
Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej 

w Świętokrzyskim Klubie Abstynentów „RAJ” 
z siedzibą w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 42a.

Kontrolę  przeprowadziła  w  dniu  28  maja  2010  r.  Grażyna  Zachariasz  –  starszy 
inspektor oraz Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor - pracownicy Oddziału Planowania 
i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach  na  podstawie  upoważnień  Nr  435/2010  i  434/2010 
wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią mgr Renatę Segiecińską 
–  Zastępcę  Dyrektora  Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach.

Upoważnienia  do  kontroli  zostały  wydane na  podstawie  art.  36  ustawy z  dnia  23 
stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 
206), art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009, 
Nr 175, poz. 1362) oraz § 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 późn. zm.).

Kontrolą objęto  okres od dnia 26 maja 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:  Pan Krzysztof Kutnowski – Prezes Zarządu 
oraz Pan Jakub Grzegorzewski – Skarbnik.

Kontrola dotyczyła:
prawidłowości  wykorzystania  otrzymanego  dofinansowania  z  budżetu  wojewody  na 
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.

Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” w Kielcach, ul. Jagiellońska 42a otrzymał, zgodnie z 
umową Nr 22/2009/BW z dnia  26  maja  2009 r.,   z  budżetu wojewody świętokrzyskiego 
dofinansowanie  w kwocie  10.500 zł.  na  realizację  zadania z  zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na wykonaniu projektu zatytułowanego „Działania wspierające rozwój systemu 
opieki  nad  dzieckiem  i  rodziną,  poprzez  tworzenie  i  prowadzenie  placówek  opiekuńczo 
wychowawczych  wsparcia  dziennego  –  opiekuńczych  prowadzonych  w  formie  kół 
zainteresowań,  świetlic,  klubów,  ognisk  wychowawczych,  które  pomagają  dzieciom  
w  pokonywaniu  trudności  szkolnych  i  organizowaniu  czasu  wolnego  oraz  podejmują 
współpracę z rodzinami – dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych 
z os. Czarnów, ze świetlicy środowiskowej przy Świętokrzyskim Klubie Abstynentów RAJ” 
w Kielcach”. Czas realizacji zadania: od  dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Ustalenia kontroli:
Na  podstawie  udostępnionych  materiałów  stwierdzono,  że  przyznana  dotacja  została 

wykorzystana w całości zgodnie z zawartymi zapisami w w/w umowie.
W zajęciach świetlicy środowiskowej przy ŚKA „RAJ” uczestniczyło średnio 18 osób  

w wieku od 6 do 16 roku życia, z terenu osiedla Czarnów. 
Do realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową, zatrudniono na umowę zlecenie Panią 

Edytę Pękowską (świetliczankę) – mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz do zajęć 
profilaktycznych  w  ramach  umowy  o  dzieło  Pana  Cezarego  Zielińskiego  –  nauczyciela 
dyplomowanego  (WSP Wydział  Matematyczno-Przyrodniczy  oraz  kurs  „Studium  Terapii 
Uzależnień dla specjalistów psychoterapii). 
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W  ramach  akcji  społecznej  pod  nazwą  „Poślizg  z  Alkoholem”,  której  celem  było 
przeciwdziałanie  negatywnym  zjawiskom  społecznym  pojawiającym  się  wśród  młodych 
ludzi, ogłoszono konkurs plastyczny, na którego realizację zakupiono materiały piśmienne, 
drobne  upominki  na  nagrody i  artykuły  spożywcze  na  poczęstunek dla  uczestników oraz 
wypłacono wynagrodzenie (umowa o dzieło), za wygłoszony wykład Pana Tomasza Królaka.

Zgodnie  z  umową  zorganizowano  dwie  wycieczki  wyjazdowe:  do  Warszawy  i  do 
Sandomierza  oraz  zorganizowano występ artystyczno –  patriotyczny aktora  teatru  im.  St. 
Żeromskiego – Pana Lecha Sulimierskiego oraz spotkanie literackie z Panem Kazimierzem 
Jelonkiem.

Zajęcia w ramach realizowanego zadania odbywały się w budynku użytkowanym (umowa 
najmu od MZB) przez ŚKA „RAJ”,  w którym znajdują  się  dwa pomieszczenia  do zajęć 
świetlicowych, dwie sale komputerowe wraz z biblioteką, trzy pomieszczenia z urządzeniami 
gimnastycznymi, sala do ping-ponga oraz kuchnia.

 W trakcie  przeprowadzonej  kontroli  kontrolujące  stwierdziły,  iż  w  przypadku  jednej 
faktury,  która  nie  była  finansowana w całości  z  dotacji  wojewody,  brak było wzmianki,  
w  jakiej  części  faktura  pokrywana  jest  z  przyznanej  dotacji.  Kontrolujące  pouczyły  
o  konieczności  opisywania  faktur  w  taki  sposób,  by  jasno  wynikało,  jaka  kwota  danego 
rachunku pokrywana jest z przyznanej, na realizację zadania, dotacji wojewody.

Prócz w/w przypadku, przedstawione rachunki zostały prawidłowo opisane, sprawdzone 
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez 
osoby  upoważnione.  Zawierają  również  adnotacje,  że  zostały  opłacone  ze  środków 
pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Protokół  z  kontroli  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  
z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana. 

Zgodnie § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust. 3 i ust. 4  rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
społecznej  (Dz.U.  z  2005  r.  Nr  61,  poz.  543  z  późn.  zm.)  kierownikowi  kontrolowanej 
jednostki przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału 
Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach umotywowanych 
zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole -  w terminie  7  dni  od otrzymania 
protokołu. 

Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1  rozporządzenia, kierownikowi kontrolowanej jednostki 
przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z podaniem – w terminie 7 dni od 
dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.  

Protokół sporządzono 17 czerwca 2010 r., wysłano 18 czerwca 2010 r.
Protokół został podpisany przez:
Jednostka kontrolowana: Kontrolujący:

Krzysztof Kutnowski – Prezes Zarządu Grażyna Zachariasz

Jakub Grzegorzewski - Skarbnik Magdalena Dzieciaszek
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