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Przeprowadzonej w dniu 15kwietnia 2012r. przez Pania Iwone Dubiel w Towarzystwie Przyjaciól Dzieci

Zachodniopomorski Oddzial Regionalny w Szczecinie, którego prezesem jest Pan Zygmunt Pyszkowski.

Kontrola objeto realizacje zadania publicznego pn. "Zorganizowanie II Szczecinskiego Festiwalu

Modelarskiego Towarzystwa Przyjaciól Dzieci PAPRYKARZ 2012 o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin.

Kontrolujacy dokonal nastepujacych czynnosci kontrolnych:

Kontrola miala miejsce w trzecim dniu Festiwalu, na który zlozyly sie m.in. :

Otwarcie dla zwiedzajacych,

Odczytanie protokolów Komisji Sedziowskiej,

Wreczenie nagród i pucharów

Zakonczenie Festiwalu

W czasie Festiwalu wystawiono modele w trzech klasach konkursowych tj. modele kartonowe, plastikowe oraz

freestyle, które sa nowoscia w tego rodzaju konkursach. Z uwagi na portowo-morski charakter Szczecina z tej

grupy modeli wydzielono klase modeli szkutniczych. Konkurs rozegrano w trzech kategoriach wiekowych:

mlodzików, juniorów a takze seniorów. W kazdej klasie i kazdej kategorii wiekowej wyloniono trzy miejsca

medalowe, stad rozdano ponad 200 medali, dyplomów i nagród rzeczowych w tym nagrode Glówna - Puchar

Prezydenta Miasta Szczecin. Dzieki aktywnemu zaangazowaniu sponsorów przyznano równiez piec Nagród

Specjalnych - Grand Prix, bedacych nagrodami poszczególnych Wydawnictw, zaprzyjaznionego

Stowarzyszenia Frankofonia i samego Towarzystwa Przyjaciól Dzieci.

Ocenie sedziowskiej podlegala zwlaszcza dokladnosc pracy, dopracowanie najmniejszych szczególów jak

i znajomosc technik modelarskich i historii.

PROTOKÓL KONTROLI

Wsród uczestników tegorocznej imprezy byli równiez goscie z Ukrainy oraz przedstawiciele firm branzy

modelarskiej, co swiadczy o duzym zainteresowaniu modelarstwem, jako alternatywna fonna spedzania wolnego

czasu. Ocenia sie, ze Festiwal odwiedzilo okolo 1500 osób. Organizatorzy czynia starania, aby Festiwal byl

zawsze poczatkiem sezonu modelarskiego w Polsce, mial wielowatkowy charakter i byl przyczynkiem do

spotkan modelarzy z pogranicza Polski i Niemiec oraz miejscem prezentacji oferty wydawniczej z tej dziedziny.

W wyniku powyzszych czynnosci kontrolujacy dokonal nastepujacych ustalen:

Tegoroczny "Paprykarz" na pewno przyczyni sie do popularyzacji modelarstwa wsród dzieci i mlodziezy,

pozwolil na wymiane doswiadczen i nawiazanie nowych kontaktów a takze byl promocja Miasta i jego walorów

turystycznych. Wiekszosc wystaw modelarskich odbywa sie na poludniu Polski stad Festiwal w Szczecinie jest

druga impreza na skale krajowa w Województwie Zachodniopomorskim. Impreza jest spójna ze Strategia

i Promocja Miasta, bowiem przedstawia go, jako centrum spoleczno-kulturalne, otwarte i przyjazne ciekawym

inicjatywom.

Nie stwierdzono zadnych nieprawidlowosci w realizacji tej czesci umowy.

W toku czynnosci kontrolnych odnosnie sprawy (okresi.if;-p!...::_dmiot) wyjasnienia zlozyli:
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Protokól kontroli sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z których jeden doreczono kierownikowi

jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o mozliwosci zgloszenia w terminie 7 dni od podpisania

protokolu pisemnych wyjasnien co do zawartych w protokóle ustalen.

Iwona Dubiel
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ZachodniopomorskiOddzial Region~,:1Y
ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin

tel. 43 45 128, fax 48 84 201
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Imie i nazwisko:

Oswiadczam, co nastepuje:

W odniesieniu do Towarzystwa Przyjaciól Dzieci Zachodniopomorski Oddzial Regionalny w Szczecinie,

ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin

l. Nie jestem zwiazana stosunkiem prawnym, z tytulu którego uzyskuje przychód.

2. Nie jestem czlonkiem organów wykonawczych, kontrolnych ww. podmiotu.

3. Nie jestem czlonkiem ww. podmiotu.

4. Nie jestem wolontariuszem dzialajacym na rzecz ww. podmiotu.
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