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Tczew, dnia 27.06.2018 r.  

PROTOKÓŁ nr 2/2018 

z przeprowadzonej kontroli 

Na podstawie § 97 oraz § 92 STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione ustawy, uchwały, 

akty i obowiązujące przepisy prawne: 

 

1. Statut Miasta Tczewa - Uchwała Nr XLIX/433/2010  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2010 r. 

2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r. - Uchwała Nr XXXVII/336/2017 Rady Miejskiej w 

Tczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: 

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  

w Tczewie 

83-110 Tczew, ul. Piłsudskiego 1 

2. Imię i nazwisko kontrolujących: 1. Krzysztof Misiewicz – przewodniczący zespołu  

2. Zenon Drewa – członek zespołu  

3. Gertruda Pierzynowska – członek zespołu 

4. Marcin Szulc – członek zespołu 

5. Kazimierz Mokwa – członek zespołu 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrolę rozpoczęto w dniu 22 stycznia 2018 r. 

Kontrolę zakończono w dniu 30 maja 2018 r.  

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: Rozliczanie środków finansowych przeznaczonych w 

budżecie miasta na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 

miasta Tczewa w latach 2016-2017 

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych  

6. Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych: 

 

Kontrola rozpoczęła się 22 stycznia 2018 r. i trwała do dnia 30 maja 2018 r.  

 

Zespół kontrolny sformułował pytania dotyczące działalności Placówek Wsparcia Dziennego, Świetlic 

Środowiskowych oraz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych z dnia 22 stycznia 2018 

r., na które otrzymał odpowiedzi pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 

Po zapoznaniu się z odpowiedziami zespół kilkukrotnie spotykał się z panią Bożeną Nowopolską oraz jej 

pracownikami i podczas rozmów formułował kolejne pytania, na które otrzymał odpowiedzi. Dodatkowo 

zespół zapoznał się z dokumentacją dotyczącą kontrolowanych zagadnień. Zespół kontrolny odwiedził 

również większość Świetlic Środowiskowych i zapoznał się z panującymi tam warunkami. 

 

Podczas kontroli ustalono, że: 

 

1. Placówek funkcjonujących w mieście Tczewie w roku 2018 jest 9 w tym 4 specjalistyczne  

i 5 opiekuńczych. Jest to 7 Świetlic i 2 Kluby Młodzieżowe.  

2. Dwie świetlice środowiskowe prowadzą działalność całodzienną z dziećmi w wieku od 3-5 lat. 

3. Pięć świetlic prowadzi działalność popołudniową w oparciu o młodzież szkolną. 

4. System rozliczania dotacji nie pozwala bezpośrednio porównać kosztów funkcjonowania świetlic. 
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5. Świetlica Wyspa korzysta z pomieszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie umowy dzierżawy, 

świetlica przy ul. Rokickiej korzysta z umowy użyczenia obiektu, pozostałe korzystają z obiektu na 

podstawie umowy najmu.   

6. Stan obiektów i pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność jest skrajnie różny i w niektórych 

przypadkach konieczna jest pomoc. 

7. Wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia jest zróżnicowana i uzależniona od podmiotu 

prowadzącego. 

8. System kwalifikacji dzieci i młodzieży jest niejednolity i uzależniony od podmiotu prowadzącego.  

9. W Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych zasiada 12 osób. Komisja spotyka się  

średnio 1 raz w miesiącu. 

10. Środki pozyskane z podatku ze sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2016-17 zostały w całości 

przeznaczone na realizacje Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii i prawidłowo rozliczone. 

 

Po zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami oraz rozmowami z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych 

panią Bożeną Nowopolską Zespół Kontrolny sformułował następujące wnioski: 

 

Wnioski i ustalenia pokontrolne: 

1. Zespół kontrolny wnioskuje o przeprowadzenie wszechstronnej analizy Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii pod kątem przegrupowania środków 

finansowych pozyskanych z podatku ze sprzedaży napojów alkoholowych (kapslowego) tak, aby zabezpieczały 

one w pierwszej kolejności działania priorytetowe. 

2. Zespół wnioskuje, żeby podjąć działania prowadzące do zwolnienia podmiotów prowadzących Świetlice 

Środowiskowe z opłat za wynajem lokalu. 

3. Zespół wnioskuje o doprowadzenie wszystkich świetlic do należytego i podobnego standardu. 

Uwagi do protokołu: zdania odrębne: 

 Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu. 

 

Załączniki: 

1. Pismo BRM.1711.2.2018 z dnia 17.01.2018 r. – rozpoczęcie kontroli  

2. Pismo BRM.1711.2.2018 z dnia 22.01.2018 r. – pytania kontrolne  

3. Pismo WSS.8142.8.2018 z dnia 29.01.2018 r. – odpowiedzi na pytania kontrolne cz.1 

4. Pismo BRM.1711.2.2018 z dnia 13.02.2018 r. – pytania dodatkowe  

5. Pismo WSS.8142.8.2018 z dnia 19.02.2018 r. – odpowiedzi na pytania kontrolne cz.2 

6. Pismo WSS.8142.8.2018 z dnia 27.02.2018 r. – odpowiedzi na pytania dodatkowe 

7. Pismo z dnia 15.05.2018 r. – informacja dotycząca wysokości czynszów w świetlicach w latach 2016-2017 

8. Pismo BRM.1711.2.2018 z dnia 30.05.2018 r. – zakończenie kontroli 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego: nie wnoszą uwag i zastrzeżeń. 

Zespół kontrolny: Data i podpis: 

1. Krzysztof Misiewicz 27.06.2018 r.  Krzysztof Misiewicz 

2. Zenon Drewa 28.06.2018 r. Zenon Drewa 

3. Gertruda Pierzynowska 27.06.2018 r.  Gertruda Pierzynowska 
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4. Marcin Szulc 27.06.2018 r.  Marcin Szulc 

5. Kazimierz Mokwa 28.06.2018 r.  Kazimierz Mokwa 

Pouczenie: 

1) Zgodnie z § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą podpisania protokołu 

przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 7 dni od daty odmowy – 

pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.”  

2) Zgodnie z § 99 Statutu Miasta „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady 

uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi o których mowa w ust.1składa się w terminie 14 dni od daty 

przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.” … 

 

Zapoznałam się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego. 

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Data i podpis 

1. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Bożena 

Nowopolska 

28.06.2018 r.  Bożena Nowopolska 

Uwagi: 

 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które 

otrzymują: 

Data i podpis 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 

Mirosław Augustyn 

28.06.2018  Mirosław Augustyn 

2. Prezydent Miasta Tczewa 

Mirosław Pobłocki 

28.06.2018 r. Mirosław Pobłocki 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zenon Drewa 

28.06.2018 r. Zenon Drewa 

4. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

Bożena Nowopolska 

28.06.2018 r. Bożena Nowopolska 

 

  


