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INFORMACJA POKONTROLNA NR-f 7TIKIKN1I121,

-_. II.. Podstawa ”prawna kontroli:
,—_ art. 9 ”ust. 2 pkt. 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014. r. o zasadach realizacji

' programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014;-
2020 (tekstjednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 818),

. .-—-— Wytyczne wzakresie kontroli realizacji programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
- -  Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego—

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. nr UDA-RPSL.09„.072.01-24—02=GH/129-Ó00 zawarta
w'dniu 23.03.2020 r.

II. Nazwa jednostki kontrolującej: __
.Ur'Ząd Marszalkowski Wojewodztwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego (dalej: IZ RPO WSL).

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze stronyjednostki kontrolującej-:.
1. Aneta Przybylska -— Kierownik .,„Zespołu kon'tr0I.uja0ego;
2 Agnieszka. Soszyńska.

IV. Termin kontroli:
31 maja 2021 r. — 02 szewca; 2021 r
V Rodzaj kontroli:

Kontrola planowe

”Vi. Nazwa jedno-stkiljednostek kontrolowanych:
Lider - Gliwice. Miasto na prawach powiatu;
Realizator -— Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodzinymalej CPZIWR).
r'VII. Adres jednostki kontrolowanej:
Lider: ul. Zwycięstwa 21, 1, 4.4 — 103 Gliwice-;
Realizator: ul. Władysława Sikorskiego 134, 44 —10-3 Giiwice.

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:
Kontrola zdalna na podstawie dokumentów „załączonych "przez”Beneficjentem Lokalnym Systernle
informatycznym RPO WSL 2014—2020 (dalej: system LSI).

IX. Dane kontrolowanego projektu:
— Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.02.01-24~028HI19;
; Nazwa kontrolowanego projektu: „Wspieramy- WZmacnamy-Rozwijamy. Deinstyftucibnaiizacja
pieczy zastępczej w Gliwicach”;
—'— Wartość projektu: 1 134 734,34 zł"; _
-'—- Okres realizacji projektu: 1 marca 2020 r. -- 29 maja 2022 r..
—'- Okres objęty kontrolą: 1 marca 2020 r. — 30.04.2021 r.
_- Wartość wydatków we wnioskach o płatność zatwierdzonych do dnia kontroli "wynosiła
117 858,92 zł w tym:

0 Wniosek 0 płatność nr WNP—RPSL.09.02.01 ~24—02G-Hl119-4001—01 za okres od
01.03.2020 r. do 02.03.2020 r. na  kwotę 0,00 z ł;

-- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.09.02.01.424—02GHI19—002—02 za: okres od
03.03.2020 r. do 31 „08.2020'r. na kwotę 40 791,91 zł;
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.. Wniosek o płatność nr WNP—RPSL.09.02.101"—24—0'2'GH1194003402 za okres od
~ - ~o1.o'o.zozo r. do 30.11.2020 r. na kwotę 42. 807.13 zł;

.- Wniosek o płatność nr WNP- RPSL 09.02. 01-24«02GHI19—004—02 za okres od
01.12. 2020 r. do 31 01. 2021 r. na kwotę 34 259 88 zł;

.Wartośc wydatkow we wnioskach o płatność niezatWierdzonych do dnia kontroli wynosna
77' 411 71 zł w tym:

. Wniosek o płatnosc nr WNP—RPbL 09. 02 O1—24—02GHHQ—005—01 zaokres od
01.02 2021 r. do 30. 04. 2021 r. na kwotę:: 77 411 71 zł.

X. Zakres kontroli:
"i. zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz. wniosku

o dofinansowanie projektu oraz sposób-prowadzania i arohiwizacji dokumentacji projektu.;
Dokumentacja w zakresie 'kwaliiikowalności wydatkow dotyczących personelu projektu-; '
Dokumentacja w zakresie kwalifikowalnoćci ceStnik-ćw projektu, p'opraWności
przetwarzania ich danych osobowych oraz ;prawidloyvości realizowanych tonn ”wsparcia
:w ramach projektu;

4. Dokumentacja dotycząca rozliczeń'finanaowych w tym sposob wy0drębnienia eWIdencji
księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją
dotyczącą realizacji prejektu dostępną w siedmbie Beneficjenta;

5. Prawidłowość realizacji zadan rozliczanych w oparciu o. stawki jednostkowe (nie dotyczy)
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych tj. prawidłowośc stosowania ustawy z dnia

:29 stycznia ?004r. Prawo zamówien publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego;
7. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjnocm oraz

udokumentowania rozeznania rynku:
8. Poprawność udzielania pomocy publicznej, wtym pomocy do mimmls pomocy w. ramach

wyłączeń blokowych (nie dotyczy); .
9. Sposób realizacji działań informacyjno -- promocyjnych..

Xi. ”Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do. kontroli oraz doboru” próby
skontrolowanych dokumentow:
Zespoł kontrolujący dokonał wyboru dokumentow zgodnie z metodolog|a doboru prob-y
dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w .Rocznym PIame Kontroli na rok”
'obrachunkowy od 1 lipca 2020 r .  do 310 czenvca 2021 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Śląskiego na łata 2014-2020 (dalej: RPK).

1 -  Zgodność realizacji p|ojektu z jego założeniami określonymiw umowie oraz wniosku
o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archimzacjl dokumentacji projektu.:

Instytucja Zarządzająca RPO WSL w dniach od 31. 05. 2021 r. do 02.05.2021 r. przeprowadziła
kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL 09. 02. 01—24—028HI19 pn „Wspieramy?
Wzmacniamy—Rozwijamy. DeinstytucjonaliZacja pieczy zastępczej w Gliwicach". Zgodnie
zza-pisami wniosku o dofinansowanie projektu, działania w ramach projektu realizowane są przez
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (dalej:CPZiWR). Celem głównym projektu jest.
zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastepczej dla 490 członków rodzin
zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie (23.5.K. 255M). Realizacja projektu
wesprze proces deinstytucjonaliZacji oraz pomoże w zapobieganiu rozdzielania dziecka z rbdziną.
„a także: ograniczy konieczność korzystania z opieki instytucjonalnej nad rodziną.



' , |. EurOpeiskłe ; polsk?” " a .I? SląSkleo Uniasiaggggżgg ! f, : Pomoc Techniczna

Z” uwagi "na WprowadZOny stan epidemiczny, zWiązany z rozprzestrzenianiem. się wirusa SAR-S*—
QCoV—Z, czynności kontrolne- Zostały przeprowadzone zda-lnie. Zespół kontrolujący zweryfikował
dokumenty zapisane wyłącznie w postaci elektronicznej, przekażane przez Realizatora za
pośrednichuem LSI. , '

W trakcie "przeprowadzonej kontroli zweryfikowano poprawność realizacji projektu w odniesieniu
do zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.02.01—24-02GHI19—00 z dnia
23.03.2020 r. oraz wniosku. o dofinansowanie projektu nr W'NDQ-RPSL.09-.02—.01-.—24-:02.GH/19—004
w zakresie: ,

' . prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu,.
.' . - . › zachowania zasady równości szans, '

. realizacji założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zdalnie, w związku z powyższym Zespół kontrolujący
. n i e  miał możliwości weryfikacji sposobu przechowywania dokumentacji projektowej. Zgodnie
z oświadczeniem złożonym przez Realizatora projektu (ID w LSI 1390669), dokumentacja projektu -
przechowywana jest w siedzibie Centrum Piecz-y Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
mieszczącym się przy ul. Władysława Sikorskiego 134 w Gliwicach. Óokumentacja projektowa
będzie przechowywana w archiwum CPZiWR przez „okres. pięciu lat począwszy od dnia
zakończenia realizacji projektu.
[ W t o k u  kontroli nie zidentyfikowano czynników dyskryminujących, naruszających równość szans.
„P ro jek t  zakłada wsparcie dla rodzin, uzależniając udział danego uczestnika od skali trudności
ur.-wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz braku dostępu do usług socjalnych, a nie
od płci. Zgodnie-z zapisami WND kadra zarządzająca, pracownice-i pracownicy zaangażowani

:w działania w projekcie używają języka wrażliwego na płeć. Personel projektu posiada odpowiednią
"Wiedzę z zakresu obowiązku przestrzegania zasady równości szans płci w kontekście problematyki)
projektu oraz umożliwiając-ą przestrzeganie tej zasady przez pozostałą kadre zaangażowana
w realizację projektu. Ponadto, Realizator oświadczył (ID w LSI 1392591 ), iż w CPZiWR angażuje
się w tworzenie środowisk rodzinnych, środowisk pracy, w których nie ma zjawiska dyskryminacji
ani prześladowań, a wszyscy pracownicy, partnerzy, rodziny-z dziećmi współpracujące z CPZiWR
traktowani są z godnością i szacunkiem-. Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone są
w poszanowaniu zasad równości szans kobiet i mężczyzn. Oferowane w projekcie formy wsparcia
”inie generują ograniczeń w kwestii ich dostępności dla osób niepełnosprawnych, mają charakter
Uniwersalny i są elastycznie dopasowywana. W przypadku usług, które nie są świadczone
w miejscu zamieszkania, odbywają się. w salach nieposiadających barier architektonicznyc-h -
wyposażone w podjazdy, windy, WC dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w niewielkiej
odległości od przystanków autobusowych. Realizator: CPZiWR posiada wykwalifikowaną kadrę"-

f_z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnos-prawnymi.

RealiZator oświadczył również (lD w LSI 1392590), iż obecnie jest na etapie: realizowania zaiozeń
merytorycznych projektu, nie osiągnięto jeszcze zaplanowanych wskaźników.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz biorąc pod uwagę długi czas: na
realizację projektu (__do 29.05.2022 r.) IZ RPO WSL nie stwierdza ryzyka niezrealizowaniazałozer'i.
merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskażnik-ów.

2. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalne-ści wydatk-ów- dotyczących personelu
projektu. .
Zgodnie z danymi Wprowadzonymi do systemu LSI personel projektu stanow/ią 3 osoby
'Żaang'ażowane do: realizacji projektu na podstawie; umzowy- 0 pracę. ZESPÓ-ł kontrolujący-. na.
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podstawy-:- profeqonainego osądu kontrolujących szczegółowej weryhkacy poddał dokumentację
Pani . — koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do Kontroli przedłozownc
:>> umowę o pracę zawartą w dniu 30. Od. 2020 r. na okres próbny tj od dnia 01 0.7. 2020 r. .do

' 30.09 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej; ' '

: > porozumienie zmieniające ”warunki umowy o pracę z dnia "10.07.2020 r. dot. przyznania.
dodatku za pracę w terenie w wysokości 250,00 zł miesięcznie-w okresieod 01.07.2020 r. do
30.09.2020 r.,

”> umowę o pracę zawartą w dniu 24.09.2020 r'. na czas okreslony, tj od dnia 01.10.2020 r. do
30.09.2021 r., w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku koordynatm rodzinnej pieczy
zastępczej; .

$> porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę z dnia 27.102020 r. dot. przyznania
dodatku za pracę w terenie. w wysokoso| 250, 00 zł miesięcznie w okresie od 01.10.2020 r. do
31.12 2020 '.,r

- o porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę z dnia 21.01.2021 r. dot. przyznania”
dodatku za pracęw terenie w wysokości250,00 zł miesięcznie w okresie od 01.01 2021 r. do?
30.06.2021 r., .

3» zakres czynności pracownika Centrum Pieczy Zastępczej | Wsplerama Rodziny obowrązulący
od dnia 01.07.2020 r.;

% porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę zawarte w dniu 28. 022021 r., zgodnie
z którym z dniem 01. 032021 r. w. pracownik nie jest zatrudniony w przedmiotowym
projekcie w wyniku zmiany stanowiska oraz Działu, do którego Pani (
została przeniesiona; ' ' *

? dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku. psychologia:
> ewidencję czasu pracy oraz listy płac za okres lipiec 2020 - luty 2021 r.;

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczo]:
(DZ.U. z 2020 r. poz. 821) Pani . _ ,i posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia
wszystkie warunki koordynatora rodzmnej pieczy zastępczej. * '

Wjednostce obowiązuje: Regulamin wynagradzania i nagradzania pracowników ”Cen-trum Pieczy—
Zastępczej i Wopierania Rodziny w ”Gliwicach stanowiący Załącznik. nr 1 do Zarządzenia;
organizacyjnego nr 11/2019/CPZ p.o. Dyrektora. Centrum Pieczy (...) z dnia 01.04.2019 r. wraz-
z póżn. zm. oraz Regulamin Pracy Centrum Piecz-y Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
prowadzony Zarządzeniem organizacyjnym nr 912019/CPZ p.o. Dyrektora Centrum Pieczy (;...-).”
z dnia 01.04.2019; r. wraz z póżn. zm.

Zatrudnienie Pani a w. stanowisko nastąpiło w odpowiedzi na ogłoszenia
umieszczone na stronie BIP Powiatowego UrZędu Pracy w Gliwicach (sh/vierdzo'no na podstawie]
oświadczenia zamieszczonego w systemie LSl pod nr lD 14132521414308).
We wniosku o dofinansowanie projektu nie przewidziano wydatków na doposażenie stanowtska
pracy.

Na: podstawie powyższych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził prawidłowość.
zaangażowania personelu projektu za wyjątkiem uchybienia w zakresie danych" Wprowadzonych
do systemu LSI co zostało opisane w pkt Xll niniejszej informacji pokontrolne].
3. Dokumentacja w zaklesie kwalifikowalności uczestników projektu, poprawności

przetwarzania ich danych osobowych oraz prawidłowości realizowanych form wsparcia
w ramach projektu:



im
i

iii-'Z

Fundusze-_
Eu ocenke

' Pomoc mainframe

= Rzecz os cubaPolskap p ;, ' Sląskie .- ”*.....P

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr W'ND—RPSL.-0i9.02.01-2:4—02GHI19-004 grupe „
docebwą stanowi 104 rodzmy ('f98kl71M), w których wychowuje. się łącznie 232” dziesi
(1 08KI124M), przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji Opiekuńczo—wychowawczą. Ponadtoj
dział-ania projektowe skierowane są również do kadry ”specjalistów podejmujących pracę z rodziną;.
Zoysftemu LSI, wynika. iż w okresie-objętym kontrolą wsparcie uzyskało 275  uczestników projektu—.- '
zespół kontrolujący w celu weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu dokonał wyboru '
próby na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących. Do próby kontroli wybrano 20

'uczestnikow projektu, co stanowi T.,-27% dokumentacji dot. ceStni-ków. Szczegółowej analizie .
poddano dokumentację następujących uczestników projektu-=: Pana

„ Pani ' __ Pan-a . . Pani
Pana „Ham Pan-i' Pani '

ha” Jani :; Pani Pani .Pani
Pam j .ni Pana _ ”Pana

' Panai ”ani .'- Pani
- Wgtrakcre kontroli Realizator przeds-stawu następujące dokumenty potwierdzające. kwalifikowalność
uczestnikow projektu:

aas. formularze zgłoszeniowe kandydatów do udzialuw projekcie-,
'- deklaracje uczestnictwa w projekcie, "

' : opinie/informacje w zakresie kwalifikacji ucze-sinikaluczestniozkli do _projektuj
» decyzje komisji rekrutacyjnej,

« » oświadczenia dot”. przetwarzania danych osobowych.

Real'izator projektu ”przedstawił Regulamin rekrutacji i cesfnictwa w ,projekcie- „Wspieramy —-—
Wzmacniamy — Rozwijamy. Deinstytucjonaiizacja pieczy zastępczej w Gliwicac ” realizowanym
przez Centrum Pieczy .zastępczej'i Wspierania Rodziny W GIFWicach. Rekrutacja do projektu
odbywała się w sposób ciągły, zgodnie z zapisami wniosku o donnansowanie nr WND-—
RP—SL.09.02.01—24_-02-GHI'19-004. Do projektu. mogły z-głosić się oso-by wykluczone lub zagrożone
Wykluczeniem społecznym, osdby z otoczenia wykluczonych lub Zagrożonych społecznie.,
kandydaci na rodzinę zastępczą dla dzieci z Miasta Gliwice. Proces rekrutacji składał się z etapu 'I
-— weryfikacja formalna. dokumentów rekrutacyjnych (ocena 0-1 pkt) oraz etapu Il -— zliczanie-
pu'nktow przez Komisję Rekruta'Cyjn-ą i utworzenie- list podstawowych i rezemowyCh. W ”przypadku,
uzyskania przez kila osób tej samej liczby. punktów decyduje kolejność zlozenia dokumentacji '
rekrutacyjnej.

”Ponadto, Realizm” PrzędłOŻi/ł Protokoły Z POSiEdZenia Komisji Rekrutacyjnej do Projektu
„ Wspieramy —— Wzmacniamy —— Rozwijamy D-e-fNSfyfqonałizecje pieczy" zastępczej-w GiriWicac'
z dnia: 15.06.2020” r, 19.06.2020 r. ,. 01.07.2020 r., 08.07.2020 r., 13.07.2020 r., "15.07.2020 r.„

' › . „20.07.2020 r., 29.07.2020 11.28.082020 r. oraz 10.09.2020. r.

Na .;podstawie proby dokumentów poddanyCh kontroli, Zespoł kontrolujący nie SMi'erdZiił
uchybień i nieprawidłowości.

Zespoł- kontrolujący objął próbą kontroli dokumentację z realiZowa-nej w ramach zadania 1 form-y
wsparcia pn. Superwizja grupowa dla rodzin zastępczych” oraz realizowanego wramach Zadanie
3 wsparcie eksperta —— psychoterapeuty-.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPSL.09.02.01—24—02GHI'l9'—004 przewidzianoŻ
grupy po śred nic 8 osób Superwizji' grupowej dla rodzin zastępczych, Realizator oświadczył, .jż-w
związku ?. .obostrzeniami wynikającymi ?. zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego ›
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.Iko—ro'naWirusem zwiększono ilośćgrup na 4 tak. aby Iiozba osob w grupie nie wyn io'sła Wiecej mżo
o s W  oelu- powierdzenia realizowanego wsparcia Realizator przedłożył: .

-- umowenr UBIBI2020 zawartą w dniu 22.12.2020 r. pomiędzy Miastem Gliwice.- w imieniu
i na rzecz którego działa z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice Pan Julian Jasiński.;
Dyrektor Centrum Pieczv Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach a Firmą '
' | z siedzibą w Katowrcach na. kwotę 95 00 zł za.
1 godzinę usm-g (przewoz-iana realizację 254 godzin w okresie od 10.06.2019 _r. do
30.11.2020 r.);

' dzienniki zajęć" — rodziny zastępcze dla jgr 'l—» 4.
Z przedstawionych dokumentów wynika-, ze w okresie objętym kontrolą.przeprowadzono łącznie
1=51godzin auperwizji, w ktorych wzięto tuz-riał 12 osób:. 1.

W ramach wsparcla eksperta - psyohotoraoeuty do kontroll przedstawrono następUJące--.
dokumenty

.. Umowę nr UE!-1452020 zawaną w dniu 22.04.2020 r. pomiędzy Miastem Gliwice w imieniu
i n a  rzecz-"ktorego działa :: upoważnia-tia Prezydenta Miasta Gliwice Pan Julian Jasin-Ski.,
Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach a

na prowadzenie średnio- 25 godzin miesięoznie usługi społecznej —-..po.rad'niotwo-.
. _psyohoterapeutyczne dla uczestników projektu-;

«- Karty porad indywidualnych;
~ Listę uczestników zgodniez dyżurami.

Przedłożona dokumentacja potwierdza,. iż- z- p'oradniohNa. psychoterapeutyoznego skorzy-stało 5.0
uczęstnik'ówmczestniozek projektu..
Na podstawie powyższych dokument-ów stwierdzono., iż weryfikowane w "ramach kontroli formy

. weparoia są realizowane prawidłowo. .. 1

. W  trakcie kontroli przeprowadzono wywiad telefoniczny z uczestmkaml projektu Zee-poł”
kontrolujący podjął próby kontaktuze wszystkimi pełnoletnimi osobami, których dokumenty zostały:
wybrane” do werytikaCji w obezarze kwalifikowalności' uczestników. Rozmowy przeprowadzone.
zostały z: Panią :. ., Panem. ' | Panią

Panią . Panią ' . Pozostałe oooby nie odebrały-'
połączenia lub nie.-ohoialy udzielac i'n'torrnaoji. -

Wywiad oraz ankieta obejmowały następujące pytania::-

'1 .. Czy brał/a Partii udział w projekcie pn.: „...wspierem'y ' -~ Wzmacniamy” -—- RoZWijamy.
Dei-'notytucjonalizacja pieczy zastępczej w GliWio-ach”?

2..Czy został/a Pan/i poinformowanyia zjakiego- funduszu współfinansowany jest projekt? Jeśli tak-
...- proszę podać pełną nazwę funduszu.

3 Czy brał/a Pan/i udział w formach wsparcia w ramach prejektu'? Jakiego wsparcla Panu/'
udzielono-?

4. CZy jest Pan/i zadowolonym ze wsparcia otrzymanego w. projekcie?
5. Czy poniosłl—ost-a Penn: dodatkowe koszty w związku z udziałem wprojokoiek

5. Czy ma Pan/i zastrzeżenia odnośnie realizowanego projektu?

W-"wyniku badania, uczestnicy potwierdzili. iż brali udział w w. projekcie oraz weż-kazati'z jaki-oh
form wsparcia korzystali, przekazali, iż zostali poinformowani o współfinansowaniu projektu ze
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środków- Europejskiego Funduszu Spolecznego. nie ponieśli" dodatkowych opłat oraz że. są.
'.zfadoo-eni z udziału wprojeżkde i' niemaja zastrzeżeń oaŚ'nie jego realizacji. '

zespól kontrolujący zweryfikował rownież prawidłowość przetwarzania danych osobowych
. uczestników projektu. Lider nie przetwarza danych osobowych w związku z realiżacją projektu.

Raali'z-ator projektu przedłożył:

: Zarządzenie nr 321201QICPZ p.o. Dyrektora Centrum Pieczy zastępczej i Wspierania.
Rodziny w Gliwicach z dnia 8 "pażdziernika 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia-_

_ organizacyjnego nr 13-l2018/CPZ p.o. . Dyrektora- Centrum Pieczy zastepczej iWspierania.
Rodziny w Gliwicach. Działając na podstawie Rozporządzenia unijnego Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016-1379: z dnia-27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem- danych. osobowych. i w epraWie swobodnego
przepływu takich danych. oraz. uchylenia dyrektywy 9.5!46NVE. ”(.w- tym polityke-.
..bezpiecz-eństwa danych osobowych).

' .„1 :- ' Rejestr kategorii czynności przetwarzania
' . _ ': Raport z przeglądu obowiązujących procedur w zakresie danych osobowych f(iID LSI

1392250)
: Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowyoh wraz z imiennym!" '

upoważnieniami (ID LSI 139217536). '
. Listę osób uczestnicZącyc-h w szkoleniu 'w zakresie oohro'ny danych 050dt (l. LSI. ,

1392249).

Zespoł kontrol ujący nie sMierdZił—uchybień wzakresie-p rze-chowywania oraz przetwarzania: danych-
osobowych.

4. Dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia:
ewndencjl księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność
zdokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Dobór dokumentów do. kontroli został dokonany — zgodnie z metodologią doboru pro.-by.
dokumentów do kontroli wskazaną w-RPK' — na podstawie dokumentów przedstawionych"
'w złożonych Wnioskach o płatność. Jako technikę. doboru próby zastosowano wybór na podstawie.
profesjonalnego osądu kontrolujących. Dokumentacja finansowa została zweryfikowana na próbie.
19 dokumentow. co stanowi 10 59% dokumentów z 85 wskazanych wczęści B.1 wniosków
o płatnosć złożonych wokresie objętym kontrolą, tj. od 01. 03. 2020 r. do 30. 04.2021 r. Wykaz
dokumentów księgowo— finansowych podlegających kontroli:

W'NP-RPSL. 09. 02. 01—24-026H/19— 002-02 za okres od 03.03. 2020 ”r. do 31. 08 2020 r. "
1.- Dokument 2020/0679 z dnia 30.08.2020 r na kwotę 2 323 00 zł dot. kosztów udostępnienia '
'. sal na doradztwo— VI 2020 r. — wklad wlasny;

WNP-RPSL.09.02.01-2'4-02GHI19—003—02 zaokreg od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.:
2. Faktu ra FA/001.-021/2020 z dnia 17.08.2020" r.. na kwotę 33.00. zł dot.. koszatow badań

profilaktycznych asystenta rodziny;
3. Faktura FV 59/20 z dnia 08.09.2020 r. na kwotę 733 0.0 zł dot. wynagrodzenla speqalrsty —

indywidualne poradnictwo prawne—--VlII 2020 r.;

'WN'P-RPSLDQ. 201~2'4-02GHI19-904—02" za okres od 01.12.2020r. do 31.01.2021 r.:.
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4. Faktura 8111/2020 z dnia 30.11.2020 r. na kwote 600 0.0 zł dot kosztow przeprowadzenla 2
prelekcji dla rodzin zastępczyc—h X 2020 r.; '

5 Faktura FV 72/20 z dnia 09.11.2020 r. na kwotę- 2460,00 zł dot. wynagrodzenia specjalisty _-

indywidualne poradnictwo prawne — .X2020 r.;

/ Sląskie Negima ' _” ;f; _”.l. =

WNP—RPSL 09 02 01—24—02GH/19-005- 01 za okres od 01. 02 2021 r. do 30.04.2021 r.:
5. Lista płac 2021/71 z dnia 30. 03 2021 r. na kwotę 2 780, 23 zł dot. kosztów wynagrodzenia

asystenta rodziny za marzec 2021 r.;
7. Dokument 2021/02122 z dnia 26.02.2021 r. na kwotę 4197,50 zł dot.. kosztów udostępnienia

sal — i l  2021 r. — wkład własny; '
| _8.' Faktura 2/2021 2 dnia 29. 01 .2021. |'- na kwotę 900, 00 zł dot wynagrodzema speqallaty --

poradnictwo psychoterapeutyczne -— i 2021 r ;
.9. Lista płac 2021183 2 dnia 09. 04. 2021 1.113 kwotę 1 440 00 zł dot". koeztow przeprowadzona

eupenuizji—-1112021 r., w tym Wkład Masny w kwocie .10 15 zł.

„Rommla przeprowadzona została w systemie pracy zdalnej. Weryfikacji. podlegały dokumenty
.' zapisane wyłącznie w'postaci elektronicznejprzekazane za. pośrednictwem LSI. Realizator

przedłożył odwzorowane. cyfrowo dokumenty =finansowe wraz z. opisem, na 'podstaWie których
-Zes-p_ół kontrolujący stwierdził uchybienia opisane w pkt-XII niniejSZej informacji pokontrolne].

We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono wydatków na zakup środków trwałych oraz
w ramach cross—financingu .

Na podstawie analizy dokumentów objętych próbą oraz historii rachunku bankowego
zamieszczonego w. systemie L-Sl stwierdzono, iż wszystkie wyd-atki były ponoszone bezpośrednio.
z rachunku Realizatora wyodrębnionego do projektu. zasilanego przez Miasto GIiWioe' --
"Beneficjenta na podstawi przekazywanych zaliczek na poczet bieżących zobowiązań.

Środki pieniężne zgromadzone na wlw rachunku bankowym nie podlegały oprocentowaniu

W okresie objętym kontrolą nie angazowano srodków własnych na pokrycie zobowrązańi'
- - Wynikających z realizacji projektu oraz nie dokonywano płatności gotówkowych.

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowośc wyodrebnienia ewidencji księgowej projektu.

W systemie LSI zamieszczono Zarządzenie organizacyjne nr 10/2020/CPZ p.o. Dyrektora Centrum
Piecz-y zastepczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach z dnia 28.04.2020 r., zgodnie z ktorym.
eWideaa wydatków dot. projektu prowadzona jest w odrębnym rejestrze. GPZ—Projekt Unijny
.„Wspieramy-Wzmacnlamy—Rozwijamy". Dodatkowo wyodrębniono zespół kont analitycznych,
który podlega aktualizacji w miarę- bieżących potrzeb. Struktura konta analitycznego dodatkowo-
umożliwia identyfikację projektu oznaczonego numerem, zgodnie z numerem przedsięwzięcia
budżetowego dla zadania budżetowego 50 — Realizacja programów i projektów
wspomnansowanych ze środków pochodzących z UE. Wydatki księgowane są na kontach zespolu.
,.4”'-w dziale 855, rozdział 85595 na odpowiednich paragrafach z czwartą cyfra „7” dla wydatków.
z EFS oraz „9.” dla wydatków z BP. Środki przekazywane przez Beneficjenta (Miasto Gliwice) na;
"realizacje projektu ewidencjonowanie-są na koncie 130 — Rachunek bieżący jednostki wraz z' dalsza-
analityka-.

W systemie LSI zamiesZczo'no wydruki z ewidencji księgowej prowadzonej dla projektu. , -.

Koszty POŚrednie rozliczane są ryczałtem do wysomśo 120% poniesionych, udokumentowanych'
i zatwierdzonych wramach projektu kosztów bezpośrednich.
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Beneficjent został zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 79 431 ,40 zł. ,
co stanowi 7% kosztow kwalifikowalnych projektu. Wkład ”własny w projekcie stanowią koszty
udostępnienia sal do realizacji Zajęć określonych w ' budżecie projektu (wkład rzeczowy A
niefina'nsowy), zakup zestawów szkoleniowych w ramach cyklu specjalistycznych szkoleń oraz
Częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia prowadzącego superwizję indywidualną. Wokresie'
objętym kontrolą w ramach wkładu własnego rozliczono Wydatki -w kwocie 24 725,00 zł.
Prawidłowość wniesienia wkładu własnego zweryfikowano na podstawie: Listy plac 2021/83 z dnia '

09.04.2021 r. na kwotę 1 440,00 zł dot. kosztów przeprowadzenia superwizji w marcu 2021 r.
w tym wkład. własny w kwocie 10,15 zł, Dokumentu nr 2020/06/9 z dnia 30.06.2020 r. na kwotę-- .

. 2323,00 zł oraz Dokumentu nr 2021/02/22 z dnia 26.02.2021 r. na kwotę 4 197,50 zł dot. kosztów
'ud-Ostępnieni-a sal.
Z uwagi na brak cennika wynajmu sal (Realizator nie prowadzi. działalności w tym zakresie)
w ramach przedmiotowych wydatków zastosowano stawkę 23 zllh wskazaną w Wykazie.

' dopuszczalnych stawek dla towarów. i usług „Tarytikatof' StanowiąCym załącznik do regulaminu
kenkursu nr RPSL.09.02.01-lZ.01-24—301l19. Wkład wła-sny został zaewidencjonowany na koncie
9-20 wraz z dalszą klasyfikacją budżetową. Liczba godzin wynajmu sal za okres wskazany w w.
dokumentach jest zgodny z ilością godzin wsparcia/doradztwa rozliczonego we wniosku,
o płatność.-

. N a  podstaWie analizy dokumentów Zespół kont-'roIUjący stwierdzi-ł prawidłow-ą reaIiZacjęą projektu
w badanym zakresie za wyjątkiem uchybienia w opisie doku mentu co zostało wskazane we”
wnioskach z weryfikacji.

Podatek VAT jest kwalifikowalny w ramach projektu. Zgodnie z informacją zamieszczona
na Portalu Podatnika1 Realizator — Centrum Pieszy Zastępczej i Wspierania Rodziny —- nie jest
zarejestrowany jako podatnik VAT. Beneficjent projektu - Gliwice Miasto. na prawach powiatu— jest.
zarejestrowany jako czynny podatnik Vat. Beneficjent we Wniosku o dofinansowanie projektu
_.oświad-czył, iz miasto Gliwice nie będzie działać jako podatnik VAT, wydatki związane w związku
z realizacją projektu „Wspieramy — Wzmacniamy — rozwijamy" ponoszone przez Centrum Pieczy
Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach (realizuj-ące zadania Miasta) nie będą służyć do.
wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na podstawie weryfikacji przedstaWionej dokumentacji finansowo-księgowej Zespół kontrolujący--
stwierdził uchybienia co zostało wskazane-w pkt XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

5 Prawidłowość realizacji zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe -
nie dotyczy.

"6. Poprawność udzielania zamówień publicznych., tj. prawidłowość stosowania ustawy
zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. oraz, przepisow prawa
Wspólnotowego.

Beneficjent/Realizator w okresie objęty-m kontrolą nie dokonywali zakupów w oparciu o przepi-sy
Ustawy z dnia 29 stycznia. 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

Przed wysłaniem do Realizatora pisma z próbą dokumentów do kontroli, w rozmowie telefoniCznej
”koordynator projektu poinformował, iż została przeprowadzona proced'ura wyboru na realizację
'żadania publicznego organizacji pozarządowej. W związku z powyższym próbą objęto procedurę
zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej na zasadach określonych.
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego dot. ”warsztatów
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-:wzrnacniających kompetencje opieku noze-wychowawcze oraz blok edukacyj'n”<g>—terapeutyczny dla
rodzin zastępczych - zajęcia terapeutyczne (zgodnie z Zadaniem 1: Wsparcie dla rodzin
zastępczych [WYD007 i 008] wniosku o dofinasowania projektu).

'W trakcie czynności kontrolnych Realizator w Oświadczeniu z dnia 28.06.2021 r. poinformował, ”że;
ogłoszenie dot. realizacji warsztatów przez NGO zostało umieszczono na elektronicznej tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Gliwice, na stronie BIP-Urzędu Miasta Gliwice, a także na stronie BIP
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. Ponadto zlecono umieszczenie
w Miejskim Serwisie Informacyjnym Gliwice. Ogłoszenie będzie widniało do dnia 22 07. 2021 r..
W załączeniu przekazano skan zrzutu ekranu BIP Urzędu Miasta.

__ W związku z faktem, iż nadal obowiązuje ogłoszenie. na otwarty konkurs IZ RPO WSL odstąpiła.
odweryfikacji procedury zlecenia realizacji zadania publicznego. organizacji pozarządowej na

' -- ;:zasadach określonych w ustawie-'z dnia 24 kwietnia 2003 n o  działalności pożytku publicznego dot. -
warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczowychowawue oraz blok edukacyjno—-
terapeutyczny dla rodzin zastępczych ~ zajęcia terapeutyczne.

?. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności ”oraz,
udokumentowania rozeznania rynku:

RealiZator w systemie LSI w rejestrze postępowań/zamówień dokumentów nie wykazał
postępowań przeprowadzonych na podstawie ustawy PZP, zasady konkurencyjności a" także
rozeznania rynku. Beneficjent e—mailem 2 dnia 26.05.2021 r. przedłożył zestawienie postępowań
przeprowadzonych na podstawie zasady konkurencyjności. Z przedłożonego zestawienia wynika
iż w okresie. objętym kontrolą Realizator przeprowadzi 4' postępowania w trybie zasady
konk-Urencyjności. W związku. z powyższym próbą kontroli objęto dokumentację postępowania
o najwyższej wartości przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności pn. Usługa spoleczna
~ poradnictwa psychoterapeutycznego (ID LSI 62985) . W  trakcie czynności kontrolnych Realizator
uzupełnił dane w systemie LSI, w Rejestrze postępowań/zamówień dokumentów, o dane dot.-
postępowania przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

W trakcie kontroli zweryfikowano następujące dokumenty:

--—. Notatka słuzbowa z ustalenia wartości zamówienia zdnia 25.05.2020 r. (ID LSI 1417-9483);
-—-- Potwterdzenie publikacji ogłoszenia na Bazie konkurencyjności w dniu 22.10.2020 r., pod

nr 2020-6.90—12886, wraz z załącznikami (zapytanie ofertowe. formularz ofertowy-.,-
oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w tym braku powiązań osobowych
lub kapitałowych z Zamawiającym);

_ Potwierdzenie publikacji na stronie cpz.bip2.g|iWice.eu (ID LSI 1388807);
-—-- Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2020 r. (ID LSI 1388787),

.. oferty należało złożyć w terminie do. 30.10.2020 r. ,. w formie elektronicznej na adres.
mailowy: fornal m@cnzoliwiceeu lub w formie papierowej osobiście lub poczta
w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspiera-nia Rodziny
w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice

0: ofertę należało złożyć na formularZu ofertowym wraz z ośWiadczeniem o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczeni-a..
dokumentami potwierdzając-ymi kwalifikacje zawodowe. osoby, która będzie
wykonywać" usługi w ramach udzielonego wsparcia;

;- w ramach postępowania o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy,
którzy posiadają następujące kwalifikacje.. lub dysponują personelem posiadającym
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' ~” następujące kwalifikacje: wyzsze wykształca-niet dyplom magistra psycholog'iiluo
' pedagogiki, ukończone podyplomowe szkolenie w zakresie oddziałyWań

psychoterapeutycznych majacych zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia,
prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności„ w szczególności
metodą terapii .psychOdynamicznejlpoznacO—behawioralnej/systemowej, bądż
posi-ada status osoby uczestniczącej, co najmniej dwa lata . w  podyplomowym
szkoleniu, w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mając-ych
zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami
o udowodnionej naukowo skuteczności, .w szczególności metod-ą terapii

„" . , poznawczo—behawioralnej, systemowej lub psychodynamicznej, co najmniej _2
letnie doświadczenie w udzieleniu konstiltacji psychoterapeutycznych osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym-.

— Ofertę. złożoną przez. ' z siedzibą w Rzeszowie (35-010), przy”- ul.
Ks. Jałowego sa (oferta Wpłynęło do Zamawiajacego-rw dniu .w dniu 30.10.2020 r.) -'oferta
odrzucona, brak spelnienia kryterium szkoleni-a podyplomowego oraz doświadczenia
zawodowego;

' - — Oferte złożone przez .z o.o. z siedzibąw Jędrzejowie przy ul. Mikołaja
”Kopernika- 17, na kwotę 833,89- zł za godzinę-. (oferta wpłynęła do zamaWi-ającego w dniu
30.1 0.2020” r.) '

› — Ofertę złożoną przez _ ek z eiedzibą w Gliwicach przy 'ul. '
”Powstańców Warszawy 4/3, na. kwate 80,00 zł za godzinę (Oferta wpłynęło. do

. Zamawiającego w ”dniu 30.10.2020 r.);
— Oświadczenia Zamawiającego o braku. powiązań 2 Wykonawca,. złożone:. w dniu

' 26.11.2020 r. przez Pana Juliana Jasińskiego (ID LSI 1421219);
— Potwierdzenie zamieszczenia informacji o wyniku postępowania na Bazie...

konkurencyjności (ID LSI 1388786) oraz na stronie cpz.bip2.gliwice.eu ( ID LSI 1388808);
=— Notatke służbowe w wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartosci nie

przekraczającej równowartość 30 000 euro .z dnia 26.11.2020 r. (ID LSI 1388785);
— Umowę nr UBI4/2020 zawartą w dniu 22.12.2020 r. pomiędzy Miastem Gliwice w imieniu

i na rzecz którego działa z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice Pan JUlian Jasiński,
"Dyrektor Centrum Pieszy Zastępczej i Wspierania Rodziny w GIiWicach a

. na proWa-dzenie średnio 25 godZin miesięcznie usługi społecznej -— poradnictWo
psychoterapeutyczne dla uczestników projektu. na kwotę: 34 000,00 zł brutto (ID Lt-SI
1"138=8797).

!

”Na podstawe powyższej dokumentacji stWierdzono. iż Beneticjent praWidłowo przeprowadził
postepowanie w oparciu o zasadę konkurencyjności.

2 rejestru postępoWań w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2014-2020 wynika. '
iż w okresie objętym kontrol-ą "n ie przeprowadzono zamówień na podstawie zapisów sekcji 8.5.1
ww. Wytycznych, tj. w przedziale od 20 do 50 tys. zł. netto.

Jednocześnie w wyniku weryfikacji” dokumentacji Pani w obezarze dot.
"personelu projektu Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dniu 22.04.2021 r. z ww. osobą zawarto--
Umowa zlecenie, przedmiotem której jest prowadzenie działań-z zakresu konsultacji i pozyskiwania
kandydatów narodziny zastepcze. We wniosku o dolinansowanie projektu --zaplanowano wydatki '
dot. zatrudnienia konsultanta ds. kandydatów na rodziny zastępcze w kwocie 63 000,00 zł (umowa '
cyWilnoprawn-a). .Niemniej, jak wynika z notatki służbowej dot. szacowania wartości zamówienia.: '
dnia 25 03.20.21 r., w związku ze skróceniem okresu zatrudnienia. w. konsultanta wartosć.
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szacunkowa zamówienia została ustalona na  łączną. kwotę netto 49 000,00- zł (w planie
zatrudnienie 2 konsultantóww wymiarze po 50. godzin każdy., 14 m-cy )( 100 godzin x 35 złotych =-
49 000 00 zł) Jednocześnie założono zatrudnienie do realizacji w. usługi 2 konsultantów.
W świetle powyższego Realizator został zobowiązany do przeprowadzenia postępowania w trybie
rozeznania rynku co zostało zweryfikowane pi zez Zespół kontrolujący.
?Wtrakcie czynności kontrolnych weryfikacji poddano:

.— zapytanie ofertowe 2/RPOWSL12021 z dnia 06.04.2021 r.. ndnie z którym przedmiotem
zamówienia jest Usługa spole-czna: Konsultant ds. kandydatów na rodziny-zastępcze.;

. ofertę złożoną przez Panią _ w dniu 15.04.2021 r. na kwotę 35,00 zł.
_ „ brutto za godzinę usługi; . . .  ' .
. 3-2 'ofeitę złożoną przez Panią " - . "wd-niu 1-«5_.'.04.2021 .r. na kwotę 3500 zł

~*." brutto za godzinę- usłu_gi;..' „zi. '
. zawiadomienie o wyborze zdnia 200422021 r. «--zamieszczone.zgodnie-.z ośWiadczeniem

(iD LSI 1417268) w gablocie informacyjnej w siedzibie Realizatora; . '
|| umowe zlecenie nr 02GHI1ICPZI'5I2021/ZL zawarta w dniu 22. 04 2021 r . z  Panią
,. -* |rzedmiotem której jest prowadzenie średnio 50 h miesięcznie dzialan

"~ 5" w zakresie konsultacji i pozyskiWania kandydatów na rodziny zastępcze. Umowa została-if
zawarta na okres. od 22.04.2021 r. do 30.09.2021 r. w kwocie 35.00 zł brutto za 1 h usługi.;

.o. umowa zlecenie nr 02G-Hl1lCPZl6/2021IZL zawartą w dniu 22.04.2021 r. z Panią
przedmiotem której jest prowadzenie średnio 50 h miesięcznie dzialan

w zakresie konsultacji i pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze. Umowa została
zawarta na okres od 22.04.2021 r. do 30.09.2021 r. w kwocie 35,00 zł brutto za 1” h usługi;

Zgodnie z przedłożoną notatką służbową z wyboru wykonawców .(ID LSl 1416701) Zapytanie
ofertowe zostało skierowane ustnie oraz telefonicznie do 4 osób, tj. pracowników oraz pracowników
współpracujących z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Ponadto oferta została
wywieszona w gablocie informacyjnej w siedzibie Realizatora. ,
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż Pani __ oraz Parti

na dzień zloz-enia ofert oraz zawarcia umów zlecenie były zatrudnione przez
Realizatora.
Uznanie kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika Beneficjenta pełniącego rolę
personelu projektu, do realizacji zadań w ramach projektu także na pod-stawie stosunku
cywilnoprawnego zostało dopuszczone przez. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne]
w Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 07.01.2021 r.
Dodatkowo Realizator Oświadczył „że zakres obowiązków Pani (starszy

- specjalista pracy z redzina) oraz Pani ' (psycholog) w ramach podstawowych
umów o pracę jest rodzajowo różny od obowiązków pełnionych przez ww. na stanowisku
konsultanta ds. kandydatów na rodziny zaszepcze, które pełnią na podstawie umowy zlecenie
.w projekcie pn.: „Wspieramy— Wzma.cn|'amy-Rozwrj'amy. Deine-tytucjon-allzacja pieczy zastępczej
„w GliwicaCh”. W okresie objętym kontrolą nie rozliczone wydatków. z tytułu zawartych umów.

Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono uchybienia opisane w pkt. XlI n|n|ejszej
Informacji pokontrolne].

8. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pocy .de— minimis, „mmv
w ramach wyłączeń blokowych.
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'Wtkontroiowahym projekcie nie założono pomocy publicznej:! pomocy de minimis.

' ...9' Sposób realizacji działań informacyjno - promocyjnych.

" " .  Ezra względu ”na zdalny charakter kontroli, Zespół kontrolujący z-weryiikował działania promocyjne—› '
] informacyjne podjęte wramach realizowanego projektu w oparciu o dokumentację fotograficzną '

" zamieszczoną w LSII wtym: oznaczenie biura projektu oraz miejsca realizacji projektu. (ID LSI:
1152454 —- 1152458, 1153775, 1153776). Informację o realizowanym projekcie zamieszczono na '
stronie internetowej Realizatora hitto-'sJ/rodginazaeteoczgaoliw-ice.oi!. Miejsce realizacji projektu .
zoo-tato oznaczone plakatem inionnacyjno—promocyjnym. zgodnym zwymogami IZ w tym zakresie.
W dokumentacji projektu stosowane są prawidłowe logotypy.

Na ”dame analizy przedłożonej d0kumenta'cji Zespół kontroluje-cr superdził UChYbiEi'iić.
opisane szczegółowo w pkt. XII niniejszej Ireformacji:pokontrolnej.'-

XII. Wyniki kontroli
Po weryfikacji przedłozonej przez leneficjentalReaI-izatora dekumentacji Zespoł-' kontrolujący
stwierdził uchybienia. w następującym obszarze („numeracja zgodna. z: zakresem kontroii
wskazanym w części X niniejszej Informacji pokontrolnej). :

2. Dokumentacjawzakresie kwalifikowalności wydatkow-dotyczących personelo- projektu.
Nieprawidłowości kluczowe: brak
Nieprawidłowości istotne: brak .
Pozostałe uchybienia:

„ W systemie LSI w module Personel projektu -błędn-ie..- wskaz-ano: okre-e. zaangażowania.. ”Pani _
tj”. 01.07.2020 r. —- 30.09.2021 r. Zgodniez przedłożoną- dzokumentacjąz dniem

: 28.02.2021 r. rozwiązano umowe o prace z ww. pracownikiem.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta/Realizatora do korekty danych zgodnie ze wskazanym
powyżej uchybieniem.
.!..3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestnikow. projektu, poprawności"

przetwarzania ich danych osobowych oraz prawidłowości realizowanych ”form
wsparcia w ramach projektu.:

.Nie-prawidłowości kluczowe: brak
Nieprawidłowości istotne-: brak
Pozostałe uchybienia:

W przypadku dwóch uczestników projektu.,tj. Piana _ i Pan.-a- . dane-'
Wpis-ane do systemu: LSI, Modułu PEFS nie sagi-zgodne z przedłożoną dokumentacją:

—-- w przypadku Pana. ”:<-w PEFS wskazano: nr teletOnw ' oc Jest
niezgodne z dokumentem źródłom/ym, w którym widnieje:

-— w przypadku Pana ' w PEFS wskazano: numertelefonu; _ e jest
niezgodnez dokumentem źródłowym. wktórym widnieje nr tel.

Zalecenia pokontrolne—:
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zgnoWiązuie Się Beneficjenta do --dokonania stosoyimej korekty danych .w Module PEFS-.., zgodnie:
ze stwierdzonym uchybieniem tak, aby dane wykaZywan—e w systemie LSI byly teżsame z danymi
zawartymi w dokumencie pn. Formularz zgłoszeniowy.

W sytuacji błędnych danych wskazanych w dokumencie pn. Formularz zgłoszeniowy,.- proszę
o złożenie stosownych wyjaśnień oraz załączenie dokumentów zgodnych ze stanem faktycznym;

W” celu wykonania zalecenia pokontrolnego proszę o załączenie w LSl w module Kontrole zrzutu
ekranu potwierdzającego dokonanej korekty w module PEFS lub załączenie stosownych
wyjaśnień/dokumentów (w przypadku konieczności korekty dokumentow dot. naboru uczestników
do projektu).

4. Dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych, wtym sposób wyodrębnienia ewidencji-
; księgowej oraz zgodnbść danych przekazywanych we wniosku o płatność

' '=' '. rzdokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

1. We wniosku o płatność nr WNP RPSL.09 02 01—24—02GHI19 002 02 w Zad. 3 poz. |
w kolumnie 8. Kwota dokumentu brutto wskazano 2 323 00 zł. Zgodnie z przedłożonym
dokumentem winno być 2 254 00 zł.

Rekomendacja:
Mając na uwadze takt., iż powyzsze. uchybienie. nastąpiło w uprzednio zatwierdzonym wniośku.
o płatność rekomenduje się B'e'neflcjentowi 'wzmozenie kontroli *weWnętrznej w zakresie danych
wykazywanych w poszczególnych kolumnach wniosku o płatność, tak by były one zgodne
z dokumentami źródłowymi.

2. We wniosku o płatność nr WNP—RPSL.09.02.01-24~02GHI19-005-01 w Zad. 1 poz.. 11,
wZad. 3 poz.23 oraz w Zad. 5 poz. 27 w kolumnie 2 Nr dokumentuwskazano 22.
Przyjmując, iż 'w przypadku pozostałych dokumentów dot. wkładu własnego rozliczonych
we wnioskach o płatność Realizator przyjmuje nr dokumentu wynikający z ewidencji
księgowej prawidłowym nr wskazanym w przedmiotowej kolumn-ie winien być nr
2021/02/22.

3 We wniosku o płatność nr WNP—RPSL.09.02.01-24—02GHI19-005—01 w Zad. 1 poz. 2:
wkolumnie 2 Nr dokumentu wskazano 114/2021 — winno być 2021/14. W kolumnie 7 Data-'
zapłaty wskazano 28.01.2021 r .  (data Zapłaty netto wynagrodzenia) w "przedmiO'towej
kolumnie należy również wskaz-ać datę zapłaty składek ZUS oraz zaliczki na podatek
dochodowy tj. 05.02.2021 r. oraz 22.02.2021 r. Ponadto, w kolumnie 8- Kwota dokumentu
brutto, w wierszu 1.2 Wydatki kwalifikowalne oraz w wierszu 1.4 Dofinansowanie wskazano
3400,00 zł - zgodnie z przedłożonym dokumentem winno być 4 068,78 zł.

4. We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.09.02.01—24-02GH/19—005-01 w Zad. 1 poz. 3:
wkolumnie 7 Data zapłaty wska-zano 25.02.2021 r. (data zapłaty netto wynagrodzenia.),
w przedmiotowej kolumnie należy również- wskazać datę zapłaty składek ZUS oraz zaliczki
na podatek dochodowy tj. 05.03.2021 r. oraz 22.03.2021 r. Ponadto, w kolumnie 8 Kwota
dokumentu brutto, w wierszu 1.2 Wydatki kwalifikowalne oraz w wierszu 1.4
Dotinansowanie wskazano 3 40.0 00 zł — zgodnie z przedłożonym dokumentem winno być;
4 068 78 zł

5 We wniosku o płatnośc nr WNP—RPSL. 09. 02. 01-24—02GHI1 9-005 01 w Zad. 1 poz. 4
w kolumnie 7 Data zaplaty wskazano 04.03.2021 r. (data zapłaty netto wynagrodzenia)
yti-"przedmiotowej kolumnie należy również wskazać datę zaplaty składek ”ZUS oraz zaliczki
na podatek dochodowy tj. 03.04.2021 r. oraz 20.04.2021 r. Ponadto, w kolumnie 8 KWota'
dokumentu brutto., w wierszu 1.2 Wydatki kwalifikowalne oraz w wierszu 1.4.

, Sląskle M a m a s  -
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__Dotinainsowanie ws-kazano 1' 513550621.«zf-godnie z przedłożonym 
.dO'kumen-tem wmno byo

' : i - . .. -1 841,12 zł;
_' go. ”We. wniosku . płatność nr WNP—RPSL.09.02.01—24-02GH/19-005—01 w Zad. 2 poz.. 1:-

w kolumnie 7 Data zapłaty Wskazano 30.03.2021 r. (data zapłaty netto wynagrodzenia:.) '
w przedmiotowej kolumn-ie należy również wskazać datę zapłaty składek ZUS oraz zaliczki
na podatek dochodowy tj. 05.04.2021 r. oraz 20.04.2021 r. Ponadto, w kolumnie 8 KWota
”dakumentu brutto, w wierszu 1.2 Wydatki kwa/ińkowalne oraz w. wierszu 1.47

i Domen-sowanie wskazano 2 328,28 zł - zgodnie z przedłożonym dokumentem winno być
2 786,23 Zł;

' 7. We wniosku o płatność aNP—RPSL.0-9.02.01—24-—02GH/19-005-01 wZad. 1 poz. 5 oraz?
w Zad 5 poz.1._w .kolumnie 7 Data zapłaty wskazano 09.04.2021 r. (data zapłaty netto
wynagrodzenia) w przedmiotowej kolumnie należy również wskazać datę zapłaty składek
ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.-, tj. 3.0 04 2021 r.

:8. ”We wniosku o płatność nr WNP—RPSL. 09. 02. 01—24-02GI—l/1 9—'—005:—O1 w Zad. 1 poz. 13: '
w kolumnie 7 Data zapłaty wskazano 05.01.2021 r. (data zapłaty netto wynagrodzenia)
w przedmiotowej kolumnie należy również wskazać datę zapłaty składek ZUS oraz zaliczki-'
na podatek dochodowy, "tj. 05.02.2021 r. oraz 22.02.2021 r. Ponadto. w kolumnie ~B Kwota
dokumentu brutto., w wierszu 1.2 Wydatki kwa/ińkowa/ne oraz w wierszu "1.4
Dotinansowanie wskazano 2 485 00 zł——zgodnie z przedłożonym dokumentem winno być

:' . '  2 973, 81 Zł;

"Zalecenie 2-8:
Mając na uwadzefakt, iż? stwierdzone--uchybienie- nastąpłło w.niezatwierdzonym wniosku "o płatność
zaleca się skorygowanie błędnych danych według WSKBZ-ań zamieszczonych” WWE/Że]. Weryfikacji
wzakresie wykonania zalecenia dokona osoba rozliczające wniosek o płatność

9. W opisie Dokumentu nr 2021/02/22 z dnia 25. 02 2020 |'. brak daty oraz opisu osoby
dokonującej sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym oraz formalno-
rachunkowym oraz osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej.

10. W opisie Listy płac nr 2021/83 wskazano błędny nr i nazwę Zadania, którego wydatek: ,
dotyczy (Zad.-3) oraz kwotę dofinansowania (1 440,00 zł) — winno być Zadanie 1 wraz '
z nazwą oraz kwotą — doknansowania 720,00 złoraz Zadanie 5 wraz z nazwą oraz kwotą '
.d'ofinansowania 709,85 zł. w opisie należy również wskazać wysokośc wkładu własnego,.
tj. 10,15 zł.

11 . W opisie Listy płac nr 2021/71, List-y płac nr 2021/83 nie wskazano. daty-zapłaty składek
ZUS" oraz zaliczki-,na podatek doChod'OWy.

Zalecenie 9-11 :
Zachodzi konieczność dokonania stosownej korekty opis:-u. przedmiotowego dokumentu oraz jego. .
ponowne zamieszczenie- W systemie LSI w zakładce Kon-trok).

?. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjnosci oraz
udokumentowania rozeznania rynku - -

Nieprawidłowości kluczowe: brak
Nieprawidłowości istotne: brak
Pozostałe uchybienia: . .

1 . W systemie LSI w module Rejestrpostępowań /zamówień |' dokome'otdwniewprowadzpne
postępowań przeprowadzony/oh |||/"trybie: rozeznania rynku

Zalecenie pokontrolne:



' Rzecz oa me.-:Foodusze
Eu ropejskie

- Pomoc Teduni'ana

lZ RPO WSL zobowiązuje BeneficjentalRealizatora do uzupełnienia danych zgodnie-. ze
' wskazanym powyżej uchybieniem. Powyzsze dot. wszystklch postępowań przeprowadzonych -
przez Realizatora w trybie rozeznania rynku.

Sląskie... ” f o t .

2. W zapytaniu ofertowym nr 2/RPOWSLIŻO21 wskazano, iż propozycje cenową wraz
zwymaganymi dokumentami należy dostarczyć m.in. osobiście lub w keper'cie
z dopiskiem: „Oferta cenowa - poradnictwo logopedyczne” —- w przypadku złożenia oferty

' drogą elektroniczną prawidłowo wskazano nazwę postępowania jaka należy wskaz-ać
w temacie maila. Jednocześnie jako termin złożenia oferty wskazano 16.04.2022 "r. ___...
w ocenie Zespołu kontrolującego winno być 16.04.2021 r.

._Rekomendac'  a:
IZ. RPO WSL rekomenduje BenefmJentown podczas dalszej reallzacy prejektu zwrększenle kontroll .

- wewnętrzne] w zakresie poprawności danych wykazywanyoh w ogłoszeniu o zamomentu
”tak by nie budziły one wątpliwości ”co do pop|awności przeprowadzonego postępowania

3 Z przedłożonej Notatki służbowej z wyboru wykonawcy wynika iż Realizator zemlesoll
zapytanie ofertowe w gablocie informacyjnej w siedzibie zamaWiającego oraz przekazał ustnie-
lub telefonicznie informacje o zapytaniu ofertowym do pracowników Centrum Pieczy
Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz praCowni-kow--wspołpracujących z CPZNVR. Zgodnie
: Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos'ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fund-uszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na.
lata 2014—2020 z dnia 21.12.2020 r. pod-rozdziałem 6.5.1 pkt. 2 :  „ W  celu potwierdzenia
przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne - jest udokumentowanie analizy cen/cenników
potencjalnych wykonawców zamówienia —- wraz z analizowanymi cenami. Cennik można
pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub popr-zez opubiicznienie opis-u przedmiotu
zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie
zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.".
W opinii IZ RPO WSL powyzsze dzialanie nie spełnia w pełni wymogów ww. Wytycznych.,
z uwagi na brak udokumentowania przekazania zapytań ofertowych do potencjalnych
wykonawców oraz brak upowszechnienia zapytania na stronie interneto-wej zamawiającego.,
jednakże z uwagi na fakt, iż w wyniku tak skierowanego zapyta-nia otrzymano 2 Oferty, ktore
wskazują na cenę rynkową, lZ RPO WSL nie stwierdza wtym zakresie nie-prawidłowości.

Rekomendacja:
lZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi podczas dalszej reallzaCji projektu przeprowadzenle
procedury rozeznania rynku zgodnie z zapisami ww. Wytycznych

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania ”rynku Realizatołr
Sporządził Notatka służbową z wybory wykonawcy dot. zatrudnienia konsultanta ds.
kandydatów na rodziny zastępcze na umowe cywilnoprawna w ramach projektu nie
zawiera daty sporządzenia. Brak daty uniemożliwia przeprowadzenie ścieżki audytu.”
Powyzsze nalezy traktowac jako uchybienie bez wpływu na zastosowany tryb„

._ przeprowadzoną procedure oraz wynik postępowania.
Rekomendacja:
IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi, przy realizacji kolejnych zamówień w projekcie oraz
podczas realizacji następnych projektów współfinansowany-ch z Europejskiego F undŚusz-u.
Społecznego, do wzmożonej kontroli wewnętrznej nad dokumentacja dot. zakUp-ów SZczegóIną-
uwagę Beneficjent winien zwrócić na daty sporządzenia dokumentow. aby możliwe- było
przeprowadzenie ścieżki audytu.
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'.9; Sposob realizacji działań infomacyino-promooyjnych
Nieprawidłowości kluczowe: brak
Nieprawidłowości istotne: brak
Pozostałe uchybienia:

Strona internetowa dot. niniejszego projektu h i t s :  lfmdzmazastecza :Ilwme ll jeSt
niedostosowana do potrzeb osób z n|epelnosprawnosc|am| tj. nie spełnia wymogów standardów
informacyjno—promocyjnych okreslonych w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie rea/523617 _ .
zasady równości szans :' niedyskryminacji, wtym dostępności dla osób z niepełnosprawnośoiami
oraz zasady równości szans kobiet |' Mężczyzn w- ramach- funduszy unijnych na lata 2014—2020.
Stwierdzono w szczególności następujące uchybienia: '

"~.” Kontrast pomiędzy zastosowanymi kolorami czcionek.-ra tłem jest niewystarczający;
~ Brak możliwośoi zmiany kontrastu recz-nie:;
. Brak-możliwości zmiany rozmiaru czcionki; '

Rekomendacja-:
IZ RPO WSL zaleca Ben-eriojantowi. dome-owania strony intenetowe] dot. realizowanego projektu.
do minimal nyćh wymogów-w w. zakresie.; w terminie '14 dni od otrzymania niniejszej lniormaeji
'Po-kontrolnej.

' )

'Xlll... Ocena. według:. kryteriów:.

_'Z'espól kontrolujący w wyniku kontroli poszczegolnych obszarów dokonał .=oeeny- realizacji dzaian
wramach projektu na poziomie-: Kategoria nr 2...
gdzie:
Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo. ewentualnie potrzebne są "niewielkie-.
usprawnienia;

' Kategoria 'nr 2” - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują.
uchybienia i potrzebne są usprawnienia;
Kategoria nr 3 — projekt jest realizowany w. sposob częściowo poprawny, wystepują istotne
uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwaliiikowalnymi), potrzebne. są usprawnienia.
lub wdrożenie planu naprawczego,
Kategoria nr 4. - projekt jest realizowany nieprawyidiowo występują liczne kloszowe
uchybreni-alnieprawidiowośoi. potrzebne.. jest niezwłoczne: wdzrozenie planu naprawczego.

' Pouczenie:
W przypadku braku uwag. do Informacji pokontrolne] w terminie '14 dni kalendarzowych od dnia:
Otrzymanie przedmiotowego. dokumentu nalezy przekaz-ać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu
i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie- wykonania zaleceń pokontrolnych lub
Wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgloszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników
kontroli. W takim przypadku kierownik Jednostki” kont'mlowanej w 'terminie- 14 dni kalendarzowa?
od dnia otrzymania Informacji pokontrolne] przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia.
i ewentualną dokumentację w sprawie

Powyzszy termin może zostao przedłużony przez mstytuqę kontrolu1ącą na czas oznaczony,
na wniosek podmiotu kontrolowanego,. złozony przed upływem terminu zgloszenia zastrzeżeń.
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W przypadku przekrocżenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenre uwag do informacji
. pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmowrc ich rozpatrzenia

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane '
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu Zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację ”pokontrolna,
zawierającą skorygowano ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń”
wraz” z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest
przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14. dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W "trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe '
czynn0ści kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień

' na piśmie . c o .  każdorazowo przerywa bieg powyższego tenninu. Od ostatecznej informacji pokontrolne]
'nie prżyeługuje możliWość złożenia zastrzeżeń.
Jednoczesnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawier'ria w Informacji pokontroinej w każdym czasie
z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego oczywistych omyłek informację o zakreere

' sprostoWania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu

Sporządził:
1.Aneta Przybylska;-
2. Agnieszka Soszyńska:
Zaakceptował: ' Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są Dane osoby dokonującej czynnścr oraz data są
uwzględnione w. historii obiegu dokumentu., uwzględnione w historii obie-gu dokumentu
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