
Protokol

z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Spoiecznej w Pelplinie przy
ul. Szpitalnej 2 83-130 Pelplin, przez:

1. Alicje^ Grala - inspektora w Wydziale Zdrowia, Spraw Spolecznych
i PFRON,

2. Aleksandr^ Bierut - inspektora w Wydziale Zdrowia, Spraw
Spolecznych i PFRON,

dzialaj^cych na podstawie upowaznienia Nr 186/13 z dnia 10.12.2013 roku
wydanego przez Pana Stanislawa Ackermana — Czlonka Zarz^du
dzialaj^cego z upowaznienia i w imieniu Starosty Tczewskiego.

Kontrole przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Przedmiot kontroli: realizacja warunkow umowy Nr WRR/000125/11/D z dnia
30 listopada 2012 r. o dofinansowanie projektow w ramach ,,Program
wyrownywania roznic mi^dzy regionami II" w obszarze D na projekt
pn. ,,Zakup samochodu do przewozu osob niepeinosprawnych dla Domu
Pomocy Spolecznej w Pelplinie".

Zakres szczegolowy kontroli:

I. Informacje ogolne.

II. Realizacja umowy Nr WRR/000125/11/D z dnia 30 listopada 2012 r.
1. Informacja zwia_zana z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizatora

przedsiewziecia.
2. Ewidencja ksi^gowa i ubezpieczenie pojazdu do przewozu osob

niepeinosprawnych.
3. Ogledziny pojazdu.

USTALENIA KONTROLI
' *

I. Informacje ogolne.

Kontrole- Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie przeprowadzono na terenie
Starostwa Powiatowego w Tczewie, ktory w trakcie kontroli reprezentowala
Pani Magdalena Grenc — Glowny Administrator Dom Pomocy Spolecznej
w Pelplinie. Dziala w oparciu o ustaw^ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
Spolecznej, Zarzadzenie Nr 9/74 Wojewody Gdahskiego z dnia 17 stycznia



1974 r. w sprawie utworzenia Panstwowego Domu Pomocy Spoiecznej dla
Doroslych w Pelplinie, Decyzje nr 13/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia
12 marca 2009 r. zezwalaj^ca Powiatowi Tczewskiemu na prowadzenia Domu
Pomocy Spoiecznej z siedzib^ w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2, 83-140 Pelplin
oraz na podstawie regulaminu organizacyjnego przyjetego uchwala^ nr
224/609/10 Zarza_du Powiatu Tczewskiego z dnia 8 lipca 2010 roku.

W toku czynnosci kontrolnych wyjasnien udzielat:

Magdalena Grenc - Giowny Administrator.

II. Realizacja umowy Nr WRR/000125/11/D z dnia 30 listopada 2012 r.

W zwi^zku z wnioskiem Domu Pomocy Spoiecznej w Pelplinie, zlozonym
w dniu 16 lipca 2012 roku do Starostwa Powiatowego w Tczewie
w ramach ,,Programu wyrownywania roznic miedzy regionami II" w obszarze
D, na realizacje projektu pn. ,,Zakup samochodu do przewozu osob
niepelnospravvnych dla Domu Pomocy Spoiecznej w Pelplinie" (wniosek
uzupelniany w dniu 19 lipca 2012 roku), w dniu 25 listopada 2012 roku zostala
zawarta umowa WRR/000125/11/D o dofinansowanie projektow w ramach
,,Programu wyrownywania roznic miedzy regionami II" w obszarze D.
Odbioru samochodu dokonano na podstawie uchwaly nr 104/405/13 Zarz^du
Powiatu Tczewskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia
upowaznienia do odbioru pojazdow w imieniu Powiatu Tczewskiego,
zakupionych w ramach programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych.

Samochod osobowy 9. miejscowy, marki Ford Transit kombi 300M 2.2 TDCI
140KM M6, dostarczony na podstawie umowy SP/3/2013 z dnia 4 stycznia
2013 r. przez Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. zostal przekazany DPS
w Pelplinie na podstawie protokolu przekazania nakiadow inwestycyjrtych
PI 1/2013.

1. Informacja zwi^zana z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizatora
przedsi^wzi^cia •\, _.

Materialy zwiazane z przebiegiem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego znajduj^ sie w Wydziale Zamowieh Publicznych Starostwa
Powiatowego w Tczewie.
W zwiazku z powyzszym kontroli nie poddano dokumentacji zwi^zanej
z przedmiotem zakupu.



W trybie przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawce: Dom
Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o., ul. Strzegomska 139, 54-428 Wroclaw,
NIP: 894-00-05-440 .

Zakup dokumentuje faktura VAT nr 149/13/NS, wystawiona w dniu 26 marca
2013 roku:

> wartosc brutto: 119.900,40 z!
> VAT 23%: 22.420,40 zl
> wartosc netto: 97.480,00 zl.

Na odwrocie faktury VAT widniejq adnotacje:
> Zaplata za pojazd przystosowany do przewozu osob niepelnosprawnych,

w tym na wozkach inwalidzkich, dostarczony zgodnie z umowa^ zawarta^
w trybie przetargu nieograniczonego nr SP/3/2013.

^ Pojazd jest przeznaczony dla Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie.
> Platne ze srodkow PFRON pochodzacycti z ,,Programu wyrownywania

roznic miedzy regionami II" w wysokosci 71.940,24 zl (umowa
nr WRR/000125/11/D o dofmansowanie projektow w ramach ,,Programu
wyrownywania roznic miedzy regionami II" w obszarze D z dnia
301istopada2012).

^ Platne z wydatkow, ktorych nie zrealizowane kwoty nie wygasaja^
z uplywem roku budzetowego 2012 w wys. 47.960,16 zl. Wydatek
dotyczy zadania inwestycyjnego ,,Zakup samochodu do przewozu osob
niepelnosprawnych dla domu pomocy spolecznej w Pelplinie".

Zaplate za fakture VAT dokonano dwoma przelewami:
1) w dniu 15 kwietnia 2013 roku na kwote 189.960,27 zl, tytulem: zapiata za

faktury FS-149/13/NS FS-150/13/NS; FS-151/13/NS; FS-152/13 NS;
85202/6060 minus kwota 374,85 zl . W dniu 16 kwietnia 2013 roku na
kwote 374,85 zl, tytulem: zapiata za faktury FS-149/13/NS; FS-
150/13/NS; -151/13/NS; FS-152/13/NS. 85202/6060 XIII79,

2) w dniu 15 kwietnia 2013 roku na kwote 285.502,68 zl tytulem zapiata za
faktury FS-149/13/NS FS-150/13/NS; FS-151/13/NS; FS-152/13 NS;
85202/6060 ZG z UM.WRR/000125/11/D.

2. Ewidencja ksi^gowa i ubezpieczenie pojazdu do przewozu osob
niepelnosprawnych

Pojazd marki Ford Transit Kombi ujeto w skladnikach majatku DPS Pelplin:
gr. 7, rozdz. 741 (akta kontroli str. 1), przyjeto dokumentem OT 01/2013 w dniu
30.04.2103 roku (akta kontroli str. 2).

Samochod Ford Transit Kombi zostal objety polisa InterRisk Vienna Insurance
Group, seria KM-D numer 013676 na okres od 27 marca 2013 roku do
26 marca 2014 roku. Zakres ubezpieczenia obejmuje OC, AC, NNW, ASS (akta

ft)



kontroli str. 3). Polisa zostala oplacona przelewem w dniu 29 marca 2013 roku
(akta kontroli str. 4).

3. Ogledziny podjazdow

W trakcie czynnosci kontrolnych zwia_zanych z ogledzinami pojazdu o nr
rejestracyjnych GTC NF 02 podmiot przedlozyl dowod rejestracyjny: seria
DR/BA1 1188262. (akta kontroli str. 5-6). Karta pojazdu seria KP/AAB
7110796 - adnotacja urz^dowa - uzytkownik: 000296093 Dom Pomocy
Spolecznej 83-130 Pelplin, przewoz osob niepelnosprawnych (akta kontroli str.

Ponadto ustalono nastepujabe dane:

1. z tabliczki znamionowej pojazdu - nr identyfikacyjny pojazdu
WFOSXXTTFSDJ60899,

2. stan licznika przebiegu kilometre w: 16.412,
3. informacja o zakupie ze srodkow PFRON oraz herb Powiatu Tczewskiego

umieszczono po obu stronach pojazdu,
4. na masce i na tylnych drzwiach znajduje sie symbol pojazdu do przewozu

osob niepelnosprawnych,
5. pojazd jest przystosowany do przewozu osob niepelnosprawnych

poruszaj^cych sie na wozkach inwalidzkich (szyny umozliwiaj^ce wjazd
wozkiem do pojazdu oraz pasy zabezpieczaj^ce),

6. w trakcie kontroli przedstawiono karty pojazdu, ktore sprawdzono metodq
wyrywkowa (akta kontroli str. 8-27).

Protokol niniejszy sporzijdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,
z ktorych jeden przekazano Dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej
w Pelplinie.

Protokol zawiera 4 strony.
Ustalenia w nim zawarte zostaly przez strone kontrolujac^ przedstawione Pani
Magdalenie Grenc.
Podmiotowi kontrolowanemu przysluguje prawo zlozenia na pismie zastrzezen
lub wyjasnien do protokolu kontroli. Powyzsze wyjasnienia lub zastrzezenia
nalezy zlozyc w Starostwie Powiatowym w Tczewie przy ul. Piaskowe| 2
w ci^gu 7 dni od daty podpisania protokolu kontroli.

Tczew, dnia 19 grudnia 2013 roku.
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