Poznań, 24 SIE 2010

PS.I-7.0932-28/10

Pan
Eligiusz Klawiński
Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii –
Oddział Terenowy w Lesznie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
22 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez
wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony
w odrębnych przepisach oraz

na podstawie art. 34 ustawy z 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)
Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii
Oddziale Terenowym w Lesznie w dniu 22 lipca 2010 r. kontrolę problemową w zakresie
prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/7-18/09 zawartą
15 września

2009 r.

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim

a Polskim

Towarzystwem

Zapobiegania Narkomanii Oddziałem Terenowym w Lesznie. Przedmiotem kontroli była
prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej na realizację zadania, udziału
środków

własnych

Wyniki kontroli

w realizacji

zostały

zadania

przedstawione

oraz
w

prawidłowość

protokole

kontroli

rozliczenia
podpisanym

dotacji.
przez

Przewodniczącego Towarzystwa dnia 18 sierpnia 2008 r. W związku z powyŜszym
przekazuję Panu Przewodniczącemu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
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W wyniku kontroli ustalono, co następuje:
Dnia 15 września 2009 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Polskim Towarzystwem
Zapobiegania Narkomanii Oddziałem Terenowym w Lesznie, al. Jana Pawła II 6,
64-100 Leszno, umowę nr PS.I-7.9016/7-18/09 w sprawie realizacji zadania w ramach
programu „Profilaktyka zapobiegania uzaleŜnieniom wśród dzieci i młodzieŜy. Warsztaty
edukacyjne i komunikacyjne, organizacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań,
pogadanki itp.”
Zgodnie

z

ww.

umową

Towarzystwo

otrzymało

dotację

od

Wojewody

Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 6 600,00 zł,
w tym:
1) wykłady i warsztaty wyjazdowe z zakresu zapobiegania zaburzeniom
seksualnym – seksuolog – 1 800,00 zł,
2) wykłady i warsztaty nt. radzenia sobie z nałogowymi zachowaniami
i naduŜywaniem środków odurzających – specjalista terapii uzaleŜnień –
1 800,00 zł,
3) warsztaty wyjazdowe nt. umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów,
radzenia sobie ze stresem bez uŜywek, wzmacnianie poczucia własnej wartości
i rozwijanie

umiejętności

wykorzystywania

osobistych

potencjałów

–

specjalista terapii uzaleŜnień – 3 000,00 zł.
Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 15 września 2009 r. do 18 grudnia
2009 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.
Kontrola wykazała, iŜ w ramach realizacji zadania zostały zorganizowane dwa
3-dniowe warsztaty terapeutyczne pt. „Poznaj Siebie” w Schronisku MłodzieŜowym
w Osiecznej w dniach od 20 do 22 listopada 2009 r. oraz w Gospodarstwie Agroturystycznym
w Krzycku Wielkim w dniach od 4 do 6 grudnia 2009 r.
Ustalono, Ŝe w projekcie – warsztatach wyjazdowych wzięło udział 35 osób. W ramach
warsztatów zorganizowano zajęcia z zakresu zapobiegania zaburzeniom seksualnym
młodzieŜy oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów, radzenia sobie ze
stresem bez uŜywek, wzmacnianie poczucia własnej wartości i rozwijanie umiejętności
wykorzystywania osobistych potencjałów.
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Stwierdzono zgodność przeprowadzonych zajęć z załoŜeniami oferty podmiotu oraz
zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do ich przeprowadzenia. Zadanie zostało zrealizowane
w terminie określonym w § 1 pkt. 5 umowy nr PS.I-7.9016/7-18/09.
Kontrola dowodów księgowych wykazała, Ŝe Towarzystwo z otrzymanej dotacji
celowej wydatkowało kwotę 6 600,00 zł.
Ustalono, Ŝe Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy
w Lesznie

prowadziło

wyodrębnioną

ewidencję

księgową

środków

otrzymanych

i wydatkowanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt. 4 umowy nr PS.I-7.9016/718/09.
Stwierdzono, Ŝe całkowity koszt zadania wyniósł 17 546,45 zł. Towarzystwo
wykorzystało środki własne w kwocie 10 946,45 zł, co stanowi 62,38 % kosztów realizacji
przedmiotowego zadania, co jest zgodne z załoŜeniami zadeklarowanymi w ofercie podmiotu.
Kontrola wykazała, Ŝe Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział
Terenowy w Lesznie prawidłowo wykorzystało dotację celową na realizację zadania
w ramach programu „Profilaktyka zapobiegania uzaleŜnieniom wśród dzieci i młodzieŜy.
Warsztaty

edukacyjne

i

komunikacyjne,

organizacja

czasu

wolnego,

rozwijanie

zainteresowań, pogadanki itp.” tj. zgodnie z umową nr PS.I-7.9016/7-18/09 zawartą
18 września 2009 r.

/Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski/
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