Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu SIEMACHA w latach 2013 - 2017
Przeprowadzone kontrole stwiedziły, że środki publiczne zostały wydatkowane zgodnie z umowami

Lp.

Zakres kontroli

Organ kontrolujący

Realizacja
kontroli/data
protokołu

Dolnośląski Urząd
Wojewódzki we Wrocławiu

5-6.02.2013 r.
/11.03.2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

19-27.06.2013 r.
/11.07.2013 r.

1

Realizacja zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i
systemu pieczy zastępczej i rozporządzenia MPiPS w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej dotyczy placówki SIEMACHA Spot 24/7 Hercena 14/3 we Wrocławiu

2

Kontrola realizacji zadania publicznego, prawidłowość wykorzystania dotacji za okres 01.04.2011 r.31.12.2012 r. wynikającej z umowy nr W/I/1486/SO/103/2011 z 29.04.2011r . oraz obowiązujących
przepisów - dotyczy SIEMACHA Spot Bonarka City Center w Krakowie

3

Kontrola stosowania przepisów prawa pracy w Stowarzyszeniu SIEMACHA

Państwowa Inspekcja Pracy

3, 17.07.2013 r.,
/19.08.2013

4

Kontrola prawidłowości i rzetelności transakcji dokonanych w Centrum Rozwoju Com Com Zone w
Miechowie przy ul. Konopnickiej 4

Naczelnik Urzędu
Skarbowego Kraków - Stare
Miasto

04.09.2013r.
/04.09.2013 r.

5

Ocena standardu opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej SIEMACHA Spot 24/7
ul. Cieślewskiego 11/3-4 w Krakowie

Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie

09.08.2013 r.
/25.10.2013 r.

6

Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Rzeszów zgodnie z przeznaczeniem i umową za
2012 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot Millenium Hall w Rzeszowie

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rzeszowie

22.10.2013r.
/28.10.2013

7

Ocena standardu opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej SIEMACHA Spot 24/7
w Lubniu

Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie

04.06.2013 r.
/22.11.2013 r.
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Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Wieliczce

24.02.2014 r.
/14.04.2014 r.

Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie

07.04.2014 r.
/28.05.2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie

05-08. 2014 r.

Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie

20.08.2014 r.
/24.09.2014 r.

Naczelnik Urzędu
Skarbowego Kraków - Nowa
Huta

28.08.2014 r.
/02.09.2014 r.

Kontrola realizacji zadania publicznego i wykorzystania dotacji Miasta Wieliczka w okresie maj 13
czerwiec 2014 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot w Wieliczce

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Wieliczce

16.10.2014 r.
/21.10.2014 r.

Kontrola przestrzegania standardów opieki i wychowania oraz zgodności zatrudnienia z
14 wymaganymi kwalifikacjami z ustawy o pieczy zastępczej i rozporządzenia MPiPS w sprawie
instytycjonalnej pieczy zastępczej w placówce SIEMACHA Spot 24/7 Chopina 9A we Wrocławiu

Dolnośląski Urząd
Wojewódzki we Wrocławiu

26, 27.01.2015 r.
/02.03.2015 r.

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,
Oddział w Krakowie

19.03.2015 r.
/14.06.2016 r.

8

Ocena standardu wychowania za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. oraz kontrola finansowa
wydatkowanych środków dotacji za 2013 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot 24/7 w Kłaju

9

Kontrola kompleksowa dot. oceny standardu opieki i wychowania w placówce SIEMACHA Spot 24/7
Deszczowa 5

10

Krakowski Instytut Psychoterapii - kontrola wykorzystania środków dotacji unijnej przekazanej na
projekt "Pora na aktywność" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11

Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z
dnia 22.11.2013 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot 24/7 Lubień

Czynności sprawozdające prowadzone przez Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od osób
12
prawnych (dot. UKSDW)

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do
których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i
15
wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłwość i terminowość
opracowywania wnioskó o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub
zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
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Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z dotacji i prowadzenia
dokumentacji księgowej oraz zgodność sposobu realizacji zadania z przepisami prawa i
16 postanowieniami umowy Nr W/I/1486/SO/103/2011 z dnia 29.04.2011 r. w związku z zakończeniem
realizacji zadania publicznego z dniem 31.12.2014 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot Bonarka
City Center w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

18-20.02.2015 r.
/19.03.2015 r.

Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z dotacji i prowadzenia
dokumentacji księgowej oraz zgodność sposobu realizacji zadania z przepisami prawa i
17 postanowieniami umowy Nr W/I/3610/SO/300/2014 z dnia 21.08.2014 r. w związku z
zakończeniem realizacji zadania publicznego z dniem 31.12.2014 r. - dotyczy placówki SIEMACHA
Spot 24/7 w Odporyszowie

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

19,20,23.02.2015 r.
/22.05.2015 r.

Kontrola realizacji zadania publicznego i wykorzystania dotacji Miasta Wieliczka w okresie lipiec 18
grudzień 2014 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot w Wieliczce

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Wieliczce

20.02.2015 r.
/30.06.2015 r.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Wieliczce

20.03.2015 r.

Kontrola kompleksowa dot. oceny standardu wychowania oraz zgodności zatrudnienia pracowników
z wymaganymi kwalifiakcjami - SIEMACHA Spot 24/7 w Kłaju

Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie

18.05.2015 r.
/08.06.2015 r.

Zbadanie bezpieczeństwa i higieny warunków pobytu wychowanków w specjalistycznej placówce
21 wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa w placówkce SIEMACHA Spot Millenium
Hall w Rzeszowie

Urząd Miasta Rzeszowa

19.06.2015 r.

Kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy Nr W/I/823/SO/91/2013
z dnia 08.02.2013 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego pod tytułem prowadzenie ośrodka
22
realizującego usługi terapii i poradnictwa w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. na
terenie Dzielnicy XVIII Gminy Miejskiej Kraków w lokalu podmiotu - KIP ul. Ptaszyckiego

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

21,27.05.2015 r.
/11.08.2015 r.

Kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy Nr W/I/826/SO/94/2013
z dnia 08.02.2013 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego pod tytułem prowadzenie ośrodka
23
realizującego usługi terapii i poradnictwa w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. na
terenie Dzielnicy XVIII Gminy Miejskiej Kraków w lokalu podmiotu - KIP os. Krakowiaków

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

29.06, 9.07.2015 r.
/13.08.2015 r.

Ocena standardu wychowania i opieki za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. oraz kontrola
19 finansowa wydatkowanych środków dotacji za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. - dotyczy
placówki SIEMACHA Spot 24/7 w Kłaju
20
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Kontrola realizacji zadania publicznego w Stowarzyszeniu SIEMACHA realizowanego na podstawie
24 umowy nr W/I/1178/SO/162/2014 z dnia 14.03.2014 r.- dotyczy placówki SIEMACHA Spot 24/7
Cieślewskiego 11/3-4

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

29.06.2015 r./
02.10.2015 r.

Realizacja umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie placówki wsparcia
25 dziennego w formie specjalistycznej. Kontrola wkładu środków własnych organizacji pozarządowej
w realizację ww. zadania publicznego w 2014 r.

Urząd Miasta Tarnowa

6.07.2015 r.
/26.08.2015 r.

Kontrola spełnienia wymogów wprawniających do ubieganie się o realizację zadań publicznych,
realizacja zadań zleconych i osiąganie wymagalanych zawartymi umowami efektów, prawidłowość i
26
kompletność sprawozdań z realizacji zadań zleconych, w tym rozliczeń finansowych,
ewidencjonowania otrzymanych środków z dotacji.

Najwyższa Izba Kontroli

27.08.2015 r. 05.10.2015 r.

Kontrola realizacji zadania publicznego w Stowarzyszeniu SIEMACHA realizowanego na podstawie
27 umowy nr W/I/270/SO/29/2014 z dnia 21.01.2014 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot 24/7 ul.
Cieślewskiego 11/17-18 w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

03.09.2015 r.
/20.11.2015 r.

Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realziację zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej w 2015 r. - prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego
28
realizującej usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miasta Rzeszów zgodnie z umową nr 7 z
dnia 18.02.2014 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot w Millenium Hall w Rzeszowie

Urząd Miasta Rzeszowa

09.09.2015 r.
/14.09.2015 r.

Realizacja zakresu rzeczowego,zadania, rozliczenia otrzymanych środków finansowych i
prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, ochrony danych osobowych oraz obowiązków
informacyjnych określonych umową nr W/I/410/P/MOPS/12 z 17.12.2012 r.; dotyczy Umowy
29
Partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Pora na aktywność" finansowanego z Program
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Krakowski Instytut Psychoterapii w Krakowie przy
ul. Ptaszyckiego 6, os. Krakowiaków 3, ul. Podbrzezie 6

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

07.09.2015 r./
17.09.2015 r.

Kontrola prawidłowości realizacji zadania publicznego pn. Uruchomienie i prowadzenie placówki
30 wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie MiASTA I Gminy Wieliczka w okresie od 12
maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot w Wieliczce

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Wieliczce

11-12.08.2015 r./
25.09.2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

28-30.10.2015 r.,
17.11.2015 r./
10.12.2015 r.

Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego powierzonego umową
31 Nr W/I/906/SO/103/2013 z 14.02.2013 r.; reazlizacji oferty i wykorzystania środków dotacji dla 4
placówek wsparcia dziennego z terenu Miasta Kraków
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32

Kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy nr
W/I/887/P/SO/93/2012 z 17.12.2012 r.- dotyczy KIP ul. Podbrzezie 6

Kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z umową Nr W/I/265/SO/27/2014 z dnia 21.01.2014
33 r.; realizacji oferty i wykorzystania środków dotacji na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
socjalizacyjnego przy ul. Deszczowej 5 w Krakowie
Przestrzeganie przepisów prawa pracy /legalność zatrudnienia/ na zasadach określonych w
34
Konwencji MOP 81 o Inspekcji Pracy
Kontrola doraźna prawidłowości wykonania zadania publicznego powierzonego umową Nr
35 W/I/270/SO/29/2014 z 21.01.2014 r. Na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego w Krakowie przy ul. Cieślewskiego 11
36

Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Rzeszów zgodnie z przeznaczeniem i umową za
2015 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot Millenium Hall w Rzeszowie

Postępowanie kontrolne w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami
37 publicznymi w 2015 r.; Prawidłowość obliczania i wpłacania należności pieniężnych państwowych
funduszy celowych za 2013 r., 2014 r. 2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

14,23.09.2015 r.
/21.01.2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

13.01.2015 r.

31.05,
Państwowa Inspekcja Pracy 6,13,16,23.06.2016 r./
23.06.2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

20.06.2016 r./
27.07.2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rzeszów

02.09.2016 r.
/21.09.2016 r.

Urząd Kontroli Skarbowej w
Krakowie

01.06.2016 r./w toku

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji na realizację zadania pn. "Razem raźniej" zgodnie
Regionalny Ośrodek Polityki
38 z umową nr 107/2016 z 08.06.2016 r. zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim Społecznej w Rzeszowie
REgionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Stowarzyszeniem SIEMACHA.

04.11.2016 r. /
08.12.2016 r.

39 Kontrola odbiorcy produktów otrzymanych z Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego

10.02.2017 r./
16.02.2017 r.

Miejsko- Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Wieliczce

24.10.2016 r.,
09.11.2016 r./
22.02.2017 r.

Kontrola prawidłowości realizacji zadania publicznego pn. Uruchomienie i prowadzenie placówki
40 wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w okresie od 02
stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. - dotyczy placówki SIEMACHA Spot w Wieliczce
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