
lnformacja pokontrolna nr 84l20I7

1 Fodstawa prawna
kontroli

Na podstawie § 13 ust, 1-4 Aneksu nr 4 z dnia 18.05.20i0 r. do Umowy

ramowej o numerze UDA-POKL,O7.01.02-04-009/08-00, zawatlsj

w dniu 08.08.2008 t. w związku z art, 27 ust.I pkt. 5 ustawy z dnia

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. lJ.
z2009 r., Nr 84,poz.7l2 zpoźn. zm.).

Upowaznienie nr 95l20II z dnia23 sierpnia 2O1I r.

2 Nazwa jednostki
kontrolującej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

J Osoby uczestniczące w
kontr,oli ze strony
jednostki kontrolującej

Justyna Derda - Kierownik zespołu kontrolującego

Paweł Czachor - Członek zespołu kontrolującego

Ą Termin kontroli 26.08.20Il r.

5 Rodzaj kontroli
(systemowa, projektu,
planowa, doraźna)

Kontrola proj ektu systemowe go (planow a) - wiz5Ąa monitoringowa

6 Nazwa jednostki
kontrolowanej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

7 Adres jednostki
kontrolowanej

ul. Małomłynska 1

86-300 Grudziądz

8 Nazwa i numer
kontrolowanego
projektu,
DzialanielPriorytet,
numer umowy, wartość
projektu oraz wartość
wydatków
zatwierdzonych do dnia
kontroli

(w przypadku kontroli
projektów)

Projekt Systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Grudziądzu pod naTwą ,,WĘDKA - program akĘwizacji zawodowej

i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziqdzkiego" o numerze WND-

POKL.07.0 I.02-04-009 l 1I

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działante 7,1 Rozwój i upowszechnienie aktyvrmej integracji

PoddziŃanle 7.L2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pTzez

powiatowe centra pomocy rodzinie

Numer umowy: UDA-POKL .07 .01 .02-04-009/0 8-00

Wartość projektu: 157.586,00 PLN
9 zakres kontroli Kontrola w miej scu rca\izacji usługi (wizytamonitoringowa)

10 Informacje na temat
sposobu wyboru
dokumentów do kontroli
oraz doboru próby

kontłoli dokonano w ooarciu o:

-Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.



skontrolowanych
dokumentów

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS'

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zwane dalej

,,r o zp ot ządzeńem o g ó lnym " ;

-Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182812006 z drua 8 grudnia 2006 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady

(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne doĘczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia

(WE) nr 1080/2006 Pąrlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Eur o p ej s ki e go Fundus zu Ro nv oj u Re gi o naln e go ;

-Rozporządzenie (WE) nt 108112006 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dńa 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejshiego Funduszu Społecznego

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999,

-Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r, o zasadach prowadzenia polityki

rorwoju (Dz.U. z2009, Nr 84, poz.7I2 zpóźn. zm.);

- System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2001 -2013;
- Wl.tyczne doĘczące oznaczańa projektów w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki;

W trakcie wvfi monitoringowej ustnych wyjaśnień udzielała Pani

Maria Smolińska - prowadząca zajęcia.

11 ustalenia kontroli -
krótki opis zastanego

stanu faktycznego

Wizyta monitoringowa

Czas realizacji projektu obejmuje okres od i stycznia 201,I r.

do 31 grudnia 20II r. W dniu 26 sierpnia 2011 r. Zespół kontrolujący

przeprowadztł wizytę monitoringową w Centrum Edukacyjnym Euro

w Grudziądzl przy ul, Bydgoskiej 1I, gdzte zgodnie z przesłartym do

Działu Kontroli EFS Regionalnego Ośrodka PolĘki Społecznej

w Toruniu harmonogramem realizowanych form wsparcia, 1 osoba

w godzinach od 8.00 14.40 powinna braó udziń w Kursie

,,Przedstawiciel handlowy". KontroĘącym okazano tygodniową listę

obecności z podpisem jednej uczestniczki oraz listę potvńerdzającą

odbiór cateringu i obiadu na zajęciach. Liczba osób podpisanych na

liście obecności była zgodna z ltczbą osób obecnych podczas

przeprowadzarlta wvyty monitoringowej. Uczestniczka projektu



otrzymała materiały szkoleniowe (ologowany skrypt ł materiały do

ćwrczen). Uczestniczkabyła zorientowana, że projekt, w którym btęrze

ldztał,jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego. Była zadowolona z ldzińu

w projekcie i zadeId,arowała chęć uczestnictwa w podobnym projekcie

w przy szło ści (zwŁaszcza w kur s i e foto grafi cznym),

Beneficjent oznakował miejsce realtzacji projektu, Na drzwnch

wejściowych oraz wewnątrz budynku zamieszczono informację

o realizacji projektu. Pov,ryższa informacja opatrzona była

obowiązującymi logotypami oraz informację o współfinansowaniu

projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego.

kontrolujący potwierdzają, iż świadczona usługa, jak i jej zakres

tematyczny, jest zgodna z zatwięrdzonym wnioskiem o dofinansowanie

i umową, a jej realizacja odbywa się zgodnie z zŃączonym do wniosku

harmonogramem.

12 stwierdzone
nieprawidłowości
/uchybienia

W wyniku pIzeprowadzonej kontroli (wtzyty monitoringowej) nie

stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

l3 Ocena według kryteriów Kategoria nr 1 _ projekt, w zakresie kontrolowanej formy wsparcia, jest

realizowany praWidłowo.

14 Data sporządzenia
Informacji pokontrolnej

29 sierpnia 2011r.

ZŃącznIk: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzrriących egzemp|arzach, po jednlm dla jednostki

kontroĘącej i jednostki kontrolowanej,

Pouczęnię;

Kięrownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje plawo zg}oszenia, przed podpisaniem Informacji

r o zp aIr zenia z gło s zonych zastr zężęń.

W pr4padku braku uwag do Informacji pokontrolrrej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej na|eĄ

prrluurie do jednostki kontroĘącej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.



\
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@odpisy członków zespołu kontroĘącego, w tym kięrownika zespołu kontroĘącego)

Podpis ekspeńa (w prąpadku uczestnictwa w kontroli)

ikontrolowanej)



ZŃącznlk do Informacj i pokontrolnej ru, 84 lZ0 I l z dn. 29 .08.20 l I r.

LTSTA SPRAWDZA.IACA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU (W]ZYTA MONITORINGOV/A

Nazwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Uwagi: termin kontroli
26.08.201 1 Kontrola projektu
systemowego (planowa) - w'tzyta
monitoringowa
Projekt,, Ił'ĘDKA - progrant
akĘwizacji zawodowej i spolecznej
mieszkańców powiatlt

Grudzitldzkiego"

Skróty:
Ip - InsĘ,tucja Pośrednicząca, IW - ins tucja wdrażająca,IP2 - Inst$ucja PoŚredniczącall stopnia

BO - beneficjent ostateczny

Lp. Pytania
1. pracownik 2. pracownik

Tak Nie Nie dotyczy Uwagi Tak Nie Nie dotyczy Uwagi

9. Kontrola w miejscu
realizowanei usłuei

9.1 Czy świadczona usługa jest
zgo dna z vmow ą podpis aną z
beneficientem?

Tak Tak

9.2 Czy świadczona usługa jest
zgodrra
z lrarmonogramem
przedstawionym we wniosku o

dofinansowanie realizacj i
oroiektu?

Tak Tak

9.3 Czy zakes tematyczny darrej

formy wsparcia jest zgodny z
zatwierdzonyrn wnio skięm
o dofinansowanie realizacj i
oroiektu?

Tak Tak

9.4 Czy liczba osób podpisanych na
liście obecności j est zgodna z
liczbą osób obecnych na
szkolęniu oraz ęwentualnię z
innvmi dokumentami

Tak Tak



kwalifi kuj ącymi uczęstników
projeknr do udziatu w danej
formie wsparcia?

9.5 Czy pomieszczenia, w których
realizowana jest dana forma
wsparcia są oznakowane
prawidłowo?

Tak Tak

9.6 Czy uczestnik projekhr wie, że
bierzę udział w projekcie
dofinansowanym z EFS?

Tak Tak

9.7 Czy uczestnicy projektu
otrzymują materiały szkoleniowę
i czy zawierają one logo PO KL i
UE?

Tak Tak

9.8 Czy uczestnicy projektu są
zadowoleni z udzińuw danej
formie wsparcia?

Tak Tak

99 Czy Pan/Pani chciałaby w
pr zy szło ści w ziąć udziń w
innym projekcie
współfinansowanym ze środków
EFS?

Tak Tak

Podpis człoŃów Zespołu kontroluj ącego :

Data sporządzenia: 29.08,201 l r.

Podpis osoby zatwie r dzającej : oWtr,{i](
q_} nt i_ l,c; 1 l Ł- ł''
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