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SPRAWOZDANIE ZA II PÓŁROCZE 2006r.  
NA TEMAT STANU REALIZACJI 

 „KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
NA LATA 2005 -2006” 

 

 

 

 

I.  Informacje wstępne. 

Podstawę prawną zawarcia „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa 

świętokrzyskiego na lata 2005-2006” stanowi ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.  

o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zmianami). 

„Kontrakt wojewódzki dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006” zawarty 

został dnia 15 czerwca 2005r. pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez Ministra 

Gospodarki i Pracy a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Zmiany w Kontrakcie wprowadzono  

Oświadczeniem Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2005-2006 z dnia 3 lipca oraz 9 sierpnia 2006r. 

„Kontrakt wojewódzki dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005 - 2006” obejmował 

16 projektów do realizacji w 2006r., na łączną kwotę dotacji budŜetu państwa 22.910.456 zł. 

Projekty realizowane były w ramach czterech Działań „Komponentu Programu Operacyjnego 

województwa świętokrzyskiego na lata 2004-2006 finansowanym poza ZPORR” tj.: 

• Działanie 1.1. „Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia”. 

• Działanie 1.2. „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo–wychowawczej; 

szkolnictwa wyŜszego; turystyczno – sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej”. 

• Działanie 1.3. „Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy 

społecznej”. 

• Działanie 1.4. „Poprawa jakości systemu komunikacyjnego województwa”. 

Wyboru projektów (poza inwestycjami wieloletnimi) w ramach poszczególnych Działań 

dokonał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1585/06 z dnia 5 lipca 2006r. 

W realizacji projektów objętych Kontraktem uczestniczyło 8 powiatów z terenu województwa 
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świętokrzyskiego realizując 9 zadań; 5 gmin realizując 5 zadań oraz 2 zadania realizował 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. 

II. Ocena efektywności wykorzystania środków finansowych pochodzących z budŜetu 

państwa. 

Na realizację projektów objętych Kontraktem, w roku 2006 zaplanowano finansowanie  

w kwocie 33.586.366 zł, w tym: 

1. Finansowanie z budŜetu państwa  - 22.910.456 zł, w tym: 

• Działanie 1.1.- 17.000.000 zł ( w tym 16.000.000 zł na trzy inwestycje wieloletnie). 

• Działanie 1.2. - 660.456 zł. 

• Działanie 1.3. - 2.250.000 zł.  

• Działanie 1.4. – 3.000.000 zł (środki budŜetu państwa uznane za nie wygasające  

z upływem roku budŜetowego 2006). 

2. Finansowanie ze środków jednostek samorządu terytorialnego –   10.675.910 zł.  

Po podpisaniu umów wykonawczych finansowanie jst wyniosło – 11.953.197 zł, w tym: 

• Działanie 1.1. – 428.571 zł, po podpisaniu umów –    875.248 zł – 204,2% 

• Działanie 1.2. – 283.053 zł, po podpisaniu umów –    771.690 zł – 272,6% 

• Działanie 1.3. – 964.286 zł, po podpisaniu umów – 1.306.259 zł – 135,5% 

• Działanie 1.4. – 9.000.000 zł. 

Po podpisaniu umów wykonawczych deklarowany wkład środków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego wyniósł 11.953.197 zł tj. 112% kwoty określonej na 2006r.  

w Kontrakcie. 

Rzeczywiste wydatki w 2006r. zamknęły się kwotą ogólną 24.032.343 zł, w tym:  

1. Finansowanie z budŜetu państwa  - 19.903.825 zł, w tym: 

• Działanie 1.1.  – 17.000.000 zł (w tym 16.000.000 zł inwestycje wieloletnie). 

• Działanie 1.2. – 654.032 zł. 

• Działanie 1.3. - 2.249.793 zł.  

• Działanie 1.4. - 01 

2.   Finansowanie ze środków jednostek samorządu terytorialnego – 4.128.518 zł, w tym: 

• Działanie 1.1. – 876.235 zł. 

• Działanie 1.2. – 794.757 zł. 

• Działanie 1.3. – 1.308.280 zł.   

                                                 
1 Środki nie wygasające z upływem roku budŜetowego 2006 – 3.000.000 zł na budowę Regionalnego Portu 
Lotniczego Kielce. 
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• Działanie 1.4. – 1.149.246 zł. 

Mniejsze od planowanego wykonanie finansowe budŜetu państwa na projekty realizowane  

w 2006r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 

2005 – 2006” o 3.006.631 zł  tj. o 13,1% wynika z: 

1. przeniesienia części wydatków budŜetu państwa w kwocie 3.000.000 zł na środki  

nie wygasające z upływem roku budŜetowego 2006 (rozporządzenie Rady Ministrów  

w sprawie wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego z dnia 2006-12-11, Dz.U. Nr 232, poz. 1689). Środki powyŜsze dotyczą 

projektu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I – wykup gruntów  

i prace przygotowawcze (przedinwestycyjne)”. 

2. środki budŜetu państwa nie wykorzystane w 2006r. w kwocie 6.631 zł, w tym: 

- 5.514 zł – zmniejszenie dotacji budŜetu państwa w wyniku weryfikacji wniosku  

o wypłatę dotacji. ObniŜenie dotacji budŜetu państwa dotyczyło projektu „Rozbudowa 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gnieździskach – roboty budowlane związane  

z wykonaniem dachu – więźby dachowej wraz z pokryciem blachodachówką powlekaną 

i orynnowaniem budynku”, realizowanego przez Gminę Łopuszno.  

- 1.117 zł – proporcjonalne zmniejszenie dotacji budŜetu państwa w wyniku obniŜenia 

wartości dwóch projektów. Zmniejszenie dotacji budŜetu państwa dotyczyło projektów: 

„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Kielcach”, realizowanego przez Województwo 

Świętokrzyskie oraz projektu „Remont kominów stalowych istniejącej kotłowni oraz 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie DPS Mnichów 

do standaryzacji, realizowanego przez Powiat Jędrzejowski.     

III. Skuteczność w zakresie osiągania załoŜonych celów. Realizacja projektów  

w poszczególnych Działaniach: 

Działanie 1.1. – Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia. Kwota dotacji  

z budŜetu państwa – 17.000.000 zł; wykorzystanie 17.000.000 zł. 

W ramach tego działania w 2006r. kontynuowano realizację trzech inwestycji wieloletnich tj.: 

1. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”, 

2.  „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”, 

3. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” 

oraz realizowano projekty: 

4. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratownictwa 

Medycznego dla Szpitala w Jędrzejowie”, 
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5. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego  

z Blokiem Porodowym oraz Oddziału Neonatologicznego SPZZOZ Staszów”. 

Inwestycje wieloletnie o łącznej kwocie dotacji budŜetu państwa 16.000.000 zł, finansowane 

były w 100% ze środków budŜetu państwa. Ogółem na projekty realizowane w ramach 

Działania 1.1., z budŜetu państwa przekazano środki finansowe w łącznej kwocie 17.000.000 

zł, co stanowi 100% planowanej  kwoty dotacji.  

W rozbiciu na poszczególne projekty realizacja przedstawiała się następująco: 

1. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” – realizacja 100% dotacji budŜetu 

państwa tj. 6.500.000 zł. 

2. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” – realizacja 100% dotacji budŜetu 

państwa tj. 7.000.000 zł. 

3. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” – realizacja 100% dotacji budŜetu 

państwa tj. 2.500.000 zł. 

4. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratownictwa 

Medycznego dla Szpitala w Jędrzejowie” – realizacja 100% dotacji budŜetu państwa  

tj. 500.000 zł. 

5. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego  

z Blokiem Porodowym oraz Oddziału Neonatologicznego SPZZOZ Staszów”- realizacja 

100% dotacji budŜetu państwa tj. 500.000 zł. 

Według ustaleń zapisanych w § 1 ust.3) „O świadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego 

 dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006” z dnia 9 sierpnia 2006r., 

beneficjenci Działania 1.1. – samorządy powiatowe – deklarowały wkład własny  

w wysokości 428.571 zł. Po podpisaniu umów wykonawczych wkład własny samorządów 

gminnych osiągnął poziom 875.248 zł tj. dwukrotnie więcej niŜ planowano. W wyniku 

realizacji projektów i po ich finansowym rozliczeniu przez WZFE ŚUW, faktyczny wkład 

własny samorządów gminnych wyniósł 876.235 zł tj. 100,1% środków własnych samorządów 

określonych w umowach wykonawczych.  

Działanie 1.2 - Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo - wychowawczej; 

szkolnictwa wyŜszego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej. Kwota dotacji  

z budŜetu państwa – 660.456zł; wykorzystanie 654.032 zł – 99%.  

W ramach tego działania w 2006r. zrealizowano 5 projektów. Cztery projekty dotyczyły bazy 

oświatowo – wychowawczej (szkół) oraz jeden projekt realizowany w obiekcie zabytkowym 

tj. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Z budŜetu państwa przekazano na projekty 

realizowane w ramach tego Działania środki finansowe w kwocie 654.032 zł tj. 99% 
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planowanych środków. Nie wykorzystana dotacja budŜetu państwa w kwocie 6.424 zł stanowi 

1% i wynika z proporcjonalnego obniŜenia dotacji budŜetu państwa wskutek obniŜenia 

wartości projektów, zgodnie z zapisami umów wykonawczych.  

Według ustaleń zapisanych w 1 ust.3) „O świadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego 

dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006” z dnia 9 sierpnia 2006r., 

beneficjenci Działania 1.2. – samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminne – deklarowały 

wkład własny w wysokości 283.053 zł. Po podpisaniu umów wykonawczych wkład własny 

powyŜszych samorządów osiągnął poziom 771.690 zł tj. 2,7 razy więcej niŜ planowano.  

W wyniku realizacji projektów i po ich finansowym rozliczeniu przez WZFE ŚUW, 

faktyczny wkład własny tych samorządów wyniósł 794.757 zł tj. 103% środków własnych 

samorządów określonych w umowach wykonawczych.  

Działanie 1.3. - Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy 

społecznej. Kwota dotacji z budŜetu państwa – 2.250.000  zł; wykorzystanie 2.249.793 zł – 

99,9%. 

W ramach tego działania w 2006r. na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano  

5 zadań w Domach Pomocy Społecznej. Z budŜetu państwa przekazano na zadania 

realizowane w ramach Działania 1.3. środki w wysokości 2.249.793 zł tj. 99,9% 

wykorzystania dotacji budŜetu państwa. 

Według ustaleń zapisanych w 1 ust.3) „O świadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego 

dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006” z dnia 9 sierpnia 2006r., 

beneficjenci Działania 1.3. – samorządy powiatowe i gminne – deklarowały wkład własny  

w wysokości 964.286 zł. Po podpisaniu umów wykonawczych wkład własny powyŜszych 

samorządów osiągnął poziom 1.306.259 zł tj. 1,3 razy więcej niŜ planowano. W wyniku 

realizacji projektów i po ich finansowym rozliczeniu przez WZFE ŚUW, faktyczny wkład 

własny tych samorządów wyniósł 1.308.280 zł tj. 100,1% środków własnych samorządów 

określonych w umowach wykonawczych.  

Harmonogram i postęp finansowy  zawiera Tabela 1. „Harmonogram i postęp finansowy 

realizacji priorytetów, działań/projektów  objętych kontraktem” stanowiąca załącznik  

nr 1 do „Rocznego sprawozdania za  2006r.”. Postęp realizacji planu rzeczowego został 

przedstawiony w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik nr 2 do „Rocznego sprawozdania  

za 2006r.”.   

Realizacja planu rzeczowego, na podstawie powyŜszych danych w poszczególnych 

Działaniach przedstawiała się następująco: 

Działanie 1.1. „ Unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia”: 
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• „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” - kontynuowano roboty budowlano – 

montaŜowo - instalacyjne w Budynku „M” oraz pomieszczeniach przeznaczonych pod 

agregat prądotwórczy, zakupiono część pierwszego wyposaŜenia min. laser chirurgiczny  

z wyposaŜeniem, lampy operacyjne, aparaty do znieczulania, monitory i kolumny 

anestezjologiczne.  Planowany zakres rzeczowy zrealizowany w 100%. 

• „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” – kontynuowano roboty budowlane 

w Blokach: „A”„B”„C”„E”; instalacyjne – Bloki „A”„B ”„C”„E”; zakupiono pierwsze 

wyposaŜenie, w tym medyczne dla Bloków „A”„B”„C” oraz karetkę transportową  

z wyposaŜeniem; wykonano dokumentacje projektowe dla potrzeb Bloków „A”„B” i „E”, 

Zgodnie z planem inwestycja osiągnęła po 2006r. stan zaawansowania 76,3%.    

• „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” – kontynuowano prace budowlane  

i instalacyjne w budynkach „1A”„1B”„C”„1E”, wykonano dokumentacje: geodezyjne  

i projektowe, zakupiono część pierwszego  wyposaŜenia, min. defibrylator. Zgodnie  

z planem inwestycja osiągnęła po 2006r. stan zaawansowania 44,9%.    

W dwóch pozostałych projektach tj. w Szpitalu w Jędrzejowie i SPZZOZ Staszów, 

prowadzone były prace budowlane, montaŜowe i instalacyjne, modernizujące 

pomieszczenia szpitalne,  zgodnie z harmonogramami rzeczowymi, stanowiącymi 

załączniki do umów wykonawczych. 

Działanie 1.2. „Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo – wychowawczej; 

szkolnictwa wyŜszego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”: 

• wykonano stan surowy dwóch budynków dydaktycznych (Szkoła Podstawowa  

w Ostojowie oraz Mninie), 

• wymieniono pokrycie dachowe oraz konstrukcję dachową w dwóch szkołach (Szkoła 

Podstawowa w Ostojowie oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gnieździskach), 

• przebudowano kotłownię w jednej szkole (Szkoła Podstawowa w Ostojowie), 

• wymieniono i zamontowano łącznie 78 szt. nowych okien (Szkoła Podstawowa  

w Mninie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu), 

• wymieniono 39 szt. drzwi w jednej szkole (Szkoła Podstawowa w Mninie), 

• wymieniono instalację c.o. oraz grzejniki w zabytkowym budynku Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiego w Kielcach .   

Działanie 1.3. „Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy 

społecznej”: 

• wykonano zmianę konstrukcji i pokrycia dachu (DPS Zgórsko, DPS Ruda Pilczycka), 
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• zakupiono wyposaŜenie technologiczne dla kuchni i zespołu Ŝywieniowego  

(DPS Zborów, DPS Ruda Pilczycka), 

• wykonano stan surowy dwóch pawilonów (DPS Zborów), 

• przeprowadzono remont kotłowni (DPS Mnichów), 

• zakupiono sprzęt dla osób niepełnosprawnych (DPS Pierzchnica). 

Ponadto we wszystkich Domach Pomocy Społecznej prowadzone były prace modernizacyjne. 

Działanie 1.4. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I – wykup gruntów  

i prace przygotowawcze (przedinwestycyjne)”. Wydatki budŜetu państwa w kwocie 

3.000.000 zł uznane zostały jako środki nie wygasające z upływem roku budŜetowego 2006 

(rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r.  

nie wygasają z upływem roku budŜetowego z dnia 2006-12-11, Dz.U. Nr 232, poz. 1689). 

Ostateczny termin wykorzystania dotacji budŜetu państwa - 30 czerwiec 2007r.  

IV.  Funkcjonowanie systemu realizacji. 

Procedura zawierania i podpisywania umów wykonawczych o dofinansowaniu środkami 

pochodzącymi z budŜetu państwa dla projektów realizowanych w ramach Kontraktu.  

Wszystkie umowy wykonawcze (16 szt.) o dofinansowanie projektów środkami 

pochodzącymi z budŜetu państwa zostały zawarte w III kwartale 2006r. pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim a beneficjentami. Do umów wykonawczych sporządzono 30 aneksów. 

Powodami sporządzenia aneksów do umów wykonawczych były: 

• przesunięcia poszczególnych źródeł finansowania projektów w kwartałach 2006r., 

• uaktualnienia lub uszczegółowienia w harmonogramach rzeczowo-finansowych 

realizowanych projektów, 

• przeniesienie wydatków budŜetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego 2006 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów  

w sprawie wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego z dnia 2006-12-11, Dz.U. Nr 232, poz. 1689.  

W 2006r. w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Funduszy 

Przedakcesyjnych Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW zweryfikowano  

38 wniosków złoŜonych przez beneficjentów o wypłatę dotacji ze środków budŜetu państwa 

na zrealizowane projekty i przekazano do realizacji Wydziału Finansów i BudŜetu ŚUW.  

W dniu 21 grudnia 2006r. WFiB ŚUW zrealizował na rzecz beneficjentów ostatnie dotacje 

budŜetu państwa. 

V. Wizyty kontrolne projektów.  
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Na podstawie art. 52 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. 

Nr 116, poz. 1206 ze zmianami), § 4 „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa 

świętokrzyskiego na lata 2005-2006” oraz na podstawie § 2 ust. 1. Dyspozycji Nr 12/2006 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie realizacji zadań 

wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego w 2006r. przeprowadzone zostały kontrole 

wszystkich projektów. Kontrole zostały przeprowadzone przez: 

Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach: 

1. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”. Beneficjent – Powiat Opatowski. 

Kontrola 3 października 2006r.z udziałem WZFE i WFiB.  

2. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”. Beneficjent – Powiat 

Starachowicki. Kontrola 30 października z udziałem WZFE i WFiB.  

3. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”. Beneficjent – Województwo 

Świętokrzyskie. Kontrola 21 listopada 2006r. z udziałem WZFE i WFiB.  

4. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego  

z Blokiem Porodowym oraz Oddziału Neonatologicznego SPZZOZ Staszów”. 

Beneficjent – Powiat Staszowski. Kontrola 24 listopada 2006r. z udziałem WFiB.  

5. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratownictwa 

Medycznego dla Szpitala w Jędrzejowie”. Beneficjent – Powiat Jędrzejowski. Kontrola 

21 grudnia 2006r. z udziałem WFiB.      

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW: 

1. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Mninie”. Beneficjent - Gmina Słupia. 

Kontrola 19 października 2006r.  

2. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gnieździskach – roboty budowlane 

związane z wykonaniem dachu – więźby dachowej wraz z pokryciem blachodachówką  

i orynnowaniem budynku”. Beneficjent – Gmina Łopuszno. Kontrola – 20 października 

2006r.  

3. „Remont budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych im. Bolesława Chrobrego 

w Chrobrzu – utworzenie pracowni komputerowej – utworzenie pomieszczeń 

administracyjnych – wymiana stolarki okiennej”. Beneficjent – Powiat Pińczów. 

Kontrola – 29 listopada 2006r. z udziałem WFiB.  

4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Ostojów”. Beneficjent – Gmina 

Suchedniów. Kontrola 8 grudnia 2006r. z udziałem WFiB.     

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach: 
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1. „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Kielcach”. Beneficjent – Województwo Świętokrzyskie. 

Kontrola 22 września 2006r.  

Wydział Polityki Społecznej ŚUW: 

1. „Rozbudowa DPS w Rudzie Pilczyckiej – III etap”. Beneficjent – Powiat Konecki. 

Kontrola 6 września 2006r. 

2. „Budowa DPS w Pierzchnicy”. Beneficjent – Gmina Pierzchnica. Kontrola 8 września 

2006r. 

3. „Budowa budynku wielofunkcyjnego DPS w Zborowie”. Beneficjent – Powiat Buski. 

Kontrola 8 września 2006r. 

4. „Remont kominów stalowych istniejącej kotłowni oraz opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na dostosowanie obiektów DPS Mnichów do standaryzacji”. 

Beneficjent – Powiat Jędrzejowski. Kontrola 15 września 2006r. 

5. Modernizacja i remont pawilonów 6 i 7 w DPS w Zgórsku”. Beneficjent – Powiat 

Kielecki. Kontrola 15 grudnia 2006r. 

Przeprowadzone kontrole dokumentacji oraz w miejscach realizacji projektów nie stwierdziły 

nieprawidłowości. Z raportów złoŜonych przez beneficjentów oraz na podstawie 

przeprowadzonych kontroli wszystkich projektów wynika, Ŝe załoŜenia beneficjentów co do 

efektów rzeczowych w zrealizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych zostały osiągnięte.  

VI. Świętokrzyski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki. 

Zgodnie z art. 45 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004r.  

(Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zmianami) w 2006r. Świętokrzyski Komitet Monitorujący 

Kontrakt Wojewódzki odbył 5 posiedzeń: 

1. 8 lutego 2006r. – Uchwałą Nr 4/2006 z dnia 8 lutego 2006r. zatwierdzono sprawozdanie 

okresowe z realizacji „Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego  

na lata 2005-2006” za IV kwartał 2005r.    

2. 14 marca 2006r. – Uchwałą Nr 8-2006 z dnia 14 marca 2006r. zatwierdzono 

sprawozdanie roczne za 2005r. z realizacji „Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa 

świętokrzyskiego na lata 2005-2006”,   

3. 9 maja 2006r. – Uchwałą Nr 14/2006 z dnia 9 maja 2006r. zatwierdzono sprawozdanie 

okresowe z realizacji „Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego  

na lata 2005-2006” za I kwartał 2006r.    

4. 8 sierpnia oraz   
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5. 21 listopada 2006r. na posiedzeniach Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego 

Kontrakt Wojewódzki BZFE ŚUW przedstawiło „Informacje o stanie realizacji w II i III 

kwartale 2006r. Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 

2005-2006”.     

PowyŜsze raporty i informacje wraz z zatwierdzającymi je Uchwałami Świętokrzyskiego 

Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki zostały przesłane Ministra Rozwoju 

Regionalnego.  

 

 

 

 

 

 

 

WYRÓśNIENIE ZA „ZAANGA śOWANIE W DOSKONALENIE"  
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZ ĄDZANIA JAKO ŚCIĄ 

NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY  
URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r. 

KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZ ĘDZIEM  
PRACY I DIALOGU”  


