
Protokół 
z kontroli problemowej w Stowarzyszeniu PROREW 

w dniu 31 maja 2010 r.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli.

Stowarzyszenie PROREW z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce 
(od 19.02.2010 r., wcześniej ul. Kaczmarka 8/12 w Kielcach).

Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS 0000274767
Rok rejestracji: 2007 r.

Stowarzyszenie PROREW działa od 21 lutego 2007 roku, jest  organizacją pożytku 
publicznego. Działa głównie na terenie Kielc (tu mieszczą się placówki), a także w innych 
częściach województwa świętokrzyskiego, gdzie są realizowane niektóre z działań.

Stowarzyszenie od  5 marca  2008 r.  prowadzi  placówkę opiekuńczo-wychowawczą 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pn. Świetlica Środowiskowa BRACHU oraz Punkt 
Konsultacyjny  „Serce  na  Dłoni”  przy  ul.  Szymanowskiego  3/58  w Kielcach.  Działalność 
świetlicy, jak i porady prowadzone są w sposób nieodpłatny.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki 
Społecznej  w  Wydziale  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w Kielcach, w następującym składzie:

1. Grażyna Zachariasz – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli nr 437/2010 z dnia 
26 maja 2010 r.  wydane przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią 
Renatę  Segiecińską  z  upoważnienia  Wojewody  Świętokrzyskiego.  Koordynator 
zespołu kontrolującego

2. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli nr 436/2010  
z dnia 26 maja 2010 r. wydane przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Panią Renatę Segiecińską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. 

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 31 maja 2010 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:
1) art.  36  ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009  r.  o  wojewodzie  i  administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)
2) art. 126 i 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

2009, Nr 175, poz. 1362)
3) § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 

r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2005 r., Nr 61, 
poz. 543 z póź. zm.).
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Przedmiotem kontroli była:
Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanego dofinansowania z budżetu wojewody na 
realizację  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  w  2009  r.  na  podstawie  Umowy  
Nr 26/ 2009/BW z dnia 22 maja 2009 r. Kwota dotacji 20 000 zł na zadanie zatytułowane: 
„Lepsze jutro zależy ode mnie”.

Kontrolą objęto okres od 22 maja do 31 grudnia 2009 r.

V.  Opis  stwierdzonego  w  wyniku  kontroli  stanu  faktycznego,  w  tym  ujawnionych 
nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków: 

W  ramach  dofinansowania  z  budżetu  wojewody  na  realizację  zadania  z  zakresu 
pomocy społecznej w 2009 r.  Stowarzyszenie PROREW otrzymało 20 000 zł  na program 
profilaktyczny  „Lepsze  jutro  zależy  ode  mnie”.  Program  skierowany  był  do  dzieci  
i młodzieży w wieku 11 – 17 lat uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej BRACHU  
w Kielcach oraz objętych działaniami streetworkerskimi w rejonie działalności pracowników 
świetlicy. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych beneficjentów, 
wzbogacenie  ich  rozwoju  intelektualnego  oraz  zwiększenie  dostępności  do  sektora  usług 
społecznych z zakresu edukacji, kultury i turystyki. 

Świetlica  Środowiskowa  BRACHU  mieści  się  przy  ul.  Szymanowskiego  3/58  
w Kielcach w lokalu spółdzielni mieszkaniowej KSM wynajmowanym na czas nieokreślony. 
Lokal ma 138 m2, posiada 2 duże sale, 1 małą salę, punkt konsultacyjny, kuchnię, szatnię,  
3  łazienki.  Świetlica  jest  po  remoncie,  dysponuje  następującym  wyposażeniem:  stoliki, 
krzesła,  rzutnik,  laptop,  miniwieża,  telewizor,  dvd,  minibilard,  dart,  piłkarzyki,  gry 
planszowe. Czynna jest  w godz.  14.00-19.00,  również w weekendy, gdy organizowane są 
wycieczki czy festyny; w wakacje i ferie od 10.00 do 15.00.

Zgodnie z wyjaśnieniami członków Stowarzyszenia zakładane cele realizacji zadania, 
na które Stowarzyszenie otrzymało dotację z budżetu wojewody zostały osiągnięte. Dzięki 
określonym działaniom, takim jak: promocja projektu, rekrutacja beneficjentów i spotkanie 
informacyjne  zorganizowano  30-osobową grupę  dzieci  i  młodzieży,  która  od  czerwca  do 
grudnia  2009  r.  uczestniczyła  w  różnych  formach  wsparcia.  Były  to  m.in.:  zajęcia 
informacyjno-edukacyjne,  warsztaty  umiejętności,  warsztaty  szkoleniowe  –  profilaktyka 
uzależnień  od  substancji  psychoaktywnych,  Trening  Twórczego  Myślenia,  Trening 
Zastępowania  Agresji,  zajęcia  z  języka  angielskiego,  zajęcia  turystyczno-krajoznawcze 
(zorganizowano 2 wyjścia na basen oraz 3 jednodniowe wycieczki do: Bałtowa, Jaskini Raj 
i  Chęcin  oraz  Kazimierz  Dolny  –  Puławy –  Nałęczów),  spotkania  z  kulturą,  konsultacje 
psychologa i doradcy zawodowego. Stworzono również fakultatywne zajęcia aktywizujące: 
„Świat  smaków  i  zapachów”,  „Modelarska  sztuka”,  „Piękno  wiele  ma  twarzy”,  „Teatr 
aktywną refleksją nad samym sobą”, „Świat barw i kolorów”. W sumie w ramach projektu 
objęto różnymi działaniami 144 dzieci i młodzieży.

Koszt  zadania  wyniósł  37 390,15  zł,  z  tego  z  dotacji  wydatkowano  19 996,01  zł. 
Wkład finansowy pochodzący z dotacji  został  wykorzystany na pokrycie przewidzianych  
w kosztorysie kosztów (wynagrodzenia prowadzących zajęcia, 2 wycieczki, wyjścia do kina, 
teatru i na basen, materiały do nauki j. angielskiego, materiały biurowe). Dotacja nie została 
wydatkowana  w 100% -  niewykorzystane  środki  finansowe  w wysokości  3,99  zł  zostały 
zwrócone na konto Urzędu 21 grudnia 2009 r. 

Kontrolującym  udostępniono  do  wglądu  oryginały  faktur,  umów  z  prowadzącymi 
zajęcia  oraz  dokumenty  poświadczające  kwalifikacje  tych  osób.  Przedstawione  rachunki 
zostały  prawidłowo  opisane,  sprawdzone  pod  względem  merytorycznym  i  formalno-
rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Zawierają również 
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adnotacje,  że  zostały  opłacone  ze  środków  pochodzących  z  dotacji  przekazanej  przez 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:
Z analizy dokumentów, informacji udzielonych przez podmiot kontrolowany oraz wizji 

lokalnej wynika, iż sposób realizacji zadania nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolującego.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną, 
- analizę dokumentów, 
- wyjaśnienia pracowników jednostki kontrolowanej.

Wyjaśnień udzielali:
- Pan Marcin Agatowski – Prezes Stowarzyszenia
- Pan Łukasz Żuchowski – Skarbnik 

VII.  Pouczenie  o  prawie  i  terminie  zgłoszenia  zastrzeżeń  do  ustaleń  zawartych  
w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z art.  44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  o wojewodzie i  administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego 
może  odmówić  podpisania  protokołu  kontroli,  składając,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 
otrzymania,  wyjaśnienie  przyczyn  tej  odmowy.  Kierownikowi  podmiotu  kontrolowanego 
przysługuje  prawo  zgłoszenia,  przed  podpisaniem  protokołu  kontroli,  umotywowanych 
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do 
kierownika  komórki  do  spraw  kontroli  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  protokołu. 
Zastrzeżenia  są  poddawane  analizie  przez  kontrolującego.  Odmowa  podpisania  protokołu 
kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i  sporządzenia 
wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania 
protokołu  wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu 
kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za 
poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza 
się do akt kontroli.

Protokół sporządzono 22 czerwca 2010 r., wysłano 24 czerwca 2010 r.

Protokół podpisali:
Jednostka kontrolowana: Kontrolujący:

Marcin Agatowski – Prezes Stowarzyszenia Grażyna Zachariasz

Magdalena Dzieciaszek
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