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Gogolin, dnia 4 czerwca 2007 r.

Tylko do uzytku sluzbowego.

PROTOKÓL
kontroli przeprowadzonej w Osrodku Wsparcia i Terapii Dla Osób

Niepelnosprawnych Urzedu Miejskiego w Gogolinie,
ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

NIP 756-10-25-656
REGON 000527948

Kontrole przeprowadzili w dniu 4 czerwca 2007 r. nizej wymienieni pracownicy
Oddzialu Opolskiego Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepelnosprawnych:

Dorota Bethke - Kierownik Dzialu Kontroli i Windykacji Oddzialu Opolskiego
PFRON, na podstawie upowaznienia nr 99/2007 r. z dnia 1 czerwca 2007 r.
Alina Kucharska - Starszy Specjalista do Spraw Kontroli i Windykacji Oddzialu
Opolskiego PFRON, na podstawie upowaznienia nr 100/2007 r. z dnia
1 czerwca 2007 r.

Kierownikiem zespolu kontrolerów, upowaznionym do podpisania protokolu z kontroli
jest Kierownik Dzialu Kontroli i Windykacji Oddzialu Opolskiego PFRON - Pani
Dorota Bethke.
Przedmiotem kontroli bylo wykorzystanie srodków finansowych Funduszu
przekazanych na podstawie umowy nr 1/0-08/POSN/2006 z dnia 17 marca 2006 r.
o dofinansowanie w ramach programu pn. "Program ograniczania skutków
niepelnosprawnosci" (I transzy srodków).

Jednostke samorzadu reprezentowal:
Pan Joachim Wojtala - Burmistrz Miasta Gogolin

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnosciach kontrolnych uczestniczyl,
kontrolujacym dokumentacje udostepnial i udzielal informacji:

Pan Andrzej Mrowiec - Naczelnik Wydzialu Zdrowia i Polityki Spolecznej Urzedu
Miejskiego w Gogolinie.

Na wstepie poinformowano Pana Andrzeja Mrowiec - Naczelnika Wydzialu Zdrowia
i Polityki Spolecznej Urzedu Miejskiego w Gogolinie o prawie do udzialu
w czynnosciach kontrolnych, zglaszania zastrzezen i skladania wyjasnien.

Informacje ogólne.

Przedmiotem umowy nr 1/0-08/POSN/2006 z dnia 17 marca 2006 r. bylo
dofinansowanie ze srodków Funduszu projektu pn.: Utworzenie Osrodka Wsparcia
i Terapii Dla Osób Niepelnosprawnych Urzedu Miejskiego w Gogolinie.
W dniu 28 kwietnia 2006 r. Fundusz przekazal Urzedowi Miejskiemu w Gogolinie na
podstawie wyzej wymienionej umowy na wyodrebniony rachunek bankowy
w Banku Spóldzielczym w Gogolinie o nr 30888300053001 00002381 0001
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I transze srodków w wysokosci 127.883,01 zl.
W dniu 20 grudnia 2006 r. Oddzial Opolski PFRON rozliczyl 83,65% I transzy
srodków i przekazal w dniu 22 grudnia 2006 r. II transze srodków w wysokosci
127.883,01 zl.

W trakcie kontroli ustalono, co nastepuje:

1) Urzad Miejski w Gogolinie wykonal adaptacje czesci pomieszczen
piwnicznych w budynku Domu Spokojnej Starosci "Sw. Barbara" w Kamionku
na potrzeby Osrodka Wsparcia i Terapii Dla Osób Niepelnosprawnych:

a) wykonano sciany wydzielajace sanitariat,
b) wykuto i poszerzono otwory drzwiowe oraz osadzono nowa

stolarke drzwiowa,
c) wykonano nowe posadzki z plytek ceramicznych wraz

z cokolikami,
d) wykonano okladziny scienne z plytek ceramicznych

w pomieszczeniach sanitarnych,
e) ulozono plytki antyposlizgowe na schodach wewnetrznych

wraz z cokolikami,
f) odbito istniejace tynki wewnetrzne na scianach oraz wykonano

nowe,
g) pomalowano sciany i sufity,
h) wymieniono wylaczniki i przyciski oraz oprawy oswietleniowe,
i) zamontowano baterie umywalkowa i natryskowa,
j) wykonano zawory przelotowe i zwrotne instalacji

wodociagowych z rur stalowych.
2) W zaadaptowanych pomieszczeniach miesci sie magazyn sprzetu

rehabilitacyjnego oraz urzadzen pomocniczych.
Osrodek nieodplatnie udostepnia sprzet i urzadzenia dofinansowane ze
srodków PFRON w ramach umowy w formie umowy uzyczenia zgodnie
z Zasadami udostepniania urzadzen pomocniczych i sprzetu rehabilitacyjnego,
które stanowia zalacznik nr 6 do umowy.
Magazyn sprzetu i urzadzen prowadzi Pan Roman Jonca zatrudniony przez
Urzad Miejski w Gogolinie na umowe o prace, w pelnym wymiarze czasu pracy
od dnia 1 sierpnia 2006 r.
Pan Roman Jonca pracuje na 1/3 etatu jako mechanik sprzetu - magazynier,
a w wymiarze 2/3 etatu jako kierowca.
Pan Roman Jonca zajmuje sie równiez konserwacja, naprawa i serwisem
sprzetu rehabilitacyjnego i urzadzen pomocniczych oraz prowadzi stosowna
dokumentacje (zeszyt napraw i przegladów).
W aktach wyzej wymienionej osoby znajduje sie aktualne zaswiadczenie
lekarskie o mozliwosci podjecia i kontynuowania pracy, zaswiadczenie
o przeszkoleniu z zakresu BHP oraz orzeczenie psychologiczne stwierdzajace
brak przeciwwskazan psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy.

3) Do realizacji zadania Urzad Miejski w Gogolinie zatrudnil w Osrodku
Wsparcia i Terapii Dla Osób Niepelnosprawnych od dnia 1 czerwca 2006 r. na
umowe o prace w pelnym wymiarze czasu pracy na stanowisku inspektora
Pana Andrzej Opyt.
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Pan Andrzej Opyt prowadzi m. in.:
rekrutacje beneficjentów pomocy oraz diagnozuje potrzeby zwiazane z ich
rehabilitacja zawodowa i spoleczna,
udziela nieodplatnych porad beneficjentom pomocy, czlonkom ich rodzin
i opiekunom,
prowadzi baze danych beneficjentów objetych pomoca, która zawiera
nastepujace dane: imie i nazwisko osoby niepelnosprawnej, wiek, rodzaj
schorzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy.
W aktach osobowych wyzej wymienionej osoby znajduje sie zaswiadczenie
lekarskie o mozliwosci podjecia i kontynuowania pracy, zaswiadczenie
o przeszkoleniu z zakresu BHP oraz zakres czynnosci.

4) Sprzet rehabilitacyjny oraz urzadzenia pomocnicze wykorzystywane sa
zgodnie z przeznaczeniem.
W dniu kontroli wiekszosc sprzetu rehabilitacyjnego i urzadzen pomocniczych
dofinansowanych ze srodków Funduszu byla wypozyczona osobom
niepelnosprawnym.

5) Sprzet rehabilitacyjny oraz urzadzenia pomocnicze dofinansowane ze
srodków Funduszu zostaly wpisane do ewidencji uzyskanych srodków
trwalych i innych skladników majatku zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6) Na sprzecie i urzadzeniach umieszczono naklejki zawierajace informacje
o dofinansowaniu ich zakupu ze srodków PFRON.

7) Do realizacji zadania Urzad Miejski w Gogolinie zatrudnil zgodnie z umowa
nr 1/POSN/O-08/2006 z dnia 7 marca 2006 r. na umowy - zlecenia
rehabilitantów, psychologa oraz prawnika.
Rehabilitanci oraz psycholog swiadcza uslugi w pomieszczeniach
Gminnego Osrodka Zdrowia w Gogolinie oraz w domu pacjenta.
Prawnik udziela porad w pomieszczeniach Gminnego Osrodka Zdrowia
w Gogolinie.
Uslugi rehabilitacyjne prowadzone sa na podstawie zlecen lekarzy
codziennie w godzinach od 7.50 - 15.25.
Porady psychologiczne udzielane sa dwa razy w tygodniu tj. we wtorki i srody
w godzinach od 8.00 -14.00.
Porady prawne udzielane sa równiez dwa razy w tygodniu tj.:
w poniedzialek w godzinach od 8.00-12.00 oraz w czwartek w godzinach od
11.00-15.00.

8) Gmina Gogolin zawarla w dniu 28 lipca 2006 r. z firma AUTO -SALON Sp.
z 0.0. w Opolu, ul. Wroclawska 137 umowe sprzedazy nr WG.1.342-31/2006
na zakup samochodu osobowego (busa) do przewozu osób
niepelnosprawnych, lacznie 9-ciu osób, w tym jednej osoby na wózku
inwalidzkim.

. Dofinansowany ze srodków Funduszu samochód 9-cio miejscowy marki OPEL
VIVARO COMBI X83/CN o numerze rejestracyjnym OKR30EV zostal
wyposazony:

w podloge antyposlizgowa,
siedzenia typu lotniczego z zaglówkami wyposazone w biodrowe
bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa,
winde elektryczno-hydrauliczna,
szyny do mocowania jednego wózka inwalidzkiego,
komplet pasów bezpieczenstwa do mocowania wózka i osoby.
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. Na pojezdzie umieszczono w widocznym miejscu informacje o dofinansowaniu
jego zakupu ze srodków PFRON oraz LOGO Urzedu Miejskiego w Gogolinie.

. Pojazd zostal zakupiony w trybie przetargu nieograniczonego. Przy wyborze
dostawcy zastosowano postepowanie okreslone w ustawie "Prawo zamówien
publicznych" (Dz. U. nr 19, poz.177 z dnia 9 lutego 2004 r.).

. Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC, AC i NW.

. Pojazd odpowiada kompletnemu typowi opisanemu w swiadectwie
homologacji typu nr PL*3190*01 z dnia 24 pazdziernika 2005 r.

. Zabudowa przystosowujaca samochód do przewozu jednej osoby
poruszajacej sie na wózku inwalidzkim zostala wyprodukowana przez
firme "CARPOL" Spólka z 0.0. w Warszawie.

. Urzad Miejski w Gogolinie na biezaco prowadzi karty drogowe pojazdu,
w których szczególowo rozpisuje trasy i pokonane kilometry.

. Pojazd nie zostal przekazany osobom trzecim nie wchodzacym w sklad
struktury organizacyjnej Urzedu, jak równiez nie zostal oddany w zastaw,
przewlaszczony na zabezpieczenie jak równiez nie zastosowano innej formy
przeniesienia prawa.

. Dofinansowany ze srodków PFRON pojazd wykorzystywany jest zgodnie
z przeznaczeniem.

Urzad Miejski w Gogolinie wywiazuje sie z warunków umowy
nr 1/0-08/POSN/2006 z dnia 17 marca 2006 r.

Kontrolowany zostal poinformowany o mozliwosci zgloszenia na pismie
zastrzezen wraz z uzasadnieniem, co do tresci protokolu w terminie 7 dni od daty
otrzymania protokolu.
W dniu 4 lipca 2007 r. przeslano Panu Joachimowi Wojtala - Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gogolin protokól kontroli zawierajacy 4 kolejno ponumerowane strony,
sporzadzony w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach do podpisu.

Kontrolowany Kontrolujacy

Kierownik
Dzialu Kontroli i Windykacji

.3). 3e-+hk~
Dorota Belhke..............................................
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