koszt zadania publicznego stanowil sum? kwot dotacji -
50.000,00 zl brutto i srodkow finansowych wlasnych w wysokosci 7.000,00 zl
brutto i wynosil 57.000,00 zl. Wysokosc srodkow finansowych wlasnych,
srodkow finansowych z innych zrodel publicznych mogla si? zmieniac, o ile nie
zmienila si? ich suma. Zgodnie § 10 ust. 3 umowy nr KB/78/PON/5/W/2015,
jezeli dany koszt fmansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu nie jest
rowny z kosztem okreslonym w kosztorysie, zawartym w przyj?tej przez
Zleceniodawc? ofercie, to uznaje si? go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie
nastajsilo jego zwi?kszenie o wi?cej niz 10%.
Zgodnie z § 3 ust. 6 umowy nr KB/78/PON/5/W/2015 nie przekazanie
Zleceniodawcy srodkow finansowych PFRON powodowalo brak wyplaty
dotacji w tej cz?sci i ograniczenie realizacji zadania do kwoty wyplaconej
dotacji.
Ponadto, Zleceniobiorca byl zobowi^zany zachowac procentowy udzial dotacji
w calkowitych kosztach zadania publicznego, nie wi?kszy niz 88%.
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W kontrolowanym okresie Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel",
wpisana do Krajowego Rejestru S^dowego pod nr. 0000150990 (zal. nr 7),
wykonywala swoje zadania statutowe w budynku Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni przy ul. Bialowieskiej 1 w wynajmowanych pomieszczeniach na
parterze o powierzchni 87 m2.

Kontrolujacej okazano umow? najmu lokalu uzytkowego, zawarta^
pomi?dzy Miejska^ Stacja^ Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, ul. Zwirki
i Wigury 14, reprezentowan^ przez Beat? Pajak-Michalik - Dyrektora, zwana^
Wynajmuj^cym, a Fundacji Ochrony Praw Dziecka „Angel" z siedzib^
w Gdyni, przy ul. Bialowieskiej 1, reprezentowan^ przez Rom? Masiul -
Prezesa Zarz^du, Najemc? (zal. nr 9). Miesi?czny czynsz najmu wynosil
199,04 zl bmtto. Najemc? obciazaly dodatkowo miesi?czne oplaty zwiazane
z eksploatacj^ lokalu (m.in. koszty dostawy wody, energii elektrycznej i cieplnej
(c.o.), odprowadzania sciekow i wywozu smieci).

Osoby niepelnosprawne mialy swobodny dost?p do pomieszczeh osrodka.
Ciaji komunikacyjne, platforma przyschodowa i zewn?trzny podjazd zostafy
dostosowane dla niepelnosprawnych, poruszajacych si? na wozkach
inwalidzkich.

Informacje o naborze uczestnikow byly propagowane w formie broszurek
informacyjnych, zostafy podane do Ratusza, do prasy lokalnej oraz na stronie
intemetowej Fundacji.

Projekt Fundacji zakladal realizacj? zadania publicznego poprzez cykl
zaj?c i zabiegow w zakresie kompleksowej i bezplatnej rehabilitacji
niepelnosprawnych dzieci i mlodziezy. Kontrolujacej udost?pniono wgl^d
w dokumentacj? projektu i karty zabiegow uczestnikow terapii. Wykonywano
zabiegi elektroterapii, krioterapii, z wykorzystaniem pola magnetycznego,
lasera, lampy solux, masaze, cwiczenia wzmacniajace, oddechowe,
relaksacyjne, gimnastyk? korekcyjn^. Korzystano z por?czy do nauki chodu,
stolu do cwiczeh manualnych, kolumny do cwiczeh stawow kolanowych, tablicy
do cwiczeh manualnych dloni.

W okresie od lutego do czerwca i od sierpnia do grudnia 2015 r.
w zadaniu „Poprawa sprawnosci fizycznej i psychicznej dzieci, mlodziezy
niepelnosprawnej" uczestniczylo 25 pacjentow - lista uczestnikow okazana
przez Prezesa Fundacji - Rom? Masiul (zal. nr 10).
Kontroluj^ca sprawdzila dokumentacj? uczestnikow projektu. Wszyscy
niepelnosprawni uczestnicy projektu posiadali orzeczenia o niepelnosprawnosci.
Na podstawie okazanych orzeczeh ustalono, ze do rehabilitacji zakwalifikowano
dwie osoby, nie b?d^ce mieszkahcami gminy Gdynia (zal. nr 12, 16).
Z wyjasnieh, uzyskanych od Pani Romy Masiul - Prezesa (zal. nr 11), oraz na
podstawie przedlozonych dokumentow wynika, ze jedna uczestniczka miala
pobyt czasowy w Gdyni w latach 2006-2011 (zal. nr 13), drugi uczestnik zostal
ponownie zakwalifikowany do rehabilitacji po przeprowadzeniu si? do
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Kosakowa, ale faktycznie zamieszkiwal w Gdyni w czasie pobierania uslug
rehabilitacyjnych - pisemne oswiadczenie rodzica (zal. nr 17).
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, kto jest mieszkahcem Gdyni rozstrzyga
art. 25 k.c. Brak zameldowania nie pozbawia osoby stale zamieszkujacej
w gminie statusu czlonka wspolnoty gminnej (zal. nr 20).
Nadmienic nalezy, ze w kontrolowanej umowiejako podmiot, do ktorego jest
ona adresowana, uj?to dzieci i mlodziez niepelnosprawna^ (zal. nr 4, 20).
Przeprowadzane zabiegi/uslugi rehabilitacyjne nie byly wycenione, Fundacja
Ochrony Praw Dziecka „Angel" nie pobierala za nie oplat (zal. nr 21).

Zabiegi realizowalo 2 technikow rehabilitantow:
1. - technik rehabilitant, wyksztalcenie wyzsze,

absolwentka Uniwersytetu Mikotaja Kopernikaw Toruniu, kiemnek
fizjoterapia, zatrudniona w formie umowy o prac? od 1.01.2015 r. na czas
nieokreslony (zal. nr 22a-b),

2. - technik rehabilitant, wyksztalcenie srednie
w zawodzie technik fizjoterapii, zatrudniona w formie umowy o prac? od
3.01.2011 r. na czas nieokreslony (zal. nr 23a-b).

Ponadto, w realizacji zadania brali udzial:
3. - rejestrator, zatrudniony w formie umowy o prac?

od 1.12.2006 r. na czas nieokreslony (zal. nr 24a-b),
4. - koordynator projektu zatrudniona

w formie umowy o prac? od 1.12.2006 r. na czas nieokreslony
(zal. nr 25a-b).

Udzialkosztow wynagrodzeniapracownikow oraz
byl okreslony w kontrolowanym okresie

sprawozdawczym na podstawie wymiaru godzinowego zaangazowania danego
pracownika wrealizacj? projektu (zal. nr 5). pobieral miesi?czne
wynagrodzenie finansowane ze srodkow wlasnych Fundacji.

Kontrolujaca sprawdzila listy plac z informacjami wykazanymi
wsprawozdaniu kohcowym (zal. nr 26a-ar). Na indywidualnych listach plac
nr 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 08/2015 w nazwisku

stwierdzono bl?dy pisarskie.

1. Lista plac luty 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesiony w ramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.4 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II. 1 koszty administracyjne 600,00 zl

Wydatek wwysokosci 700,00 zl (kat. 1.2,1.3,1.4), b?d^cy cz?scia, wynagrodzen
stanowil wklad wlasny Fundacji.
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2. Lista plac marzec 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesionyw ramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.4 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II.1 koszty administracyjne 600,00 zl

Wydatek w wysokosci 700,00 zl (kat. 1.2,1.3,1.4), b?d^cy cz?sci^ wynagrodzeh
stanowil wklad wlasny Fundacji.

3. Lista plac kwiecieh 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesiony w ramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.4 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II. 1 koszty administracyjne 600,00 zl

Wydatek w wysokosci 700,00 zl (kat. 1.2,1.3,1.4), b?daxy cz?sci^ wynagrodzeh
stanowil wklad wlasny Fundacji.

4. Lista plac maj 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesiony w ramach realizacji
zadania, kategoria budzetowa
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.4 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II. 1 koszty administracyjne 600,00 zl

Wydatek w wysokosci 700,00 zl (kat. 1.2,1.3,1.4), b?d^cy cz?sci^ wynagrodzeh
stanowil wklad wlasny Fundacji.

5. Lista plac czerwiec 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesiony w ramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.4 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II. 1 koszty administracyjne 600,00 zl

Wydatek w wysokosci 700,00 zl (kat. 1.2,1.3,1.4), b?dacy cz?scia_ wynagrodzeh
stanowil wklad wlasny Fundacji.

6. Lista plac sierpieh 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesiony w ramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.4 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II. 1 koszty administracyjne 600,00 zl

Wydatek w wysokosci 700,00 zl (kat. 1.2,1.3,1.4), b?d^cy cz?sci^ wynagrodzeh
stanowil wklad wlasny Fundacji.

7. Lista plac wrzesieh 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesiony w ramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.4 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II. 1 koszty administracyjne 600,00 zl
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Wydatek w wysokosci 700,00 zl (kat. 1.2,1.3,1.4), b?dacy cz?sci§ wynagrodzen
stanowil wklad wlasny Fundacji.

8. Lista plac pazdziemik 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesiony w ramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.4 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II. 1 koszty administracyjne 600,00 zl

Wydatek w wysokosci 700,00 zl (kat. 1.2,1.3,1.4), b?dacy cz?sci$ wynagrodzeh
stanowil wklad wlasny Fundacji.

9. Lista plac listopad 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesiony w ramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.2 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II.1 koszty administracyjne 600,00 zl

Wydatek w wysokosci 700,00 zl (kat. I.l, 1.2,1.3), b?dacy cz?sci^ wynagrodzeh
stanowil wklad wlasny Fundacji.

lO.Lista plac grudzieh 2015 r. wydatek 5.700,00 zl poniesiony w ramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.2 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
1.3 koszty merytoryczne 2.200,00 zl
II.1 koszty administracyjne 600,00 zl

Wydatek w wysokosci 700,00 zl (kat. I.l, 1.2,1.3), b?daey cz?sci4 wynagrodzeh
stanowil wklad wlasny Fundacji.

Wklad wlasny Fundacji „Angel" w wysokosci 7.000,00 zl, okreslony
umovvq nr KB/78/PON/5/W/2015 stanowify koszty wynagrodzenia

w kwocie 3.000,00 zl oraz cz?sc wynagrodzenia
- 4.000,00 zl.

Udost?pniona dokumentacja - indywidualne listy plac, bylaopisana w sposob
prawidlowy, z wyszczegolnieniem wydatkow okreslonej wysokosci,
poniesionych w ramach realizacji zadania „Poprawa sprawnosci fizycznej
i psychicznej dzieci, mlodziezy niepelnosprawnej".

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 umowy nr KB/78/PON/5/W/2015 Zleceniobiorca
zobowi^zany byl zachowac procentowy udzial dotacji w calkowitych kosztach
zadania publicznego, nie wi?kszy niz 88%. Calkowite koszty finansowe zadania
wyniosty 57.000,00 zl brutto, obowiazek procentowego udzialu dotacji zostal
zachowany.

Zleceniobiorca byl zobowi^zany do zlozenia sprawozdania kohcowego
z wykonania zadania publicznego, zgodnie z § 10 ust. 2 umowy
nr KB/158/OZ/6/W/2015, sporzadzonego wedlug wzoru stanowiaxego zal^cznik
nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych
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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. Kontrolujaca ustalila, ze sprawozdanie kohcowe,
zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Gdyni zlozono w terminie, w dniu
19.01.2016 r. (zal. nr 6).
W przedlozonym sprawozdaniu z wykonania wydatkow, w rozliczeniu kosztow
w miesi^cach od lutego do pazdziemika, bl?dnie przytoczono numery pozycji
kosztorysu -1.2,1.4 zamiast I.l, 1.3, prawdopodobnie wynikaj^ce z bl?dnego
zapisu w zaktualizowanym kosztorysie.

r

Srodki publiczne wydatkowano zgodnie z celem, na jaki Fundacja Ochrony
Praw Dziecka „Angel" je uzyskala i na warunkach okreslonych umowa^
nr KB/78/PON/5/W/2015.

III. UWAGI KONCOWE

1. Osoby zatrudnione przez Fundacj? „Angel" do rehabilitacji posiadaly
kwalifikacje i uprawnienia, niezb?dne przy realizacji zadania „Poprawa
sprawnosci fizycznej i psychicznej dzieci, mlodziezy niepelnosprawnej"
(zal. nr 38, 39).

2. W zakresie zwi^zanym z realizacj^ zadania publicznego, w tym
z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
Zleceniobiorca odebral stosowne oswiadczenia osob, ktorych te dane dotycz^,
zgodnie z ustawa^ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z pozn. zm.).

3. Zleceniobiorca zgodnie z umowa^ informowal, ze zadanie jest
wspolfinansowane ze srodkow otrzymanych od Gminy Gdynia. Informacja ta
oraz logo Zleceniodawcy zostaly zamieszczone na stronie intemetowej Fundacji
www.fopd.pl.

Na tym protokol zakohczono.

Roma Masiul - Prezes Fundacji Ochrony Praw Dziecka „Angel" zapoznala si?
z trescia^ §§ 35, 36 ust. 2 i 37 Zarz^dzenia nr 11/2000/III Prezydenta Miasta
Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez
Biuro Kontroli Urz?du Miasta Gdyni.
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Protokol sporz^dzono w dwochjednobrzmi^cych egzemplarzach, ktore
otrzymuj^: Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel" oraz Biuro Kontroli a/a.

Prezes Fundacji Ochrony Kontrolujaca:
Praw Dziecka „Angel":

LZESZARZAOU

^mdYcjaOcHroriYPnMBiJecteAngtl...
gl-179 Gdynia, ul. Bialowieska 1

NIP SB3-28-12-343, REG. 192877694
tel. 58 625 00 87

Gdynia, 7 listopada 2016 roku

INSPEKTOR

^ mgrIwofya Hebel


