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PROTOKOLNR 11/2016

z kontroli przeprowadzonej w:
Stowarzyszeniu Centrum Wspolpracy Mlodziezy
81-232 Gdynia, ul. Komandorska 42 lok. 4,
od 1maja 2016 r. Stowarzyszenie zmienilo adres:
81-349 Gdynia, ul. &w. Piotra 21/3

przez:

Jolante Armknecht - Glownego specjaliste. Biura Kontroli.

Kontrola planowa dotyczyia prawidtowosci rozliczenia zadania
„Niepelnosprawni - aktywni spolecznie"
- umowa nr PON/l/PFRON/2015.

Kontrole. przeprowadzono wokresie od 27 czerwca do 18 lipca 2016 roku.

Wtrakcie kontroli funkcje. Dyrektora petnil Pan Tomasz Brodewicz.

Wyjasnien wtrakcie kontroli udzielali:
1. PanTomasz Brodewicz - Dyrektor/Prezes Zarzadu,
2. - Glowna Ksi^gowa,
3. - Pracownik merytoryczny.

Na podstawie udostejmionych dokumentow ustalono, co naste_puje:

1. PRZEPISY PRAWA

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z pozn. zm.);

2. Ustawa z27 sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz o
zatrudnieniu osob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721
z pozn. zm.);

3 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. odzialalnosci pozytku publicznego
' i owolontariacie (Dz. U. z2014 r. poz. 1118 z pozn. zm.);



4. Ustawa z29 wrzesnia 1994 r. orachunkowosci (Dz. U. z2013 r. poz. 330
z pozn. zm.);

5 Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Spotecznej z7lutego 2008 r.
wsprawie rodzajow zadan zzakresu rehabilitacji zawodowej ispolecznej
osob niepemosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarzadowym (Dz. U. 2008 Nr 29 poz. 172);

6 Zarzadzenie Nr 2029/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19 maja 2015 r.
wsprawie rozstrzygnieeia konkursu ofert na przyznanie dotacji
podmiotowi prowadzaxemu dzialalnosc pozytku publicznego na reahzacje.
zadania dotyczacego prowadzenia dzialan zmierzajacych do podnoszenia
kompetencji spotecznych doroslych osob niepemosprawnych.

II. UMOWA NR PON/l/PFRON/2015 - „NIEPELNOSPRAWNI -
AKTYWNI SPOLECZNIE"

Zarzadzeniem Nr 2029/15/V/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19 maja 2015 r.
rozstrzygnieto konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzacemu
dzialania pozytku publicznego na realizacje. zadania dotyczacego prowadzenia
dzialan zmierzaja^cych do podnoszenia kompetencji spolecznych dorostych osob
niepemosprawnych (zal. nr4).

Wkontrolowanym okresie Stowarzyszenie Centrum Wspolpracy Mlodziezy
wpisane do Krajowego Rejestru Sa_dowego pod nr 47997 wypetmalo swoje
zadania statutowe wwynajmowanym lokalu wGdyni przy ul. Komandorskiej
42/4Kontrolujacej okazano umow? najmu zawarta_pomi<?dzy Wynajmujaxym (osoba.
fizycznaj, aStowarzyszeniem Centrum Wspolpracy Mlodziezy,
rcprezentowanym przez Pana Tomarza Brodewicza-Prezesa Zarza.du
i - Skarbnika Stowarzyszenia. Umow? zawarto od 21
kwietnia 2008 r. na czas nieokreslony (zal. nr 3).
Miesiexzny czynsz najmu wynosit zl. Najemc? obcia^zaly oplaty
zwiazane zeksploatacja. lokalu (koszty cieplej wody, ogrzewania centralnego,
energii elektrycznej oraz oplaty telefoniczne ioplaty za korzystanie zInternetu)
(zal nr 9)Umow? najmu wypowiedziano iod 1maja 2016 r. Stowarzyszenie zmienilo
siedzibe. i funkcjonuje wGdyni przy ul. Sw. Piotra 21/3.

Dnia 22 maja 2015 r. zawarto umowe PON/l/PFRON/2015 owsparcie realizacji
zadania publicznego pod nazwa, ,)Niepetnosprawni -aktywni spoteczme"
pomiedzy Gmina, Gdynia, aCentrum Wspolpracy Mlodziezy.
Zleceniodawca zlecil Zleceniobiorcy realizacj? zadania publicznego pod tytulem



„ Niepelnosprawni-aktywni spolecznie".
Okreslono termin realizacji zadania od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na realizacje, zadania przekazano dotacje, w wysokosci 14.990,00 zl brutto
(slownie: czternascie tysiecy dziewi^cset dziewi?cdziesiajt zl brutto).
Zleceniobiorca zobowiazal si? do przekazania na realizacje, zadania wklad
osobowy o wartosci 7.245,00 zl brutto (slownie: siedem tysie_cy dwiescie
czterdziesci piec zl brutto).
Calkowity koszt zadania publicznego stanowila suma kwot dotacji, srodkow
finansowych wtasnych, srodkow finansowych z innych zrodel oraz wkladu
osobowego (w tym swiadczen wolontariuszy i pracy spolecznej czlonkow)
- 22.235,00 zl. brutto (slownie: dwadziescia dwa tysiace dwiescie trzydziesci
piec zl brutto) (zal. nr 52).

Realizacja projektu przebiegala w nast^puja^cy w sposob.
Nabor osob niepelnosprawnych i wolontariuszy skladal si? z kilku etapow.
Przygotowano zaproszenia do udziaiu wprojekcie dla osob niepelnosprawnych
i wolontariuszy. Wszystkie osoby zainteresowane udzialem w projekcie
(zarowno uczestnicy jak i wolontariusze) zobowiazane byly do 19 lipca 2015 r.
przekazac wypelniony formularz zgloszeniowy. Po uplywie terminu zgloszen
nastapila weryfikacja nadeslanych formularzy zgloszeniowych.
Sposrod 10 osob niepelnosprawnych, ktore zglosily ch?c udziaiu wprojekcie
zaproszono 9 (jedna z osob nie odpowiadala profilowi poszukiwanych
uczestnikow). Ostatecznie do projektu zakwalifikowano 25 osob (11 osob
niepelnosprawnych i 14 wolontariuszy) - lista uczestnikow okazana przez
Dyrektora TomaszaBrodwicza (zal. nr 7a i 10).
Projekt realizowano w parach - trojkach. Doboru dokonywano biorac pod uwage,
wiek, zainteresowania, cechy charakteru. Uczestnicy rozpoczeji spotkania
w sierpniu. Celem spotkah bylo spowodowanie zwi?kszenia uczestnictwa osob
niepelnosprawnych w zyciu spolecznym oraz integracji pelnosprawnej
i niepelnosprawnej cze_sci spoleczehstwa.

Celem projektu bylo zwie_kszenie aktywnego udziaiu osob niepelnosprawnych
wzyciu spolecznym. Odbiorcami projektu byly osoby z Gdyni niepelnosprawne
sensorycznie lub motorycznie, ktore zostaly objete dlugoterminowa^ opieka_
mentorow.

Zalozeniem projektu bylo zwie_kszenie udziaiu osob niepelnosprawnych w zyciu
spolecznym, spowodowanie integracji ze spoleczenstwem, by doprowadzic
do zlikwidowania barier swiadomosciowych spoleczenstwa wzgl?dem
niepelnosprawnosci, a takze do zmiany postaw osob niepelnosprawnych
wzgl?dem swojej niepelnosprawnosci.
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Realizowany projekt zakladal tworzenie indywidualnych relacji pomi?dzy
pclnosprawnymi wolontariuszami, pelniacymi rol? mentorow, adoroslymi
osobami niepelnosprawnymi. Dzieki osobistym spotkaniom mentorow iosob
niepelnosprawnych, budowanym mi?dzy nimi relacjom oraz spotkaniom
grupowym uczestnikow projektu, nastapila integracja wszystkich osob
zaangazowanych wprojekt, niezaleznie od ich stopnia sprawnosci fizycznej.
Wolontariusze i osoby niepetnosprawne spedzaly czas wgdyhskiej przestrzem
publicznej: kawiarniach, obiektach rekreacyjnych, kinach, ksi?garmach.
Dzieki nawiazaniu relacji mi?dzy mentorami i osobami niepelnosprawnymi
oraz realizacji cz?sci spotkan wprzestrzeni publicznej, zmiame ulegal
wizerunek osoby niepetnosprawncj, jako biernej, wymagajqcej ci^gtego
wsparcia iniezdolnej do samodzielnego funkcjonowania.

Zleceniobiorca zgodnie zumowa. informowal, ze zadanie jest wspolfinansowane
ze srodkow otrzymanych od Gminy Gdynia . Informacja ta zawarta byta we
wszystkich materialach, publikacjach, informacjach dla mediow, ogtoszemach.
We wszystkich materialach, wszczegolnosci promocyjnych, informuja.cych
orealizacji zadania umieszczano logo Gminy Gdynia (zat. 7b, 7c).
Informacje rowniez ukazywaly si? na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.cwm.org.pl oraz na profilu Facebook.
Realizacj? projektu rozpropagowano za posrednictwem Ratusza, oraz wformie
plakatow promocyjnych, ktore trafily do filii gdyhskich Bibliotek
(zal. nr 7d).

Przy realizacji zadania zatrudnione byly nast?pujace osoby:

1 - pracownik merytoryczny (legitymujaca si?
wyksztalceniem wyzszym -absolwcntka Wydzialu Historii Uniwersytetu
Gdahskiego, kierunek historia), zatmdniona wformie umowy oprac? na czas
nieoznaczony od 1 sierpnia 2012 r.

2> - asystentka pracownicy merytor>'cznej
(legitymujaca si? wyksztalceniem srednim), zatmdniona wformie umowy
oprac? na czas nieoznaczony od 2lutego 2015 r.

3 -psycholog (wyksztalcenie wyzsze, absolwentka
Szkoly Wyzszej Psychologii Spolecznej), zatmdniona wformie umowy oprac?
na czas oznaczony od 1sierpnia do 31 grudnia 2015 r.

4 - ksi?gowa (wyksztalcenie wyzsze, absolwentka
Akademii Morskiej wGdyni wzakresie rachunkowosci). Umowa oprac?
naczas nieoznaczony z 7 pazdziernika 2013 r.



Udzial kosztow wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych przy projekcie
obj?tym kontrolowana.umowa_okreslony byl na podstawie wymiaru
godzinowego zaangazowania danego pracownika wdziatama projektu
( IT* CO\

Kontrolujaca sprawdzila listy ptac zinformacjami wykazanymi wsprawozdaniu
koncowym, zlozonym do Urz?du Miasta Gdyni 28 stycznia 2016 r.

• Lista ptac czerwiec 2015 r. wydatek 1.100,00 zl poniesiony wramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.1 860,00 zl
1.1 240,00 zl

| . Lista plac lipiec 2015 r. wydatek 1.100,00 zl poniesiony wramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.1 860,00 zt
1.1 240,00 zt

I . Lista plac sierpien wydatek 2.600,00 zl poniesiony wramach realizacji
zadania, kategoria budzetowa
1.1 913,88 zt
1.3 246,12 zt
1.4 1.200,00zl
III 240,00zl

Wydatek wwysokosci 1.035,00 zt (kat. 1.2) poniesiony wramach realizacji
zadania stanowil wklad wtasny organizacji.
Kwota wynagrodzenia 1.200,00 zt dotyczyla wynagrodzenia trenerow -
szkolenie wprowadzajace do udziaiu wprojekcie prowadzone przez

oraz (osoby zatrudnione w formie umowy
o prac?) (zal. 2d).

| . Lista ptac wrzesien 2015 r. wydatek 1.400,00 zt poniesiony wramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.1 913,88 zl
1.3 246,12 zl
II. 1 240,00 zt

Wydatek wwysokosci 1.035 zl (kat1.2) poniesiony wramach realizacji
zadania stanowil wklad wtasny organizacji.

. Lista ptac pazdziernik 2015 r. wydatek 1.400,00 zt poniesiony wramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.1 913,88 zt
1.3 246,12 zt
II.l 240,00 zt
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Wydatek wwysokosci 1.035 zt (kat.1.2) poniesiony wramach realizacji
zadania stanowil wklad wlasny organizacji.

. Lista plac listopad 2015 r. wydatek 1.400,00 zt poniesiony wramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
U 913,88 zt
1.3 246,12 zt
II. 1 240,00 zl

Wydatek wwysokosci 1.035 zt (kat.1.2) poniesiony wramach realizacji
zadania stanowil wklad wlasny organizacji.

• Lista plac grudzien 2015 r. wydatek 1.027,15 zt poniesiony wramach
realizacji zadania, kategoria budzetowa
1.1 770,96 zt
1.3 49,30 zt
11,1 206,89 zt ..

Wydatek wwysokosci 1.035 zt (kat.1.2). Poniesiony wramach realizacji
zadania stanowil wklad wtasny organizacji.

Wklad wlasny okreslony umowa.PON/l/PFRON/2015 wwysokosci
7.245,00 zt stanowity koszty wynagrodzenia

(zat. nr 54-60).

Dokonano kontroli wszystkich faktur wkontekscie informacji zawartych
wsprawozdaniu koncowym zwykonanego zadania. Sprawozdanie ztozono
wUrz?dzie Miasta Gdyni 28 stycznia 2016 r., zgodnie z umowa..
Faktury wymagajace dodatkowych wyjasnieh uj?to wzataczonej
tabeli nr 1.

Tabela nr 1

L.p. Nr faktury VAT
i data

Wyjasnienie

0/0(009)0051/294008
21.10.2015 r.

Wydatek
poniesiony
w ramach umowy

wzl

154,00 Sprzajanie biura wykonywane jest
we wlasnym zakresie. Wramach
projektu spotkania odbywaly si?
rowniez w siedzibie
Stowarzyszenia. Wcelu utrzymania
czystosci zakupiono srodki czystosci,
ktore nazwano niefortunnie nazwano
„materialami biurowymi".

1163/MON/2015
8.12.2015 r.

290,00 Na spotkaniu podsumowujacym
uczestnicy projektu otrzymali
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3.

4.

5.

3/12/2015

23.12.2015r.

FVDY/2015/12/052
23.12.2015 r.

145/15

22.12.2015 r.

6. I 104/15/R422
22.12.2015 r.

7.

8.

22/12/2015

22.12.2015 r.

FV/RUD/2015/12/00
17.12.2015 r.

9. I 26/2015
7.12.2015 r.

10.

11.

151071/2015

4.12.2015 r.

151071/2015

30.11.2015 r.

1/11-15#081
5.11.2015 r.

220,00

48,90

21,50

63,60

12,00

23,00

16,00

41,20

23,80

w ramach zakonczenia wspolpracy
upominki- zaparzacze do herbaty.
Dokument dotyczy poczestunku dla
uczestnikow oraz gosci podczas
spotkania podsumowujacego projekt,
ktore odbylo sie w Klubie
Muzycznym Ucho w Gdyni
18.12.2015 r.

Wspotkaniu wzielo udzial la.czn.ie
okolo 60 goSci, w tym 20
uczestnik6vv projektu.
Jest to fundusz indywidualny
przypadajacy na wolontariusza

i uczestnika, czyli
osobe niepelnosprawna Wramach
wspdlnych spotkari wolontariusz
od sierpnia do grudnia 2015 r.
korzystal zkomunikacji autobusowej
i wykorzystal wtym celu bilety
jednorazowe ulgowe, ktore posiadal.
W zwiazku z tym, ze poniosl koszty,
zakupil nowe bilety w ramach
funduszu indywidualnego.
Z funduszu korzystali wolontariusze

oraz wspierany przez
nich niepelnosprawny uczestnik.
Z funduszu korzystata

i niepelnosprawna
uczestniczka.
Z funduszu korzystal wolontariusz

i niepelnosprawny uczestnik.
Z funduszu korzystata
wolontariuszka
wraz z niepelnosprawny

____5tnl£__L
Z funduszu korzystata
wolontariuszka
i niepelnosprawna uczestniczka.
Z funduszu korzystala
wolontariuszka
oraz niepelnosprawna uczestniczka.
Z funduszu skorzystal wolontariusz

w ramach

dojazd6w na spotkania
z niepetnosprawne uczestniczka..

Z funduszu korzystala
wolontariuszka



13. 1542/11/2015
3.11.2015 r.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2015/10/1139

31.10.2015 r.

1519/10/2015
30.10.2015

2015/10/14/K
10.10.2015 r.

2015/9/1031GD

30.09.2015 r.

150857/2015
30.09.2015 r.

150805/2015
22.09.2015 r.

1048/9/2015

16.09.2015 r.

2015/9/999GD
16.09.2015 r.

30,00

40,00

40,00

42,00

34.00

18,50

18.50

40,00

34,00

i niepelnosprawna uczestniczka.
Wolontariuszka

zakupila bilet do teatru,
w ktorym byla wspolnie
z niepelnosprawnauczestniczka •
Wspolne wyjscie do kina
wolontariuszki
i niepelnosprawnej uczestniczki.
Wydatkowanie funduszu odbylo sie
na zasadzie refundacji. Wolontariusz
placil w dowolnej formie gotowka.
tub karta,.
Wspolne wyjscie do teatru
wolontariusza
i niepelnosprawnego uczestnika.
Uczestnik jako osoba
niepelnosprawna nie placil zawstep
do teatru.
Z funduszu skorzystaiy
wolontariuszki

ktore wspieraly
niepelnosprawna. uczestniczki?.
Zakupione bilety byly biletami
wst^pu na pokaz filmowy.
Wolontariuszki jako
uczestniczki/studentki
mialyprawo do bilet6w ulgowych.
Z funduszu skorzystata
wolontariuszka
zakupila dwa bilety do kina,
w zdarzeniu udzial brala
niepelnosprawna uczestniczka.
Z funduszu skorzystata
wolontariuszka
i niepelnosprawna uczestniczka.

Z funduszu skorzystata
wolontariuszka
i niepelnosprawna uczestniczka.
Z funduszu skorzystata
wolontariuszka
ktora zakupila bilet do teatru,
w ktorym byla wspolnie
z niepelnosprawnym uczestnikiem.
Uczestnik jako osoba
niepelnosprawna nieplacil zabilet
wstepu

ktora

Z funduszu skorzystalwolontariusz
ktory zakupil dwa

bilety do kina, w ktorym byt
z niepelnosprawna. uczestniczka..
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22.

23.

24.

25.

26.

1043/9/2015

16.09.2015 r.

1042/9/2015

16.09.2015 r.

1021/9/2015

15.09.2015 r.

49/TM/2015
11.09.2015 r.

665/GDY/2015
10.09.2015 r.

2015/12/1439GD
22.12.2015 r.

28. 2015/12/1441
22.12.2015 r.

2015/12/1438 GD
22.12.2015 r.

40,00

40,00

40,00

80,00

40.00

76.00

70,00

40,00

Z funduszuskorzystal wolontariusz
ktory zakupilbilet

do teatru, w ktorym byl wspolnie
z niepelnosprawna. uczestniczka..
Uczestniczka jako osoba
niepelnosprawna nie placila zabilet
wstepu do teatru.
Z funduszu skorzystata
wolontariuszka
ktora zakupila bilet do teatni,
w kt6rym bylawspolnie
z niepelnosprawna. uczestniczka..
Osoba niepelnosprawna nie placila
SHiwgtgg do teatru
Z funduszu skorzystala
wolontariuszka
ktora zakupila bilet do teatru,
w ktorym byla wspolnie
z niepelnosprawna. uczestniczka..
Uczestnik, jako osoba
niepelnosprawna nie placil za wst<jp
do teatru.
Z funduszu korzystala
wolontariuszka
ktora zakupila bilety do kina dla
siebie i nicpclnosprawnego
uczestnika.
Z funduszu skorzystala
wolontariuszka
ktora zakupila bilety do kina dla
siebie i niepelnosprawnego
uczestnika.
Fundusz na spotkania grupowe
(kategoria budzetowa 1.7).
Grupowe wyjscie do kina. Wydatek
dotyczyl biletow do kina,
zakupionych przez wolontariusza

dla siebie

i 3 innych niepelnosprawnych
uczestnikow projektu.
Fundusz na spotkania grupowe
(kategoria budzetowa 1.7).
Grupowe wyjscie do kina. Zakup
biletow do kina dla wolontariuszki

i 4 innych
niepelnosprawnych uezestnikdw
projektu. ,
Fundusz na spotkanie grupowe
(kategoria budzetowa 1.7).
Ornnowe wyjscie do kina. Wydatek_



30.

31

32.

2015/12/1422GD
22.12.2015 r.

2015/12/1440
22.12.2015 r.

08

20.12.2015 r.

33. 20/12/2015
18.12.2015 r.

34. 21/11/2015

23.11.2015 r.

1569/11/2015

5.11.2015 r.

36.

37.

38.

304585

30.09.2015 r.

FA/7048/2015/GDY
31.07.2015 r.

1/08/2015

1.08.2015 r.

20,90

46.80

199.80

373,73

120,00

40,00

147,81

44,72

550,00

dotyczy zakupu przez wolontariuszk?
i jednej

z niepelnosprawnych uczcstniczek.
Jest to fundusz na spotkania grupowe
(kategoriabudzetowa 1.7).
Grupowe spotkanie uczestnikow.
Zakup napojow.
Fundusz na spotkanie grupowe
(kategoria budzetowa 1.7).
Wyjscie grupowe. Dokument
dotyczy zakupu napojow i przekasek.
Fundusz na spotkanie grupowe
(kategoria budzetowa 1.7).
Wyjscie grupowe, wsp6lny wiecz6r
zgrami planszowymi wgdynskiej
kawiarni, gdzie zakupiono napoje
i ciasta.
Fundusz na spotkanie grupowe
(kategoria budzetowa 1.7).
Pocze^tunek na spotkaniu, ktdre
odbylo sic 18.12.2015 r
Jest to fundusz na spotkania grupowe
(kategoria budzetowa 1.7).
Bilet grupowy dla 10osob
do Centrum Nauki Experyment
w ramach spotkania integracyjnego
W ramach projektu wspolpracujaca
stazystka tworzyla material filmowy,
zlozony z wywiadu z uczestnikami
projektu. Koszt biletu stazystki zostal
pokryty z kosztow spotkan
jgrupowych.
Grupowe spotkanie integracyjne,
w ramach ktorego uczestnicy
wspolnie gotowali.
Spotkanie odbylo sie 3.10.2015 r.
W spotkaniu brali udzial
niepelnosprawni uczestnicy, jak
i wolontariusze.
W ramach spotkania zapewniono
uczestnikom drobny poczestunek,
w tym celu zakupiono kubki
jednorazowe i talerzyki.
W szkoleniuuczestniczylo 18 osob
(uczestnicy i wolontariusze). Celem
szkolenia byla integracja wszystkich
osob bioracych udzial w projekcie.
Podczas szkolenia zawierano umowy
z wolontariuszami.
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Wyjasnieh udzielila koordynator projektu.
(zat.nr 11a,b, 12-51)

Ustalono, ze wramach projektu wsrod kosztow znalazly si? koszty spotkah
integracyjnych zpodzialem na spotkania grupowe oraz indywidualne.
Wzakres kosztow zwiazanych ze spotkaniami grupowymi wchodzily mi?dzy
innymi bilety wst?pu, przejazdy uczestnikow, pocz?stunki. Spotkania byly
skierowane do wszystkich osob bioracych udzial wprojekcie (uczestnikow
i wolontariuszy).
Natomiast wzakres kosztow indywidualnych wchodzily koszty spotkan
projektowych uczestnika zniepelnosprawnoscia. ijednego lub dwoch
wolontariuszy. Cz?sc uczestnikow zprzyczyn praktycznych, zwiazanych
zpomoca. wporuszaniu si? otrzymala wspaixie dwoch wolontariuszy. Kazda
osoba uczestniczaca wprojekcie dysponowata kwota. 40,00 zl. Kwota mogla
bye wykorzystana na wejscie do kina, teatru, kawiarni. Teatr Muzyczny
wGdyni udost?pnia dla osob poruszajacych si? na wozkach, bezplatny wst?p
na wybrane spektakle, dlatego uczestnicy projektu ztego rodzaju
niepelnosprawnoscia. nie ptacili za bilety wst?pu. Asystenci osob
niepelnosprawnych nabywali bilety wstepu odplatnie.

Udost?pniona dokumentacja - faktury byly opisane wsposob prawidlowy,
wyodr?bniono wydatek okreslonej wysokosci poniesiony wramach realizacji
zadania „Niepelnosprawni - aktywni spolecznie" zgodnie z umowa.
PON/l/PFRON/2015. koordynator projektu, wtrakcie
trwania kontroli udzielila wyczerpujacych informacji, pozwalaja.cych
stwierdzic, kto uczestniczyl w spotkaniach.
Zdaniem kontrolujajcej, do faktur powinny bye dolaczone listy uczestnikow
spotkah oraz informacje ocelowosci zaangazowania srodkow pubheznych.

koordynator projektu, uwag? dotyczaca^ dolaczama list
uczestnikow przyj?la do biezacego stosowania.
Zleceniobiorca prowadzil wyodr?bniona, dokumcntacj? finansowo-ksi?gowa.
iewidencj? ksi?gowa. zadania publicznego zgodnie zzasadami wynikaja^ymi
zustawy z29 wrzesnia 1994 r. orachunkowosci (Dz. U. z2013 r. poz. 330
zpozn. zm.), wsposob umozliwiajacy identyfikacj? poszczegolnych operacji
ksi?gowych. ,
Dotacj? wykorzystano zgodnie zprzeznaczemem, wsposob oszcz?dny
zzachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektow zdanych nakladow.

Na tym czynnosci kontrole zakohczono.

Dyrektor Stowarzyszenia Centrum Wspolpracy Mlodziezy Pan Tomasz
Brodewicz zapoznai si? ztrescia. §§35,36 ust. 2i37 Zarzadzema nr
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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 jednobmiacych egzemplarzach, ktore
otrzymujaj Stowarzyszenie Centrum Wspolpracy Mlodziezy i Biuro Kontroli
a/a/

DYREKTOR

STOWARZYSZENIA

CENTRUM WSPOLPRACY MLODZIEZY

PRIZES ZARZADU

Gdynia, 21 lipca 2016 roku.

CENTRUM WSPOtPRACY MLODZIEZY
Ul. Komandorska 42/4, 81-232 Gdynia
tel. (58) 620 24 80, fax (58) 660 64 45

www.cwm.org.pl cwm@cwm.org.pl

KONTROLUJACA:

GLOWNY SPECJAUSTA
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