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I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

UpowaŜnienia nr 155/06 i 156/06  podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW w Kielcach                 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 oraz                 

w związku z: §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy                 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz 

trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).   

II. Cel kontroli  

Celem kontroli było zbadanie zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym 

pod względem rzeczowym i finansowym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta 

wymogów związanych z promocją Projektu. 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny,                

Działania 3.1 – Obszary wiejskie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego            

Rozwoju Regionalnego 2004–2006, pod nazwą „Budowa kanalizacji  sanitarnej dla m. Pacanów 

– etap II” został złoŜony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 15 czerwca 2004r.                                 

i  zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/59/04. 

 W dniu 1 lutego 2005r. pomiędzy Beneficjentem a Wojewodą Świętokrzyskim,                

działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym                 

Planie Rozwoju, zawarto umowę nr Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05 na dofinansowanie Projektu           

nr Z/2.26/III/3.1/59/04.  

       Celem Projektu było skanalizowanie zachodniej części Pacanowa oraz rozbudowa 

istniejącej sieci kanalizacyjnej we wschodniej części miejscowości.  

 Zgodnie z umową nr Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05 rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na 

dzień 9 maja 2005r., a  jego zakończenie na dzień 10 listopada 2006r.  

IV. Opis stanu faktycznego  

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

Zgodnie z umową nr Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05 z dnia 1 lutego 2005r. Instytucja 

Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 2.783.191,44 PLN co 

stanowiło 85 % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niŜ 2.455.757,15 PLN a z budŜetu 

państwa w kwocie nie większej niŜ 327.434,29 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosiła 

4.123.292,22 PLN w tym całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 3.274.342,87 PLN. 
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Zgodnie z zapisami umowy Środki Funduszu miały być przekazane Beneficjentowi  w formie 

refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 

Działając na podstawie § 7 umowy nr Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05 Beneficjent wniósł w dniu 

7 marca 2005r. zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco do 

kwoty 2.783.191,44 PLN wraz z deklaracją do weksla in blanco oraz notarialne oświadczenie           

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego oznaczonego jako                         

GKI-341/2/k/2005 i podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych nr GKI-

342/3/2/k/2005 oraz podpisaniem umowy z Inspektorem nadzoru na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nr GKI-2222/5/k/2005 Beneficjent złoŜył w dniu 27 lipca 2005r. wniosek                   

o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu z uwzględnieniem zmian                       

w okresach realizacji oraz wartości Projektu. W dniu 22 września 2005r. został podpisany            

aneks nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05, w którym Instytucja Pośrednicząca przyznała 

Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 1.031.380,70 PLN co stanowiło 85 % wydatków 

kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w kwocie nie większej niŜ 910.041,79 PLN a z budŜetu państwa w kwocie nie większej niŜ 

121.338,91 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosiła 1.549.702,99 PLN w tym całkowita kwota 

wydatków kwalifikowanych 1.213.389,06 PLN. Zmianie uległ równieŜ termin rozpoczęcia 

realizacji Projektu na 21 lipca 2005r. oraz zakończenie jego realizacji na 10 listopada 2006r. 

W związku z przyspieszeniem prac związanych z realizacją Projektu, Beneficjent złoŜył             

w dniu 8 listopada 2005r. wniosek o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu         

z uwzględnieniem zmian w okresach realizacji Projektu. W dniu 15 lutego 2006r. został 

podpisany aneks nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05, w którym Instytucja Pośrednicząca 

przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 1.031.380,69 PLN co stanowiło 85 % 

wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w kwocie nie większej niŜ 910.041,79 PLN a z budŜetu państwa w kwocie nie 

większej niŜ 121.338,90 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosiła 1.549.702,98 PLN w tym 

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych 1.213.389,06 PLN. Skróceniu uległy okresy realizacji 

Projektu: zakończenie rzeczowe realizacji na 28 lipca 2006r., zakończenie finansowe realizacji 

na 26 września 2006r.  

W związku ze zmianą jaka zaszła na stanowisku Wójta Gminy Pacanów Beneficjent złoŜył 

w dniu 17 maja 2006r. wniosek o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu.          

W dniu 21 czerwca 2006r. został podpisany aneks nr 03/06/Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05 

zmieniający dane personalne osoby prawnie upowaŜnionej do podpisania umowy 

dofinansowania Projektu.  

W związku ze zmianą zakładanych rezultatów realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w dniu         

9 sierpnia 2006r. wniosek o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu.                       

W dniu 18 września 2006r. został podpisany aneks nr 04/06/Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05,                    

w którym Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości             
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1.025.160,53 PLN co stanowiło 85 % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym              

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w kwocie nie większej niŜ 904.553,41 PLN                  

a z budŜetu państwa w kwocie nie większej niŜ 120.607,12 PLN. Całkowita wartość                

Projektu wynosiła 1.527.788,71 PLN w tym całkowita kwota wydatków kwalifikowanych 

1.206.071,22 PLN.   

Podczas kontroli sprawdzono zgodność kserokopii faktur VAT oraz dokumentów 

księgowych dostarczonych do Instytucji Pośredniczącej wraz z wnioskami o płatność                        

z oryginałami powyŜszych dokumentów znajdującymi się siedzibie Beneficjenta. Sprawdzeniu 

zostały poddane: 

1. Faktura VAT nr 2/07/2004 z dnia 06.07.2004r. (dowód księgowy 80), wystawiona przez 

Biuro Konsultingowo-Handlowe Jerzy Stokowski, ul. Jesionowa 2/28, 25-540 Kielce, za 

opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji, na kwotę brutto 5.856,00 PLN, zapłacono 

przelewem 16.07.2004r. 

2. Faktura VAT nr 8/09/2004 z dnia 14.09.2004r. (dowód księgowy 149), wystawiona przez 

Biuro Konsultingowo-Handlowe Jerzy Stokowski, ul. Jesionowa 2/28, 25-540 Kielce, za 

opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji, na kwotę brutto 3.904,00 PLN, zapłacono 

przelewem 12.10.2004r. 

3. Faktura VAT nr 33/09/2005 z dnia 29.09.2005r. (dowód księgowy 2), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o., 

ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój, za budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Pacanów – etap II,  na kwotę brutto 313.431,63 PLN, zapłacona przelewem 

25.10.2005r.  

4. Faktura VAT nr 24/K/2005 z dnia 12.12.2005r. (dowód księgowy 8), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o., 

ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój jako korekta do faktury VAT 33/09/2005 z dnia 

29.09.2005r.  

5. Faktura VAT nr 46/11/2005 z dnia 30.11.2005r. (dowód księgowy 6), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o., 

ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój, za budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Pacanów – etap II,  na kwotę brutto 393.431,39 PLN, zapłacona przelewem 

08.12.2005r.  

6. Faktura VAT nr 41/MZ/05/V z dnia 07.12.2005r. (dowód księgowy 7), wystawiona przez 

Zakład Usług Budowlano-Projektowych „MAZBUD” inŜ. Zenon Mazur, ul. Bąkowa 25B,           

25-213 Kielce, za pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę brutto 11.664,85 PLN, 

zapłacono przelewem 08.12.2005r.  

7. Faktura korygująca VAT nr 1/2006 z dnia 25.01.2006r. do faktury VAT nr 41/MZ/05/V z dnia 

07.12.2005r. 

8. Faktura VAT nr 2/01/2006 z dnia 25.01.2006r. (dowód księgowy 3), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o., 

ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój, za budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 
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miejscowości Pacanów – etap II,  na kwotę brutto 521.699,16 PLN, zapłacona przelewem 

30.01.2006r.  

9. Faktura VAT nr 11/MZ/2006 z dnia 09.03.2006r. (dowód księgowy 10), wystawiona przez 

Zakład Usług Budowlano-Projektowych „MAZBUD” inŜ. Zenon Mazur, ul. Bąkowa 25B,           

25-213 Kielce, za pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę brutto 8.609,17 PLN, 

zapłacono przelewem 18.05.2006r.  

10. Faktura VAT nr 19/MZ/2006 z dnia 26.06.2006r. (dowód księgowy 17), wystawiona przez 

Zakład Usług Budowlano-Projektowych „MAZBUD” inŜ. Zenon Mazur, ul. Bąkowa 25B,           

25-213 Kielce, za pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę brutto 4.725,98 PLN, 

zapłacono przelewem 29.06.2006r.  

11. Faktura VAT nr 14/04/2006 z dnia 28.04.2006r. (dowód księgowy 12), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o., 

ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój, za budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Pacanów – etap II,  na kwotę brutto 82.398,31 PLN, zapłacona przelewem 

31.05.2006r.  

12. Faktura VAT nr 49/07/2006 z dnia 02.08.2006r. (dowód księgowy 21), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o., 

ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój, za budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Pacanów – etap II,  na kwotę brutto 72.641,05 PLN, zapłacona przelewem 

29.08.2006r.  

Beneficjent, na realizację Projektu, dla kategorii wydatków kwalifikowalnych poniósł wydatki    

w wysokości 1.206.071,22 PLN. Podczas weryfikacji wniosku o płatność końcową przez Oddział 

Weryfikacji i Potwierdzania Płatności WZFE ŚUW, z uwagi na przekroczoną kategorię wydatku 

„Kanał sanitarny – roboty montaŜowe i materiał” wraz z podatkiem VAT 7%, kwota                    

wydatków kwalifikowalnych została pomniejszona o 7.317,84 PLN. W związku z powyŜszym 

potwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych w złoŜonych wnioskach o płatność wyniosła  

1.198.753,38 PLN co stanowiło 99,39 % całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych określonej  

w aneksie nr 04/06/Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05 z dnia 18 września 2006r. 

Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych u Beneficjenta są toŜsame z ich 

kserokopiami znajdującymi się w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i potwierdzają wydatki poniesione                  

przez Beneficjenta na realizację Projektu. 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

Zespół Kontrolujący dokonał oględzin wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą 

jej infrastrukturą potwierdzając tym samym fizyczną realizację Projektu na miejscu lokalizacji. 

W ramach Projektu wykonano: 

– sieć kanalizacyjną o długości 5342,00 m; 

– przyłącza kanalizacyjne o długości 2497,00 m w łącznej liczbie 137 szt.; 
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Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia i weryfikacji następujących dokumentów: 

1. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem i obiektami: 

  -    Oświadczenie Beneficjanta o posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane niezbędne do ubieganie się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

podpisane przez Wójta Gminy Pacanów Henryk Kwas z dnia 11.06.2004r.  

2. Dokumentacja dotycząca przygotowania Projektu do realizacji: 

- Mapy i szkice sytuujące lokalizację Projektu; 

- Decyzja  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Wójta Gminy 

Pacanów, pismo znak: RB-733/7/2003 z dnia 15.05.2003r.;  

- Projekt budowlany wykonany w czerwcu 2003r. przez „GEO-PROJEKT” Biuro Projektów         

i Usług Technicznych, 25-020 Kielce, ul. Checińska 1; 

- Decyzja nr 333/2003 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na 

budowę z dnia 18.12.2003r.;  

3. Dokumentacja budowy: 

– Protokół przekazania placu budowy z dnia 25.07.2005r. oraz oświadczenia kierownika 

budowy i inspektora nadzoru o przejęciu obowiązków; 

– Dziennik budowy nr 1/2005 z dnia 04.08.2005 – Tom I oraz nr 2/2005 z dnia 07.10.2005 – 

Tom II - wydany przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju;  

• Rozpoczęcie robót w dniu 04.08.2005r., zakończenie robót w dniu 30.06.2006r.; 

–   Protokół odbioru końcowego spisany dnia 28.07.2006r. wraz z załącznikami które stanowią; 

• dokumentacja projektowa; 

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 

• dzienniki budowy nr 1/2005 i 2/2005; 

• operat powykonawczy składający się z: 

⇒ zbiorczego zestawienia wykonanych robót; 

⇒ szczegółowego zestawienia ilości i długości wykonanych robót na kolektorach; 

⇒ szczegółowego zestawienie ilości i długości wykonanych przykanalików; 

⇒ geodezyjnego szkicu wytyczenia kolektorów; 

⇒ protokołów odbiorów częściowych na kolektorach; 

⇒ inwentaryzacji geodezyjnej w 3 kompletach wykonananej przez Usługi Geodezyjne 

„GEOSIT” Dytkowski i Placha Busko-Zdrój z czerwca 2006; 

⇒ protokołów odbioru dróg powiatowych na których były prowadzone roboty; 

⇒ oświadczenia właścicieli posesji o wykonanych przykanalikach; 

⇒ deklaracji zgodności na wbudowane materiały. 

 4. Umowy związane z realizacją Projektu: 

• umowa nr GKI-342/3/2/k/2005 z dnia 21.07.2005r. zawarta pomiędzy Gminą Pacanów 

reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr. Henryka Kwasa a Przedsiębiorstwem 
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Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” reprezentowanym przez 

Zdzisława Kozerę - Dyrektor Spółki i Juliana Króla - z-ca Dyrektora; 

• umowa nr GKI-2222/5/k/2005 z dnia 01.06.2005r.  na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacanów – etap II” 

zawarta pomiędzy Gminą Pacanów a Zakładem Usług Budowlano-Projektowych 

„MAZBUD”, Kielce ul. Bąkowa 25 b (wartość zamówienia 25.000,00 PLN); 

• umowa nr 25/2004 z dnia 01.06.2004r. pomiędzy Gminą Pacanów a Biurem 

Konsultingowo-Handlowym „EUROKON” 25-540 Kielce, ul. Jesionowa 2/28, na 

wykonanie dzieła pn. „Studium wykonalności inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej 

dla miejscowości Pacanów – etap II” (wartość zamówienia  9.760,00 PLN).  

Zakres rzeczowy zrealizowanego Projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym                 

nr Z/2.26/III/3.1/59/04 i umową nr Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05 o dofinansowanie Projektu,               

aneksem nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05, aneksem nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05, 

aneksem nr 03/06/Z/2.26/III/3.1/59/04/U/17/05 oraz aneksem nr 04/06/Z/2.26/III/3.1/59/ 

04/U/17/05. Oryginały dokumentów związane z rzeczową realizacją Projektu poddane kontroli                  

u Beneficjenta potwierdzają zrealizowanie przedmiotowego Projektu w całości. 

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie realizacji 

wskaźników: 

a) wskaźnik produktu: 

– długość  wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 100 %; 

b) wskaźnik rezultatu: 

– liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji                

sanitarnej – 100 %; 

– długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 100 %. 

 
3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień   

publicznych  

 
Beneficjent przeprowadził jedno postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Postępowanie oznaczone jako GKI-341/2/k/2005, przeprowadzone zostało w trybie przetargu 

nieograniczonego, celem wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Pacanów- etap II”. 

Badaniu poddano następujące dokumenty: 

– Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z kwietnia 2005r. wraz z załącznikami; 

– ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 69 z dnia 11.04.2005r. pod pozycją 

15695; 

– Zarządzenie nr 17/05 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29.04.2005r. dotyczące powołania 

komisji przetargowej; 
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– pismo znak: GKI-341/2/k/2003/z3 z dnia 23.05.2005r. przedłuŜające termin składania ofert 

na dzień 31.05.2005r. w związku z licznymi zapytaniami oferentów; 

– pismo znak: GKI-341/2/k/2003/z4 z dnia 30.05.2005r. przedłuŜające termin składania ofert 

na dzień 02.06.2005r. w związku z licznymi zapytaniami oferentów; 

– protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej 

wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO wraz z załącznikami; 

– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP nr 177 z dnia 17.08.2005r. pod 

pozycją 41945; 

– umowę nr GKI-342/3/2/k/2005 z dnia 21.07.2005r. zawartą pomiędzy Gminą Pacanów               

a Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” na 

wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pacanów- etap II; 

– aneks nr GKI-342/IA/06/3/2/k/2005 do umowy z wykonawcą nr GKI-342/3/2/k/2005 z dnia 

21.07.2005r. dotyczący zmiany terminów realizacji: rozpoczęcia robót – 28.07.2005r.                            

i zakończenia robót – 30.06.2006r. 

W postępowaniu nr GKI-341/2/k/2005, na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Pacanów- etap II”, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
4) Promocja projektu  

  Beneficjent zapewnił promocję Projektu poprzez umieszczenie na trasie                      

wykonanej kanalizacji sanitarnej dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych z informacją                                  

o współfinansowaniu zrealizowanego Projektu ze środków EFRR oraz budŜetu państwa. Forma 

tablic jest zgodna z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie promocji Projektów 

realizowanych w ramach ZPORR. 

Korespondencja związana z realizacją Projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR 

i flagą Unii Europejskiej. 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą 

załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. 

 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
VI. Wynik kontroli  

Pozytywny.  

 
VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do Informacji pokontrolnej  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do 
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ustaleń  w nim zawartych. ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą 

uwzględnione.  

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania Informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

       2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach. 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

 ………………………………….                                               …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

ul. Szymanowskiego 11 

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski 

REGON 000311473, NIP 6611959864 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU 
Projekt nr Z/2.26/I/1.3.2/180/04 

Zakup aparatury medycznej  

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 23 – 24.10.2006 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 31/2006 

Daria Miernik – inspektor 

Mariusz Zych – inspektor  KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  
I STANOWISKO 

–  

Waldemar Racho ń – Zastępca Dyrektora 

ds. medycznych 

Teresa Bartnik – Zast ępca Dyrektora 

ds. finansowych – Główny Ksi ęgowy 

Ewa Granat – Zast ępca Głównego Ksi ęgowego  

Anita Smoli ńska – Kierownik Zespołu 

ds. kontrolingu 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO 

Anna Lewandowska – inspektor ds. zamówie ń 

publicznych 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI 16.12.2005 (wizyta monitoruj ąca)   

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  
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UpowaŜnienia nr 173/06 i 174/06 podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW w Kielcach 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 
II. Cel kontroli  

 
- kontrola w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii 

rzeczowej i finansowej (sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów jako załączników do wniosków o płatność, potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków oraz kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym 

Beneficjenta), 

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, 

- sprawdzenie zgodności projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- kontrola w zakresie spełnienia wymogów dotyczących promocji,  

- uzyskanie informacji na temat ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w czasie realizacji 

projektu i sposobu w jaki Beneficjent je rozwiązał.  

 
III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym   

 
         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu I Rozbudowa 

i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 

Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony 

zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 

2006 pod nazwą Zakup aparatury medycznej został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 

31 sierpnia 2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/I/1.3.2/180/04.  

Projekt obejmował sfinansowanie kosztów zakupu aparatury medycznej: respiratora 

transportowego, monitora funkcji Ŝyciowych z opcja telemetryczną, defibrylatora z kardiowersją 

i elektrostymulacją zewnętrzną, dwóch defibrylatorów półautomatycznych z opcją dwufazową, 

dwóch pomp do szybkiego przetaczania płynów, czterech pomp infuzyjnych, aparatu RTG 

z ramieniem C, trzech ssaków elektrycznych oraz wyposaŜenia dwóch stanowisk intensywnej 

terapii i dwóch stanowisk intensywnego nadzoru.  



 12

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu w dniu 28 lutego 

2005r., natomiast jego zakończenie w dniu 30 czerwca 2006r.  

 
IV. Opis stanu faktycznego  

 
1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/I/1.3.2/180/04 została zawarta w dniu 

23 marca 2005r. i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/I/1.3.2/180/04/U/44/05. Aneks dotyczący 

przedmiotowej umowy został zawarty w dniu 29 listopada 2005r. i zarejestrowany pod numerem 

01/05/Z/2.26/I/1.3.2/180/04/U/44/05. 

Zgodnie z umową Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 

1 072 500 PLN, stanowiące 75% wydatków kwalifikowanych. Beneficjent zobowiązał się 

do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 

357 500 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 1 430 000 PLN i była 

równa całkowitej wartości projektu. 

Na podstawie podpisanego aneksu dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 072 499,99 PLN, co stanowiło 75% wydatków 

kwalifikowanych. Beneficjent zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę 

wydatków kwalifikowalnych w wysokości 357 500,01 PLN. Całkowita wartość wydatków 

kwalifikowalnych wynosiła 1 430 000 PLN, natomiast całkowita wartość projektu – 

1 434 827,07 PLN. 

 

Beneficjent złoŜył cztery wnioski o płatność: 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/I/1.3.2/180/04/U/44/05/1/05, w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 328 620,73 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 246 465,55 PLN, 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/I/1.3.2/180/04/U/44/05/2/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 345 446,84 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 259 085,13 PLN, 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/I/1.3.2/180/04/U/44/05/3/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 393 226,63 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 294 919,97 PLN, 
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- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/I/1.3.2/180/04/U/44/05/4/06, w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 362 705,80 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 272 029,34 PLN.    

 
Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 

znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- faktura VAT Nr DPL/TK/132-1/06/05 z dnia 29 lipca 2005r. dotycząca zakupu monitora 

funkcji Ŝyciowych DELTA – 1 szt, respiratora transportowego NBP 760 – 1 szt 

oraz uniwersalnego wyposaŜenia respiratora, 

- faktura korygująca VAT Nr KOR/132-1/06/05 z dnia 3 października 2005r. do faktury VAT Nr 

DPL/TK/132-1/06/05 z dnia 29 lipca 2005r. dotycząca zmiany stawki VAT, 

- faktura VAT Nr DPL/AS/132-2/06/05 z dnia 29 października 2005r. dotycząca zakupu 

aparatów medycznych: defibrylatora z kardiowersją i elektrostymulacją zewnętrzną M Series 

Bph – 1 szt, defibrylatora z opcją dwufazową Lifepack 20 – 2 szt, pompy do szybkiego 

przetaczania płynów OPTIMA PT – 2 szt, pompy infuzyjnej AP12 – 4 szt oraz ssaka 

elektrycznego Tornado – 3 szt, 

- faktura VAT Nr DPL/132-3/05/06 z dnia 31 stycznia 2006r. dotycząca zakupu aparatu RTG 

z ramieniem C – Siremobil Compact L – 1 szt,  

- faktura VAT Nr DPL/AS/132-4/05/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. dotycząca stanowiska 

intensywnej terapii 

- faktura korygująca VAT Nr KOR/01/06 z dnia 12 czerwca 2006r. do faktury VAT 

Nr DPL/AS/132-4/05/06 z dnia 28 kwietnia 2005r. dotycząca korekty nr PKWiU, 

- faktura VAT Nr DPL/AS/132-5/05/06 z dnia 28 lipca 2006r. dotycząca wyposaŜenia 

stanowiska intensywnego nadzoru, 

- faktura korygująca VAT Nr KOR/03/06 z dnia 12 września 2006r. do faktury VAT Nr 

DPL/AS/132-5/05/06 z dnia dotycząca błędnego naliczenia ceny, 

- oryginały przelewów i wyciągów bankowych dotyczące wyŜej wymienionych faktur. 

 
Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Ostrowcu Świętokrzyskim są toŜsame z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych 

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosków o płatność. 
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Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/I/1.3.2/180/04/U/44/05 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 

 
2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

 
 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym 

nr Z/2.26/I/1.3.2/180/04, Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/I/1.3.2/180/04/U/44/05 

z dnia 23 marca 2005r. oraz Aneksem nr 01/05/Z/2.26/I/1.3.2/180/04/U/44/05 

z dnia 29 listopada 2005r. 

 

W ramach projektu zakupiono następującą aparaturę medyczną: 

- respirator transportowy – 1 szt, 

- monitor funkcji Ŝyciowych z opcja telemetryczną – 1 szt, 

- defibrylator z kardiowersją i elektrostymulacją zewnętrzną – 1 szt, 

- defibrylator półautomatyczny z opcją dwufazową – 2 szt, 

- pompa do szybkiego przetaczania płynów – 2 szt, 

- pompa infuzyjna – 4 szt, 

- aparat RTG z ramieniem C – 1 szt, 

- ssak elektryczny – 3 szt 

- wyposaŜenie stanowiska intensywnej terapii – 2 szt, 

- wyposaŜenie stanowiska intensywnego nadzoru – 2 szt.  

 

Umowa przewidywała rozpoczęcie realizacji projektu w dniu 31 marca 2005r., a jego 

zakończenie w dniu 30 czerwca 2006r. Na podstawie aneksu rozpoczęcie realizacji projektu 

zostało przesunięte na dzień 29 czerwca 2005r., zakończenie rzeczowe na dzień 1 września 

2006r., natomiast zakończenie finansowe na dzień 30 września 2006r. 

 

Wskaźnik produktu, dotyczący liczby zakupionego sprzętu aparatury medycznej został 

osiągnięty w 100%. Natomiast wskaźnik planowanych rezultatów dotyczący liczby wykonanych 

badań sprzętem specjalistycznym został wykonany w 97,70%. Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązał się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej 

o zrealizowaniu wskaźnika w terminie do 28 lutego 2007r.   

Kontroli poddano następujące dokumenty: 
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- umowa Nr 14/2005 z dnia 29 czerwca 2005r. zawarta z firmą Dräger Polska sp. z o.o., 

ul. Sułkowskiego 18a, 85 – 655 Bydgoszcz, na dostawę, montaŜ, uruchomienie 

i przekazanie do eksploatacji aparatury medycznej,   

- protokół zdawczo – odbiorczy Nr 250/RESP/TYCO POLSKA z dnia 12 lipca 2005r., 

- karta gwarancyjna Nr 250/RESP/TYCO POLSKA z dnia 12 lipca 2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 12/2005 z dnia 29 lipca 2005r., 

- protokół przekazania urządzenia/sprzętu z dnia 12 września 2005r. – 2 szt, 

- karta gwarancyjna z dnia 12 września 2005r. – 2 szt, 

- karta gwarancyjna pompy infuzyjnej typu AP 12 z dnia 29 września 2005r. – 4 szt, 

- protokół przekazania aparatów z dnia 27 października 2005r. – 3 szt, 

- karta gwarancyjna ssaka Tornado z dnia 27 października 2005r. – 3 szt, 

- protokół odbioru Nr DPL 132/05 z dnia 28 października 2005r., 

- protokół przekazania: protokół uruchomienia z dnia 28 października 2005r., karta 

gwarancyjna oraz potwierdzenie szkolenia z dnia 1 grudnia 2005r. – 2 szt, 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 14/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 15/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 16/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 17/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 18/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 19/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 20/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 21/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 22/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 23/2005 z dnia 29 października 

2005r., 



 16

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 24/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 25/2005 z dnia 29 października 

2005r., 

- karta gwarancyjna Nr 1951/2005 z dnia 4 listopada 2005r., 

- protokół przekazania oraz szkolenia z  zakresu obsługi urządzenia medycznego z dnia 

9 listopada 2005r., 

- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 26 stycznia 2006r. – 2 szt, 

- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 31 stycznia 2006r., 

- karta gwarancyjna z dnia 31 stycznia 2006r., 

- protokół Nr 24/1/2006 badania parametrów technicznych rentgenowskiego zestawu 

diagnostycznego z dnia 31 stycznia 2006r., 

- protokół szkolenia z obsługi z dnia 31 stycznia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 3/2006 z dnia 31 stycznia 2006r., 

- karta gwarancyjna pompy infuzyjnej typu AP 22 z dnia 11 kwietnia 2006r., 

- protokół z instalacji – montaŜu wyrobów produkcji FAMED S.A. z dnia 12 kwietnia 2006r.,  

- protokół zdawczo – odbiorczy nr 379/RESP z dnia 20 kwietnia 2006r., 

- protokół zdawczo – odbiorczy Nr 380/RESP z dnia 20 kwietnia 2006r., 

- karta gwarancyjna Nr 379/resp. z dnia 20 kwietnia 2006r., 

- karta gwarancyjna Nr 380/resp. z dnia 20 kwietnia 2006r., 

- protokół przekazania: protokół uruchomienia, karta gwarancyjna oraz potwierdzenie 

szkolenia z dnia 27 kwietnia 2006r. – 4 szt, 

- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 7/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 7/A/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 8/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 8/A/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 9/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 9/A/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 10/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 10/A/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 11/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 11/A/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 
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- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 11/B/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 11/C/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 12/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 12/A/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 12/B/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 12/C/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 12/D/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 12/E/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 13/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 13/A/2006 z dnia 28 kwietnia 

2006r., 

- protokół zdawczo – odbiorczy Nr 394/395/RESP z dnia 7 lipca 2006r., 

- karta gwarancyjna Nr 394 z dnia 7 lipca 2006r., 

- karta gwarancyjna Nr 395 z dnia 7 lipca 2006r., 

- karta gwarancyjna ssaka TORNADO z dnia 24 lipca 2006r., 

- protokół przekazania: protokół uruchomienia, karta gwarancyjna oraz potwierdzenie 

szkolenia z dnia 27 lipca 2006r., 

- karta gwarancyjna Nr 1456/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- karta gwarancyjna Nr 1457/2006 z dnia 28 lipca 2006r. 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 20/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 21/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 22/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 23/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 24/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 25/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 26/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 27/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- dowód przyjęcia środka trwałego do uŜytkowania OT Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006r., 

- karta gwarancyjna ssaka TORNADO z dnia 9 sierpnia 2006r.  
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3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zostało przekazane 

Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 30 marca 2005r. i opublikowane w Biuletynie 

Zamówień Publicznych Nr 65 poz. 14731 5 kwietnia 2005r. oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich 30 marca 2005r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej Nr 2005/S67-064639 6 kwietnia 2005r. Zostało ono równieŜ umieszczone 

na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń. 

W ramach postępowania złoŜona została 1 oferta firmy Dräger Polska sp. z o.o., 

ul. Sułkowskiego 18a, 85 – 655 Bydgoszcz. Ze względu na to, iŜ spełniała ona warunki udziału 

w postępowaniu i była jedyną waŜną ofertą, została wybrana przez komisję przetargową. 

  

4) Promocja projektu  

 
Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 

 
- umieszczenie tablicy pamiątkowej, zawierającej logo ZPORR i flagę Unii Europejskiej 

przy wejściu na Szpitalny Oddział Ratownictwa, 

- oznakowanie aparatury medycznej logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej, 

- umieszczenie tabliczek oznaczonych logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej przy drzwiach 

wejściowych do pomieszczeń, w których znajduje się zakupiona aparatura, 

- zamieszczenie w Gazecie Ostrowieckiej Nr 38 (2631) z dnia 19 września 2005 oraz Nr 24 

(2669) z dnia 12 czerwca 2006r. ogłoszeń dotyczących projektu, 

- zamieszczenie na stronie internetowej www.szpital-ostrowiec.ath.cx informacji dotyczącej 

projektu, 

- przesłanie listów informacyjnych do placówek słuŜby zdrowia oraz urzędów miast i gmin 

informacji o realizacji projektu,  

- oznakowanie logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej dokumentacji oraz korespondencji 

dotyczącej realizacji przedmiotowego projektu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

                                                                                 

                                         

Informacja pokontrolna 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Pacanów 

ul. Radziwiłłówka 2, 

28-133 Pacanów, 

REGON 291010547,   NIP 655-17-90-515 

NR I TYTUŁ  PROJEKTU  
Projekt nr Z/2.26/ I I I /3 .1/41/04 „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Sroczków” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 9-11 października 2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 4/2006 

Mariusz Justyniarski – Inspektor w WZFE ŚUW                            

–  kierownik Zespołu Kontrolującego 
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO 

Andrzej Rachunek – członek Zespołu Kontrolującego 

Leonard Kowalski – Wójt Gminy Pacanów 

Halina Pluta – Kierownik Referatu Gospodarki              

Mieniem Komunalnym, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 

Piotr Wojciechowski – Podinspektor d/s Inwestycji 

OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ 
JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO  

Artur Tokarz – Inspektor d/s Księgowości BudŜetowej  

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 
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I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

UpowaŜnienia nr 157/06 i 158/06  podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW w Kielcach                 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 oraz                 

w związku z: §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy                 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz 

trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).   

II. Cel kontroli  

Celem kontroli było zbadanie zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym 

pod względem rzeczowym i finansowym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta 

wymogów związanych z promocją Projektu. 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny,                

Działania 3.1 – Obszary wiejskie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego            

Rozwoju Regionalnego 2004–2006, pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Sroczków” został złoŜony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 15 czerwca 2004r.                                 

i  zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/41/04. 

 W dniu 20 stycznia 2005r. pomiędzy Beneficjentem a Wojewodą Świętokrzyskim,                

działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym                 

Planie Rozwoju, zawarto umowę nr Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05 na dofinansowanie Projektu           

nr Z/2.26/III/3.1/41/04.  

       Celem Projektu była rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Pacanów poprzez 

zwodociągowanie miejscowości Sroczków oraz kilku gospodarstw z sąsiednich miejscowości 

połoŜonych przy granicy wsi.  

 Zgodnie z umową nr Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05 rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na 

dzień 29 kwietnia 2005r. a  jego zakończenie na dzień 31 października 2006r.  

IV. Opis stanu faktycznego  

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

Zgodnie z umową nr Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05 z dnia 20 stycznia 2005r. Instytucja 

Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 2.722.276,91 PLN co 

stanowiło 85 % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niŜ 2.402.009,04 PLN a z budŜetu 

państwa w kwocie nie większej niŜ 320.267,87 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosiła 

3.801.203,55 PLN w tym całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 3.202.678,72 PLN. 
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Zgodnie z zapisami umowy Środki Funduszu miały być przekazane Beneficjentowi  w formie 

refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 

Działając na podstawie § 7 umowy nr Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05 Beneficjent wniósł w dniu 

24 lutego 2005r. zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco do 

kwoty 2.722.276,91 PLN wraz z deklaracją do weksla in blanco oraz notarialne oświadczenie           

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

W związku z podpisaniem umowy prefinansowania Beneficjent w dniu 14 marca 2005r. 

zwrócił się o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu. W dniu 4 kwietnia 2005r. 

został podpisany aneks nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05 w którym zmianie uległ numer 

rachunku bankowego do celów refundacji. 

 W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oznaczonego jako GKI-341/1/w/2005, podpisaniem umowy z Wykonawcą robót budowlanych          

nr GKI-342/2/1/w/2005 i podpisaniem umowy z Inspektorem nadzoru na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nr GKI-2222/5/w/2005, Beneficjent złoŜył w dniu 27 lipca 2005r. wniosek                   

o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu z uwzględnieniem zmian                       

w okresach realizacji oraz wartości Projektu. W dniu 26 sierpnia 2005r. został podpisany            

aneks nr 02/05/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05, w którym Instytucja Pośrednicząca przyznała 

Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 733.533,30 PLN co stanowiło 85 % wydatków 

kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w kwocie nie większej niŜ 647.235,26 PLN a z budŜetu państwa w kwocie nie większej niŜ 

86.298,04 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosiła 1.024.529,01 PLN w tym całkowita kwota 

wydatków kwalifikowanych 862.980,35 PLN. Zmianie uległ równieŜ termin rozpoczęcia realizacji 

Projektu na 21 lipca 2005r.  

W związku z przyspieszeniem prac związanych z realizacją Projektu, Beneficjent złoŜył             

w dniu 8 listopada 2005r. wniosek o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu         

z uwzględnieniem zmian w okresach realizacji Projektu. W dniu 14 lutego 2006r. został 

podpisany aneks nr 03/06/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05, w którym Instytucja Pośrednicząca 

przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 733.533,28 PLN co stanowiło 85 % 

wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w kwocie nie większej niŜ 647.235,25 PLN a z budŜetu państwa w kwocie nie 

większej niŜ 86.298,03 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosiła 1.024.529,00 PLN w tym 

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych 862.980,34 PLN. Skróceniu uległy okresy realizacji 

Projektu: zakończenie rzeczowe realizacji na 19 lipca 2006r., zakończenie finansowe realizacji 

na 15 września 2006r.  

W związku ze zmianą jaka zaszła na stanowisku Wójta Gminy Pacanów Beneficjent złoŜył 

w dniu 17 maja 2006r. wniosek o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu.          

W dniu 21 czerwca 2006r. został podpisany aneks nr 04/06/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05 

zmieniający dane personalne osoby prawnie upowaŜnionej do podpisania umowy 

dofinansowania Projektu.  
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W związku ze zmianą zakładanych rezultatów realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w dniu         

4 sierpnia 2006r. wniosek o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu.                       

W dniu 26 września 2006r. został podpisany aneks nr 05/06/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05                    

w którym, z uwagi na zmniejszenie wartości kategorii wydatków niekwalifikowalnych, całkowita 

wartość Projektu została określona na 1.013.168,49 PLN. Całkowita kwota wydatków 

kwalifikowanych pozostała bez zmian.  

Podczas kontroli sprawdzono zgodność kserokopii faktur VAT oraz dokumentów 

księgowych dostarczonych do Instytucji Pośredniczącej wraz z wnioskami o płatność                        

z oryginałami powyŜszych dokumentów znajdującymi się siedzibie Beneficjenta. Sprawdzeniu 

zostały poddane: 

13. Faktura VAT nr 1/07/2004 z dnia 06.07.2004r. (dowód księgowy 79), wystawiona przez 

Biuro Konsultingowo-Handlowe „EUROKON” Jerzy Stokowski, ul. Jesionowa 2/28, 25-540 

Kielce, za opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji, na kwotę brutto 5.124,00 PLN, 

zapłacono przelewem 16.07.2004r. 

14. Faktura VAT nr 7/09/2004 z dnia 14.09.2004r. (dowód księgowy 150), wystawiona przez 

Biuro Konsultingowo-Handlowe „EUROKON Jerzy Stokowski, ul. Jesionowa 2/28, 25-540 

Kielce, za opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji, na kwotę brutto 3.416,00 PLN, 

zapłacono przelewem 12.10.2004r. 

15. Faktura VAT nr FV 82/09/05 z dnia 30.09.2005r. (dowód księgowy 3), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z.o.o., ul. Polna 3A, 37-100 Łańcut,            

za wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sroczków”,                

na kwotę brutto 226.929,44 PLN, zapłacona przelewem 26.10.2005r.  

16. Faktura VAT nr FV 81/10/05 z dnia 31.10.2005r. (dowód księgowy 7), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z.o.o., ul. Polna 3A, 37-100 Łańcut,            

za wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sroczków”,                

na kwotę brutto 143.159,58 PLN, zapłacona przelewem 17.11.2005r.  

17. Faktura VAT nr 24/2005 z dnia 06.12.2005r. (dowód księgowy 10), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Wodno-Środowiskowe „PROFIL”, ul. Kwiatowa 12, 28-100 Busko-Zdrój, 

za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej                   

w miejscowości Sroczków”, na kwotę brutto 7.350,01 PLN, zapłacono przelewem 

08.12.2005r.  

18. Faktura VAT nr FV 10/01/06 z dnia 24.01.2006r. (dowód księgowy 2), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z.o.o., ul. Polna 3A, 37-100 Łańcut,            

za wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sroczków”,                

na kwotę brutto 286.996,60 PLN, zapłacona przelewem 27.01.2006r.  

19. Faktura VAT nr 3/2006 z dnia 17.03.2006r. (dowód księgowy 7), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Wodno-Środowiskowe „PROFIL”, ul. Kwiatowa 12, 28-100 Busko-Zdrój, 

za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej                   

w miejscowości Sroczków”, na kwotę brutto 5.112,00 PLN, zapłacono przelewem 

18.05.2006r.  
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20. Faktura VAT nr 8/2006 z dnia 19.06.2006r. (dowód księgowy 10), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Wodno-Środowiskowe „PROFIL”, ul. Kwiatowa 12, 28-100 Busko-Zdrój, 

za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej                   

w miejscowości Sroczków”, na kwotę brutto 5.537,99 PLN, zapłacono przelewem 

29.06.2006r.  

21. Faktura VAT nr FV 8/05/06 z dnia 30.05.2006r. (dowód księgowy 12), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z.o.o., ul. Polna 3A, 37-100 Łańcut,            

za wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sroczków”,                

na kwotę brutto 214.094,93 PLN, zapłacona przelewem 29.06.2006r.  

Beneficjent, na realizację Projektu dla kategorii wydatków kwalifikowalnych, poniósł wydatki    

w wysokości 862.980,34 PLN. Potwierdzona przez Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności 

WZFE ŚUW kwota wydatków kwalifikowanych wykazana w złoŜonych wnioskach o płatność 

wyniosła 862.980,34 PLN co stanowiło 100 % całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych 

określonej  w aneksie nr 03/06/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05z dnia 14 lutego 2006r. 

Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych u Beneficjenta są toŜsame z ich 

kserokopiami znajdującymi się w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i potwierdzają wydatki poniesione                  

przez Beneficjenta na realizację Projektu. 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

Zespół Kontrolujący dokonał oględzin wykonanej sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą 

jej infrastrukturą potwierdzając tym samym fizyczną realizację Projektu na miejscu lokalizacji. 

W ramach Projektu wykonano: 

– sieć wodociągowa  Ǿ 160 mm –  3586  m; 

– sieć wodociągowa  Ǿ  110 mm – 10840 m;                                                                  

– sieć wodociągowa  Ǿ  90 mm – 2480 m; 

– przyłącza wodociągowe  Ø 40 mm – 1450 m; 

– przyłącza wodociągowe Ø 32 mm – 1935 m; 

– liczba wykonanych przyłączy – 85 szt.  

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia i weryfikacji następujących dokumentów: 

1. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem i obiektami: 

  -    Oświadczenie Beneficjanta o posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane niezbędne do ubieganie się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

podpisane przez Wójta Gminy Pacanów Henryka Kwasa z dnia 11.06.2004r.  

2. Dokumentacja dotycząca przygotowania Projektu do realizacji: 

- Mapy i szkice sytuujące lokalizację Projektu; 

- Decyzja  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Wójta Gminy 

Pacanów, pismo znak: RB-733123/2002 z dnia 28.08.2002r;  
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- Projekt budowlany wykonany przez Z.R „PERFEKT” - Projektowanie, Wykonawstwo, 

Powiernictwo Inwestycyjne, ul. Jana Kiepury 4, 25-408 Kielce, opracowany w listopadzie 

2002r. wraz z uzgodnieniami; 

- Decyzja nr 311/2002 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na 

budowę z dnia 15.09.2003r.;  

3. Dokumentacja budowy: 

– Protokół przekazania placu budowy z dnia 29.07.2005r. oraz oświadczenia kierownika 

budowy i inspektora nadzoru o przejęciu obowiązków; 

– Dziennik budowy nr 1/2005 z dnia 04.08.2005 – Tom I oraz nr 2/2005 z dnia 07.10.2005 – 

Tom II - wydany przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju;  

• Rozpoczęcie robót w dniu 11.08.2005r., zakończenie robót w dniu 16.06.2006r.; 

–   Protokół odbioru końcowego spisany dnia 03.07.2006r. wraz z załącznikami które stanowią; 

• dokumentacja projektowa; 

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 

• dzienniki budowy nr 1/2005 i 2/2005; 

• protokół przekazania pasa drogowego z dnia 31.10.2005r.; 

• protokoły przeprowadzenia prób ciśnieniowych z dni 19.10.2005r., 16.11.2005r.                            

i 14.06.2006r.;  

• oświadczenia właścicieli gospodarstw potwierdzające wykonanie przyłączy 

wodociągowych; 

• deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty  na wbudowane materiały; 

4. Umowy związane z realizacją Projektu: 

   –   umowa nr GKI-342/2/1/w/2005 z dnia 21.07.2005r. zawarta pomiędzy Gminą Pacanów            

a Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Spółka z.o.o., ul. Polna 3A, 37-100 

Łańcut, na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Sroczków”; 

   –   umowa nr GKI-2222/5/w/2005 z dnia 04.05.2005r. zawarta pomiędzy Gmina Pacanów              

a Przedsiębiorstwem Wodno-Środowiskowym „PROFIL”, ul. Kwiatowa 12, 28-100            

Busko-Zdrój, na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Sroczków”, (wynagrodzenie ryczałtowe – 18.000,00 PLN); 

   –   umowa nr 1s/2004 z dnia 01.06.2004r. zawarta pomiędzy Gminą Pacanów a Biurem 

Konsultingowo-Handlowym „EUROKON”, ul. Jesionowa 2/28, 25-540 Kielce, na wykonanie 

dzieła pn. „Studium wykonalności inwestycji budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Sroczków”, (wartość zamówienia – 8.540,00 PLN). 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym                 

nr Z/2.26/III/3.1/41/04 i umową nr Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05 o dofinansowanie Projektu,               

aneksem nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05, aneksem nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05, 

aneksem nr 03/06/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05, aneksem nr 04/06/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05  

oraz aneksem nr 05/06/Z/2.26/III/3.1/41/04/U/20/05. Oryginały dokumentów związane                       
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z rzeczową realizacją Projektu poddane kontroli u Beneficjenta potwierdzają zrealizowanie 

przedmiotowego Projektu w całości. 

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie realizacji 

wskaźników: 

a) wskaźnik produktu: 

– długość  wybudowanej wodociągowej – 100 %; 

b) wskaźnik rezultatu: 

– liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej               

– 100 %; 
– długość sieci wodociągowej na terenie gminy – 100 %. 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień   

publicznych  

 Beneficjent przeprowadził jedno postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Postępowanie oznaczone jako GKI–341/1/w/2005, przeprowadzone zostało w trybie przetargu 

nieograniczonego, celem wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej                   

w miejscowości Sroczków”. 

Badaniu poddano następujące dokumenty: 

– Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z 14 marca 2005r. wraz z załącznikami; 

– Zarządzenie nr 5/05 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.03.2005r. dotyczące powołania 

komisji przetargowej; 

– ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr  57 z dnia 23.03.2005r. pod pozycją 

12825; 

– protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej 

wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO wraz z załącznikami; 

– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP nr 177 z dnia 17.08.2005r. pod 

pozycją 4194; 

– umowę nr GKI-342/2/1/w/2005 z dnia 21.07.2005r. zawarta pomiędzy Gminą Pacanów              

a Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Spółka z.o.o., ul. Polna 3A, 37-100 

Łańcut, na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sroczków”; 

– aneks nr  GKI-342/1A/05/2/1/w/2005 z dnia 17.10.2005r.  do umowy nr  GKI-342/2/1/w/2005 

dotyczący zmiany na stanowisku kierownika budowy; 

– aneks nr GKI-342/2A/06/2/1/w/2005 z dnia 24.01.2006r. do umowy nr  GKI-342/2/1/w/2005 

dotyczący zmiany terminów realizacji zadania (rozpoczęcie – 28.07.2005r., zakończenie – 

19.06.2006r.); 

– aneks nr GKI-342/3A/06/2/1/w/2005 z dnia 19.06.2006r. do umowy nr  GKI-342/2/1/w/2005 

dotyczący zmiany zakresu rzeczowego zadania (zmniejszenie ilości przyłączy o 8 szt.). 

W postępowaniu nr GKI–341/1/w/2005, na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Sroczków”, nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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4) Promocja projektu  

 Beneficjent zapewnił promocję Projektu poprzez umieszczenie na trasie                      

wykonanej sieci wodociągowej dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych z informacją                                  

o współfinansowaniu zrealizowanego Projektu ze środków EFRR oraz budŜetu państwa. Forma 

tablic jest zgodna z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie promocji Projektów 

realizowanych w ramach ZPORR. 

Korespondencja związana z realizacją Projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR 

i flagą Unii Europejskiej. 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą 

załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny.  

 
VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do Informacji pokontrolnej  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do 

ustaleń w nim zawartych. ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą 

uwzględnione.  

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania Informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

       2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach. 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

 ………………………………….                                               …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA Gmina Miejska Sandomierz 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  
Z/2.26/I/1.1.1/174/04  

„Modernizacja infrastruktury drogowej  
w Sandomierzu” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 18.10 - 20.10.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 2/2006 

Urszula Uracz      - starszy inspektor wojewódzki - 
                               kierownik Zespołu Kontrolnego   

Wiesława Rusek  - starszy inspektor - członek 
                               Zespołu Kontrolnego    

KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  
I STANOWISKO 

Joanna Cieślik - Sztandera - pracownik WZFE 
                               - członek Zespołu Kontrolnego 

Jerzy Borowski     - Burmistrz Sandomierza 
Grzegorz CieŜ       - Naczelnik Wydziału 
                                 Techniczno - Inwestycyjnego 
Edward Walas      - Skarbnik Miasta 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO  

Magdalena Chruściel - Referent Wydziału 
                                 Techniczno - Inwestycyjnego 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 
 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 170, 171 i 172 podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW w Kielcach  

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2 oraz w związku 

 z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji 

Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu 

rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.). 

II. Cel kontroli  
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Potwierdzenie zgodności zrealizowanego projektu pod względem rzeczowym  

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta 

wymogów związanych z promocją projektu. 

 III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.1 - Modernizacja  

i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa,  

pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu”  został złoŜony przez Gminę 

Miejską Sandomierz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego  

w dniu 30.08.2004 r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/I/1.1.1/174/04. 

Projekt Gminy Miejskiej Sandomierz został wybrany do współfinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 871/05 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyboru zadań 

zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 1.1 -  Modernizacja i rozbudowa regionalnego 

układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 -  Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR). Na realizację Projektu 

przyznano środki w wysokości 3.002.724,09 PLN (75% wydatków kwalifikowanych). 

Przedmiotem projektu była budowa i modernizacja ulic: Energetycznej,  Dobkiewicza, 

Leszka Czarnego i  Miłej o łącznej długości - 1,905 km.  

Planowany zakres robót : 

a) ul. Energetyczna 

 kompleksowe wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej oraz wodociągu;  

b) ul. Dobkiewicza (na odcinku od skrzyŜowania z ul. Schinzla do skrzyŜowania z ul. 

Długą) 

wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci oświetleniowej.  

Przebudowa  sieci teletechnicznej oraz parkingu na samochody osobowe; 

c) ul. Leszka Czarnego i Miła 

przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników i wjazdów na posesje, budowa 

kanalizacji deszczowej (z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Św. Królowej Jadwigi) 

oraz modernizacja oświetlenia. 

ad a)  
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• poszerzenie odcinka jezdni do 5,0 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej  

na podbudowie i warstwie odsączającej, 

• wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, 

• wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, 

• odwodnienie do wpustów ulicznych z osadnikami, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

• wykonanie wodociągu, 

• przebudowa kolidujących odcinków linii niskiego i średniego napięcia  

oraz zabezpieczenie odcinków linii kablowych. 

ad b)  

• poszerzenie jezdni do 7,0 m - jezdnia posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego  

na podbudowie, 

• budowa obustronnych chodników szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm,  

na warstwie odcinającej z piasku, 

• korekta skrzyŜowań, 

• przebudowa istniejącego parkingu na 42 stanowiska dla samochodów osobowych  

z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm, 

• budowa wjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej  

i podbudowie z kruszywa, 

• odwodnienie ulicy i parkingu powierzchniowe ze spływem do kanalizacji 

deszczowej, 

• budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci teletechnicznej, 

• modernizacja oświetlenia – 12 latarń wraz z kablową linią zasilającą i szafą 

oświetleniową. 

ad c)  

• przebudowa jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm, 

• budowa chodników i wjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm, 

• budowa odwodnienia do wpustów ulicznych z osadnikami, 

• budowa kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Św. 

Królowej Jadwigi, 

• modernizacja oświetlenia ulic, w tym dobudowę 3 masztów oświetleniowych oraz 

wymianę starych opraw na nowe. 
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Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie realizacji:                       11 kwietnia 2005 r.  

• zakończenie rzeczowe realizacji:       22 listopada 2005 r.  

• zakończenie finansowe realizacji:      16 grudnia 2005 r. 

  

IV. Opis stanu faktycznego:  

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Umowa pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz, a Wojewodą Świętokrzyskim  

o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/I/1.1.1/174/04 pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej  

w Sandomierzu” została podpisana w dniu 7 września 2005r. i zarejestrowana pod numerem  

Z/2.26/I/1.1.1/174/04/U/84/05. 

Na realizację Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  

3.002.724,09 PLN, tj. 75% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego  

w wysokości 1.000.908,03 PLN, jak równieŜ do pokrycia pozostałych wydatków 

niekwalifikowanych w ramach Projektu. 

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynosiły 4.003.632,12 PLN, 

natomiast całkowita wartość Projektu – 4.397.265,75 PLN. 

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 11 kwietnia 2005r., zakończenie 

rzeczowe realizacji na dzień 22 listopada 2005r., a zakończenie finansowe realizacji na dzień  

16 grudnia 2005r. 

Zgodnie z postanowieniem § 6 umowy Beneficjent złoŜył w dniu 19 września 2005r. 

zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę  

3.002.724,09 PLN wraz z deklaracją wekslową z dnia 12 września 2005r. 

Na wniosek Burmistrza Sandomierza Znak: TI.70410/26-04/05 z dnia 8 czerwca 2005r.  

w dniu 7 września 2005r. został podpisany Aneks nr 01/05/Z/2.26/I/1.1.1/174/04/U/84/05  

do umowy o dofinansowanie Projektu. W aneksie ustalono nowy termin rozpoczęcia realizacji 

Projektu na dzień 1 sierpnia 2005r. 

W dniu 21 listopada 2005 r. został podpisany Aneks  

nr 02/05/Z/2.26/I/1.1.1/174/04/U/84/05 do umowy o dofinansowanie Projektu. W aneksie została 

ustalona kwota dofinansowania Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego po przeprowadzonym przez Beneficjenta  postępowaniu przetargowym na jego 

realizację. 

Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi środki z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.234.286,12 PLN (75% wydatków kwalifikowalnych  

w ramach Projektu), natomiast Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania środków własnych  

w wysokości 744.762,04 PLN, oraz do pokrycia wszystkich wydatków niekwalifikowalnych  

w ramach Projektu. 

Ustalono równieŜ nowy termin rozpoczęcia realizacji Projektu na dzień 24 sierpnia 2005 

r. (data podpisania umowy z Wykonawcą), zakończenia rzeczowego realizacji na dzień  

30 czerwca 2006r. oraz jego finansowego zakończenia na dzień 25 lipca 2006 r. 

Na wniosek Beneficjenta Znak: TI. 70410-27-24/06 z dnia 29 czerwca 2006r.,  

i po zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą przesunięcia wydatków kwalifikowalnych  

w wysokości 15.898,98 PLN pomiędzy kategoriami kosztów kwalifikowalnych, w dniu  

6 września 2006 r. podpisany został z Beneficjentem Aneks  

nr 03/06/Z/2.26/I/1.1.1/174/04/U/84/05, w którym  Instytucja Pośrednicząca przyznała 

Beneficjentowi środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 

2.229.711,11 PLN (75% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu), natomiast Beneficjent 

zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu środków własnych  

w wysokości 743.237,04 PLN oraz do pokrycia wszystkich wydatków niekwalifikowalnych  

w ramach Projektu. 

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie pięć 

wniosków o płatność, w tym cztery wnioski o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową. 

Zestawienie wniosków o płatność. 

 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty wnioskiem 
wg przedłoŜonych 
faktur i rachunków  

(brutto) 

kwalifikowanych kwalifikowanych 
do refundacji  

z EFRR 
Wnioski o płatność pośrednią 

I 25.06.2004 – 24.10.2005 576 755,57 576 755,57 432 566,68 

 II 25.10.2005 – 02.12.2005 445 230,40 445 230,40 333 922,80 

III 03.12.2005 – 20.02.2006 699 858,83 699 858,83 524 894,12 

IV 21.02.2005 – 22.05.2006 115 187,18 115 187,18 86 390,39 

Razem 1 837 031,98 1 377 773,99 
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Wniosek o płatność końcową 

V 23.05.2006 – 24.07.2006 1 135 916,16 1 135 916,16 851 937,12 

Razem 1 135 916,16 851 937,12 

Wnioski o płatności pośrednie i końcową razem 2 972 948,14 2 229 711,11 

W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta 

kopii dokumentów, stanowiących załączniki do pięciu wniosków o płatność (m.in. faktur, 

rachunków, przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność  ujętych w nich wydatków. 

W tabeli poniŜej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych  

w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków. 

Nr wniosku o płatność 
Kategoria wydatku 

Planowane 
wydatki wg 

tab. E4 
(brutto) 

 Suma 
wydatków z 
wniosków o 

płatność 
I II III IV V 

Studium wykonalności oraz 
koszty związane z 

ogłoszeniem i 
rozstrzygnięciem przetargu 

18 300,00 18 300,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kanalizacja deszczowa 673 051,11 673 051,11 129 714,41 165 619,27 168 362,37 48 792,35 160 562,71 

roboty instalacji 
elektrycznej 

168 300,94 168 300,94 121 854,77 19 837,99 0,00 26 237,32 370,86 

Przebudowa sieci 
teletechnicznej 35 309,73 35 309,73 35 046,21 0,00 0,00 0,00 263,52 

Roboty budowlane - 
drogowe 1 880 761,17 1 880 761,18 193 443,84 234 763,14 510 568,08 19 229,15 922 756,97 

Koszt menadŜera projektu 160 625,20 160 625,19 77 100,09 20 740,00 20 928,38 20 928,36 20 928,36 

Promocja projektu 36 600,00 36 600,00 1 296,25 4 270,00 0,00 0,00 31 033,75 

Razem 2 972 948,15 2 972 948,15  Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 

 576 755,57 445 230,40 699 858,83 115 187,18 1 135 916,17 

 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia, została przekroczona kategoria wydatku – „roboty 

budowlane – drogowe” o 0,01 zł. W związku z powyŜszym w końcowym wniosku o płatność 

kwota wydatków kwalifikowalnych zostanie pomniejszona o 0,01 zł. 

Całkowita wartość projektu została zrealizowana w 100 %. 

 Burmistrz Miasta Sandomierza  Zarządzeniem Nr P. 0152/81/2006 z dnia 1 września 

2006 roku wprowadził zakładowy plan kont dla budŜetu miasta i jednostki budŜetowej. 

Kontrola ujęcia wydatków poniesionych na realizację Projektu w systemie finansowo – 

księgowym  nie wykazała nieprawidłowości.     
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2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach: 

• w I etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście trasami 

zmodernizowanych   dróg (dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik  

nr 1 do informacji pokontrolnej); 

• w II etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem  

zgodności  z wnioskiem aplikacyjnym   w kwestii rzeczowej, takich jak: 

� Projekt techniczny. 

� Umowa z wykonawcą robót. 

� Dzienniki Budowy. 

� Dokumentacja powykonawcza. 

� Dokumenty odbiorowe. 

� Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

� Pozwolenia na budowę. 

Projekt budowlany „Przebudowa ulicy Leszka Czarnego i Miłej w Sandomierzu” 

wykonała Pracownia Projektowa Drogownictwa „PASAś” w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 

23a/41, Projekt budowlany „ Rozbudowa ulicy Energetycznej w Sandomierzu - jednostka 

projektująca „DROBUD”- Joanna Dryś, Tarnobrzeg, ul. Kopernika 4/66, natomiast opracowanie 

„Przebudowa ul. Dobkiewicza w Sandomierzu” wykonało WielobranŜowe Przedsiębiorstwo 

Projektowo – Usługowe EXPROBUD” Sp. z o.o. Sandomierz, ul. Długosza 5.  

Starosta Sandomierski wydał w dniu 26.04.2004r. Decyzję Nr 146/04 na przebudowę  

ul. Dobkiewicza, w dniu 05.04.2004 r., Decyzję Nr 102/04 na rozbudowę ul. Energetycznej, 

a w dniu 05.04.2004r. Decyzję Nr 100/04 na przebudowę ul. Leszka Czarnego. Starosta 

Sandomierski wydał w dniu 11.08.2005 r. Postanowienie nr AB.XII.S-rz.7351/1a/04/04/05,  

na mocy którego  Decyzja Nr 100/04 z dnia 05.04.2004 r objęła takŜe przebudowę ul. Miłej. 

W dniach od 27.06.06 do 30.06.06 komisyjnie dokonano odbioru końcowego projektu  

nr Z/2.26/I/1.1.1/174/04. pn. „„Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu”.  

Stwierdzone w trakcie odbioru usterki, zostały  wymienione w Notatce z przeglądu technicznego 

załączonej do protokółu a termin ich usunięcia wyznaczono na dzień 31.07.2006 r. Usterki 

zostały usunięte zgodnie z ustaleniami  -  protokół z ich odbioru sporządzono dnia 04.08.2006 r. 
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3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

      publicznych:  

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, tj. na menadŜera projektu modernizacji 

infrastruktury drogowej w Sandomierzu oraz na roboty budowlane, które były przedmiotem 

projektu. 

 a) Przetarg nieograniczony na menadŜera projektu modernizacji infrastruktury drogowej  

      w Sandomierzu: 

Ogłoszenie o zamówieniu na menadŜera Projektu zawiera wszystkie elementy wymagane 

przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający  

nie dopuszczał składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Wymagane wadium 

wynosiło 6.600,00 PLN, co mieściło się w granicach od 0,5% do 3% szacowanej wartości 

zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy PZP). Kryterium oceny ofert była najniŜsza cena.   

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano (na podstawie 

Zarządzenia Burmistrza Sandomierskiego) Komisję Przetargową. Wymagane warunki udziału  

w postępowaniu spełniło 2 wykonawców. Z postępowania nie wykluczono Ŝadnego  

z wykonawców. śadnej z ofert nie odrzucono.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1, którą złoŜył Zakład Obsługi 

Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiórek, ul Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce. 

Umowa nr 342/5/4/2005 między Zamawiającym,  a Wykonawcą została zawarta w dniu  

12 kwietnia 2005 r.   

 

b) Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty 

częściowej lub wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 78 000 PLN. Kryterium oceny ofert 

była najniŜsza cena. Koszt uzyskania SIWZ wynosił 70 PLN. Termin składania ofert  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosił 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia 

Prezesowi UZP, przy dopuszczalnej minimalnej liczbie 52 dni (zgodnie z art. 43. ust 2. Ustawy 

PZP).  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane 16.05.2005 roku, oraz opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23-05-2005 roku nr 101, poz. 23394. Ponadto, 

zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informację o tym, iŜ zamówienie dotyczy 
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realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie 

elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP.   

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano w dniu 4 lipca 2005r. 

Komisję Przetargową na podstawie Zarządzenia Nr PO152/46/05 Burmistrza Miasta z dnia  

4 lipca 2005 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej określa załącznik do przedmiotowego 

Zarządzenia.   

Do upływu terminu składania ofert złoŜono 1 ofertę, spełniającą wymagane warunki udziału  

w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono Ŝadnego z wykonawców. śadnej z ofert  

nie odrzucono. W trakcie postępowania nie wniesiono Ŝadnego protestu. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1, którą złoŜyło Świętokrzyskie 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT „ŚPRD-TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach 

Szczukowskich, 25-001 Kielce. Umowa nr 2108 (2005) między Zamawiającym a Wykonawcą 

została zawarta w dniu 24-08-2005 roku.      

 
 
4) Promocja projektu.  

Działania informacyjne i promocyjne realizowane były przez Beneficjenta zgodnie  

z wytycznymi Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000. 

Korespondencja prowadzona przez beneficjenta w związku z realizacją Projektu została 

właściwie oznakowana logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej. 

Informacje (opisowe i fotograficzne) o realizowanym Projekcie zamieszczane były na stronie 

internetowej Beneficjenta - www.sandomierz.pl. 

W ramach promocji Projektu, Beneficjent zlecił wydrukowanie materiałów  informacyjno – 

promocyjnych  na „XXIII Posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków  

i Rozwoju Sandomierza”, zamieścił obszerny artykuł w czasopiśmie „Panorama Polskich Miast” 

(Nr 11  z listopada 2005 r.) oraz w „Tygodniku Nadwiślańskim”  Nr 26 z 29 czerwca 2006 r. 

Ponadto w ramach promocji wydano płytę CD o Sandomierzu w ilości 7.500 szt. 

Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu poprzez umieszczenie  tablic pamiątkowych na 

początku i na końcu poszczególnych odcinków ulic, które były objęte robotami budowlanymi. 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik 

do niniejszej informacji pokontrolnej.  

 

V. Nieprawidłowo ści  
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 Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,  
ul. Witosa 68, 25-561 Kielce   
REGON 292346746, NIP 959-14-57-717 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU 

02/285 Szkolenia kadry WUP na potrzeby 
realizacji działań w ramach ZPORR; 
02/386 Zakup sprzętu komputerowego                     
i biurowego dla pracowników WUP 
zaangaŜowanych we wdraŜanie Priorytetu 2 
ZPORR 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 19.10.-20.10.2006 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 10/06 Dziennik Kontroli Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy 

Robert Jawor – inspektor 

Anna Kucharczyk - inspektor 
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 

- 

Pan Andrzej Lato – Dyrektor WUP w Kielcach 

Pan Waldemar Bujała – Kierownik Wydziału 
Rynków Pracy  

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO 

Pani ElŜbieta Kędzierska – Główny Księgowy 
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI –   

 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  
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UpowaŜnienia nr 175/06 i 176/06 podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW w Kielcach 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 
II. Cel kontroli  

 
- kontrola w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii 

rzeczowej i finansowej (sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów jako załączników do wniosku o płatność, potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków oraz kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym 

Beneficjenta), 

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, 

- sprawdzenie zgodności projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- kontrola w zakresie spełnienia wymogów dotyczących promocji,  

- uzyskanie informacji na temat ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w czasie realizacji 

projektu i sposobu w jaki Beneficjent je rozwiązał.  

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym : Dot. projektu nr 02/285  
 
 
         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna, 

Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdraŜania ZPORR – wydatki nielimitowane w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 pod nazwą 

„Szkolenia kadry WUP na potrzeby realizacji działań w ramach ZPORR” został złoŜony w 

Instytucji Zarządzającej w dniu 10 sierpnia 2005r. i zarejestrowany pod numerem 02/285. 

Komisja Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR 

zaakceptowała wniosek do realizacji w dniu 19 sierpnia 2005r. 

Projekt obejmował sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, kursów językowych 

oraz kosztów uczestnictwa w szkoleniach dot. funduszy strukturalnych. Zakładana wartość 

wskaźników produktów w okresie docelowym miała wynieść: 

1) 15 dla liczby osób zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR objętych szkoleniami; 

2) 3 628 dla wolumenu szkoleń. 



 39

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu w dniu 1 sierpnia 

2005r. i jego zakończenie w dniu 31 sierpnia 2006r.  

 
III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym : Dot. projektu nr 02/386  
 
 
         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna, 

Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdraŜania ZPORR – wydatki nielimitowane w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 pod nazwą 

„Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników WUP zaangaŜowanych we 

wdraŜanie Priorytetu 2 ZPORR” został złoŜony w Instytucji Zarządzającej w dniu 10 kwietnia 

2006r. i zarejestrowany pod numerem 02/386. Komisja Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie 

Środków z Pomocy Technicznej ZPORR zaakceptowała wniosek do realizacji w dniu 21 kwietnia 

2006r. 

Projekt obejmował sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego                             

i oprogramowania oraz wyposaŜenia biurowego i materiałów biurowych. Zakładana wartość 

wskaźników produktów w okresie docelowym miała wynieść: 

1) 1 dla liczby zakupionych komputerów na potrzeby wdraŜania ZPORR;  

2) 623 dla liczby zakupionego sprzętu biurowego;  

3) 145 dla liczby zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdraŜania ZPORR; 

4) 22 dla liczby zakupionego oprogramowania komputerowego. 

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu w dniu 1 stycznia 

2006r. i jego zakończenie w dniu 31 grudnia 2006r.  

 
IV. Opis stanu faktycznego: Dot. projektu nr 02/285 

 
1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr 02/285 została zawarta w dniu 2 listopada 2005r. 

i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/IV/4.2/02/285/2005/U/38/2005.  

Zgodnie z umową Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego otrzymał 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 

46 798,50 PLN, stanowiące 75% wydatków kwalifikowalnych oraz z budŜetu państwa w kwocie 

9 359,70 PLN, stanowiące 15% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Wkład własny 

beneficjenta wynosił 6 239,80 PLN, co stanowiło 10% kosztów kwalifikowanych w ramach 

projektu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 62 398,00 PLN i była równa 

całkowitej wartości projektu. 
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Beneficjent złoŜył trzy wnioski o płatność: 

1) wniosek o płatność nr  26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/IV/4.2/02/285/2005/U/38/2005/03. 

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 1 026,35 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 769,76 PLN; 

2)  wniosek o płatność nr  26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/IV/4.2/02/285/2005/U/38/2005/02. 

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 35 310,00 PLN, natomiast 

kwota podlegająca refundacji z EFRR – 26 482,  PLN; 

3) wniosek o płatność nr  26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/IV/4.2/02/285/2005/U/38/2005/01. 

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 11 500,00 PLN, natomiast 

kwota podlegająca refundacji z EFRR – 8625,00  PLN; 

 
Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosku o płatność, 

będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 

znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- Polecenie wyjazdu słuŜbowego Nr 163/06 z dn. 21.03.2006; 

- Polecenie wyjazdu słuŜbowego Nr 162/06 z dn. 21.03.2006; 

- Polecenie wyjazdu słuŜbowego Nr 167/06 z dn. 23.03.2006; 

- Faktura VAT Nr 124/2006 z dn.07.04.2006; 

- Faktura VAT 297/STUD/2005 z dn. 27.10.2005; 

- Faktura VAT 298/STUD/2005 z dn. 27.10.2005; 

- Faktura VAT 299/STUD/2005 z dn. 27.10.2005; 

- Rachunek 71/XI/2005 z dn. 17.11.2005; 

- Faktura VAT KGŚ-1/0467/06/05 z dn. 29.09.2006; 

- Faktura VAT 109 z dn. 27.10.2005; 

- Faktura VAT 110 z dn. 27.10.2005; 

- Faktura VAT 116 z dn. 27.10.2005; 

- polecenia przelewu do ww. Faktur 

Wszystkie koszty poniesione w trakcie realizacji projektu (opłaty za studia podyplomowe, 

kursy języków obcych oraz szkolenia) wyniosły 47 836,35 PLN, co stanowi 85,18 % załoŜonych 

w projekcie. 

W związku z realizowanym projektem beneficjent utworzył odrębny rachunek bankowy           

o numerze 85  1240 1372 1111 0010 0390 5297 pn. „PT ZPORR/2005 4.2 Szkolenia kadry 

WUP na potrzeby realizacji działań w ramach ZPORR” w Banku Polska Kasa Opieki S.A. 
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Oddział  w Kielcach, na który przekazywano środki z EFRR. Środki z rezerwy celowej budŜetu 

państwa przekazano na rachunek bieŜący Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego nr 73 8493 0004 0000 0059 6981 0001 pn. „Podstawowy rachunek budŜetu” 

w Banku Spółdzielczym w Kielcach.  

Beneficjent wniósł prawidłowe zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu w postaci 

weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oryginały dokumentów finansowych 

kontrolowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach są toŜsame z ich kserokopiami 

dołączonymi do złoŜonego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosku o płatność. 

Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/IV/4.1/02/285/2005/U/38/2005 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 

 
2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

 
 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym nr 02/285 

oraz Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/IV/4.2/02/285/2005/U/38/2005 z dnia  

2 listopada 2005r.  

Projekt przewidywał sfinansowanie w okresie od 1 sierpnia 2005r. do 31 sierpnia 2006r. 

nauki języków obcych dla pracowników WUP, studiów podyplomowych związanych  

z problematyką wdraŜania funduszy strukturalnych UE oraz udziału pracowników WUP  

w szkoleniach związanych z wdraŜaniem ZPORR.  

W okresie realizacji projektu pracownicy WUP podnosili sprawność posługiwania się 

językami obcymi, podjęli naukę na studiach podyplomowych oraz uczestniczyli w szkoleniach 

dotyczących funduszy strukturalnych. W ramach ww. form wsparcia pracownicy uczęszczali na 

zajęcia z następujących języków obcych: 

• j. angielskiego – 11 osób 

• j. niemieckiego – 2 osoby 

• j. hiszpańskiego – 1 osoba 

Kursy odbywały się na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym od poniedziałku 

do piątku po godzinach pracy. Łączny koszt udziału w kursach językowych wyniósł  

23 100,00 PLN. (Załącznik nr 1 - potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia 

zestawienia umów dotyczących zgłoszenia pracowników do udziału w szkoleniach językowych). 
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 Dokształcanie poprzez udział w studiach podyplomowych dotyczyło 7 pracowników 

WUP,  bezpośrednio realizujących zadania związane z wdraŜaniem ZPORR. Kontynuowano  

i ukończono studia podyplomowe o następującej tematyce: 

• „Projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych UE” – 1 osoba 

• „Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE” – 3 osoby 

• „Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi i Prawo UE” – 3 osoby. 

Zajęcia na wszystkich kierunkach odbywały się w trybie zaocznym. Nauka podjęta z początkiem 

roku akademickiego 2005/2006 objęta była 2-semestralnym programem nauczania. Łączne 

koszty (w tym czesne i wpisowe) udziału pracowników WUP w studiach podyplomowych 

wyniosły 23 710,00 PLN. (Załącznik nr 2 - potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia 

wykazu pracowników WUP uczestniczących w studiach podyplomowych w ramach projektu  

nr 02/285). 

 Ze wszystkimi pracownikami biorącymi udział w szkoleniach oraz studiach 

podyplomowych w ramach projektu nr 02/285 zostały zawarte stosowne umowy w sprawie 

zasad dofinansowania opłat związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 

pracownika.  

W ramach uczestnictwa w szkoleniach dotyczących funduszy strukturalnych pokryto 

koszty noclegów i przejazdów związanych z udziałem w szkoleniu pt. „Pomoc publiczna na 

zatrudnienie w ramach ZPORR”, w którym brały udział 4 osoby. Koszty te wyniosły  

1 026,35 PLN. 

 Podczas 3 494,00 godzin przeszkolono łącznie 15 pracowników WUP. W związku  

z powyŜszym zakładany we wniosku aplikacyjnym wskaźnik produktu, tj. „liczba osób 

zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR objętych szkoleniami” został osiągnięty w 100% 

natomiast wskaźnik „wolumen szkoleń” pierwotnie szacowany na 3 628,00 godzin zrealizowano 

w 96,31 %. 

 
 
 
 
 
 
3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

 
W ramach projektu nr 02/285 udzielono zamówienia publicznego w trybie zamówienia                 

z wolnej ręki. Wybrany tryb odnosił się do kursów językowych, w jakich uczestniczyli pracownicy 

WUP w Kielcach zaangaŜowani we wdraŜanie ZPORR. Z uwagi na specyfikę zamówienia (art. 5 

ust 1 pkt. 9 w związku z art. 66, Zamawiający miał prawo wybrać tryb zamówienia z wolnej ręki. 
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Do przeprowadzenia negocjacji z wybranym wykonawcą upowaŜniono Pana Leszka Skrobisza 

pracownika WUP na podstawie Pełnomocnictwa nr 76/2005 z dn. 28 września 2005r. 

udzielonego przez Dyrektora WUP w Kielcach Pana Andrzeja Lato. Z przeprowadzonych 

negocjacji sporządzony został protokół. Negocjacje trwały od 30.09.2005r. do 10.10.2005r. 

Wykonawcę reprezentowali współwłaściciele Firmy INTERCOLLEGE Panowie Robert Jagiełło i 

Leszek Zięcik. Umowa została podpisana z Firmą INTERCOLLEGE z Kielc w dn. 18.10.2005r. 

Natomiast w stosunku do studiów podyplomowych oraz szkoleń nie miały zastosowania przepisy 

Ustawy PZP.  

 
4) Promocja projektu:  

 
Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 

 

• oznakowanie logiem ZPORR i flagą Unii Europejskiej dokumentacji oraz 

korespondencji dotyczącej realizacji przedmiotowego projektu (umowa z realizatorem 

szkoleń językowych, umowy podpisane z pracownikami WUP biorącymi udział w 

projekcie, korespondencja między WUP a organizatorem szkoleń)  

• informację o podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników WUP znalazła się  

w opracowaniach i biuletynach promujących działania ZPORR na terenie 

województwa. 

 
IV. Opis stanu faktycznego: Dot. projektu nr 02/386 

 
1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr 02/386 została zawarta w dniu 30 czerwca 2005r. 

i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/IV/4.2/02/386/2005/U/52/2005.  

Zgodnie z umową Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego otrzymał 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 

18 525,00 PLN, stanowiące 75% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny beneficjenta 

wynosił 6 175,00 PLN, co stanowiło 25% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu. 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 24 700,00 PLN i była równa całkowitej 

wartości projektu. 

 
Beneficjent złoŜył jeden wniosek o płatność: 



 44

1) wniosek o płatność nr 26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/IV/4.2/02/386/2005/U/52/2005/01/06. 

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 20 838,32 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 15 628,74 PLN; 

 
Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosku o płatność, 

będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 

znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- Faktura VAT nr 1516/2006/VAT z dn. 31.07.2006. 

- polecenie przelewu za ww. Fakturę 

 

Wszystkie koszty poniesione w trakcie realizacji projektu wyniosły 20 838,32 PLN, co 

stanowi 84,37 % załoŜonych w projekcie. 

W związku z realizowanym projektem beneficjent utworzył odrębny rachunek bankowy             

o numerze 03  1240 1372 1111 0010 0902 7403 pn. „PT ZPORR Działanie 4.2 Projekt: Zakup 

sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników WUP zaangaŜowanych we wdraŜanie 

Priorytetu 2 ZPORR” w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział  w Kielcach.  

Beneficjent wniósł prawidłowe zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu w postaci 

weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oryginały dokumentów finansowych 

kontrolowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach są toŜsame z ich kserokopiami 

dołączonymi do złoŜonego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosku o płatność. 

Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/IV/4.1/02/386/2005/U/58/2005 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 

 
2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

 
 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym nr 02/386 

oraz z Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/IV/4.2/02/386/2006/U/52/2006 z dnia  

30 czerwca 2006r. 

Projekt przewidywał sfinansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. zakupu 

laptopa oraz odpowiedniego oprogramowania do zastosowania w FortiNet oraz dla stacji 
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roboczych, które pomoŜe uchronić komputery wykorzystywane w realizacji działań ZPORR 

przed wirusami. Dodatkowo zaplanowano zakup dwóch nagrywarek DVD-RW wraz z czystymi 

płytami CD i DVD do zastosowania na potrzeby sprawozdawczości oraz promocji działań 

ZPORR w spotkaniach z beneficjentami.  Dla kaŜdego z pracowników przewidziano zakup 

pamięci Flash, która ułatwi przenoszenie danych związanych z obsługą projektów. 

W ramach doposaŜenia pracowników w sprzęt biurowy zaplanowano zakup papieru  

i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, niezbędnych do realizacji projektów w ramach 

Priorytetu 2  ZPORR. 

Wszystkie zakupy zostały zrealizowane w 100%. Ich łączny koszt wyniósł  

20 838,32 PLN, co w stosunku do planowanego kosztu całego projektu (24 700,00 PLN) 

pozwoliło oszczędzić kwotę 3 861,70 PLN. 

Lp. Wskaźnik produktu - nazwa 
Jednostka 

miary 
wskaźnika 

Wartość 
określona  

w umowie o 
dofinansowanie 

projektu 

Wartość 
osiągnięta 

od początku 
realizacji 
projektu 

% stopień 
realizacji 

wskaźnika 

1 Liczba zakupionych 
komputerów na potrzeby 
wdraŜania ZPORR 

szt. 1 1 100 

2 Liczba zakupionego sprzętu 
biurowego szt. 623 623 100 

3 Liczba zakupionych 
materiałów biurowych na 
potrzeby wdraŜania ZPORR 

szt. 145 145 100 

4 Liczba zakupionego 
oprogramowania 
komputerowego 

szt. 22 22 100 

 

 
 
 
 
 
 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

 
W związku z tym, iŜ Zamawiający uzyskał moŜliwość dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń 

komputerowych oraz sprzętu biurowego w ramach ZPORR oraz SPO Rozwój Zasobów 

Ludzkich, ze względów praktycznych i ekonomicznych przeprowadzone zostało jedno, wspólne 

postępowanie przetargowe. W załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający wyodrębnił ilościowo przedmiot zamówienia z podziałem na ten, który ma być 

sfinansowany  w ramach SPO RZL oraz ZPORR. Postępowanie o udzielnie zamówienia zostało 
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zrealizowane w okresie obowiązywania zmienionej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2006r. Nr 79, poz 551). 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty 

wariantowej. Kryterium oceny ofert była najniŜsza cena. Termin składania ofert o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu wynosił 11 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, przy dopuszczalnej 

minimalnej liczbie 7 dni (zgodnie z art. 4a. ust.3 znowelizowanej Ustawy PZP Dz.U. z 2006r. Nr 

79, poz 551). SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. Ponadto,     

w SIWZ nie dokonywano Ŝadnych modyfikacji.  

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 3 wykonawców, z postępowania nie 

wykluczono Ŝadnego z wykonawców. 2 oferty odrzucono ze względu na niezgodność oferty             

z treścią SIWZ. W trakcie postępowania nie wniesiono protestów. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania wybrano ofertę nr 2, którą złoŜyła Firma COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o               

w Kielcach. Umowa nr 9/2004 między Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w dniu 24-

07-2006 roku.   

 
4) Promocja projektu:  

 
Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 

 
• oznakowanie wszystkich dokumentów oraz korespondencji dotyczącej realizacji 

przedmiotowego projektu logo ZPORR i Unii Europejskiej  

• zamieszczenie w umowie z dostawcą informacji, Ŝe zakup sprzętu komputerowego  

i wyposaŜenia biurowego jest finansowany ze środków Unii Europejskiej 

• umieszczenie na zakupionym sprzęcie komputerowym logo ZPORR i Unii 

Europejskiej świadczących o źródłach sfinansowania zakupu. 

 

V. Nieprawidłowo ści: Dot. projektu nr 02/285 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
V. Nieprawidłowo ści: Dot. projektu nr 02/386 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli: Dot. projektu nr 02/285 
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Wynik kontroli pozytywny. 

 

VI. Wynik kontroli: Dot. projektu nr 02/386 

 
Wynik kontroli pozytywny. 

 
VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej  

 
Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej 

moŜna zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia 

co do ustaleń w niej zawartych. ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu 

nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

          Kontrolowany                                                                        Kontrolujący 

 

…………………………… 

 ………………………………….                                               …………………………… 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Miasto i Gmina Połaniec 

ul. Ruszcza ńska 27 

28 – 230 Połaniec 

REGON 830409710, NIP 8661580228 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU 

Projekt nr Z/2.26/III/3.5.1/79/04 

Budowa kompleksowego boiska sportowego 

przy Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi 

w Połańcu  

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 06 – 07.11.2006 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 2/2006 

Daria Miernik – inspektor 

Andrzej Rachunek  KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  
I STANOWISKO 

–  

Janusz Gil – Burmistrz 

Miasta i Gminy Połaniec 

Dariusz Domagała – inspektor ds. inwestycji  

Małgorzata Szyma ńska – inspektor  

Teresa Kost ępska – inspektor 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO 

Aneta Wi ącek – samodzielny referent 

ds. integracji europejskiej 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI –   

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  



 49

 
UpowaŜnienia nr 182/06 i 183/06 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 
II. Cel kontroli  

 
- kontrola w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii 

rzeczowej i finansowej (sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów jako załączników do wniosków o płatność, potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków oraz kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym 

Beneficjenta), 

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, 

- sprawdzenie zgodności projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- kontrola w zakresie spełnienia wymogów dotyczących promocji,  

- uzyskanie informacji na temat ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w czasie realizacji 

projektu i sposobu w jaki Beneficjent je rozwiązał.  

 
III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym   

 
         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny, 

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura 

edukacyjna i sportowa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 2004 – 2006 pod nazwą Budowa kompleksowego boiska sportowego 

przy Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu został złoŜony w Urzędzie 

Marszałkowskim w dniu 29 lipca 2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.5.1/79/04.  

Projekt obejmował wykonanie łącznika z trybuną (stanowiącego przejście między dwoma 

budynkami), pozostałych trybun, boiska trawiastego, boiska wielofunkcyjnego, bieŜni, łącznika 

(bieŜni zadaszonej), dwóch boisk plaŜowych, ogrodzenia oraz instalacji sieci centralnego 

ogrzewania.  

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu 9 stycznia 2006r., 

zakończenie rzeczowe 15 sierpnia 2006r., natomiast zakończenie finansowe 30 września 2006r. 
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IV. Opis stanu faktycznego  

 
1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.5.1/79/04 została zawarta w dniu 

28 marca 2006r. i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06. Aneks 

dotyczący przedmiotowej umowy został zawarty w dniu 21 czerwca 2006r. i zarejestrowany 

pod numerem 01/06/Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06. 

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Połaniec otrzymało dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 064 820,66 PLN, stanowiące 

38,36% wydatków kwalifikowanych oraz współfinansowanie ze środków budŜetu państwa 

w kwocie 149 896,55 PLN, stanowiące 5,40% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. 

Beneficjent zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków 

kwalifikowalnych w wysokości 1 561 144,79 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 

wynosiła 2 775 862 PLN i była równa całkowitej wartości projektu. 

 

Beneficjent złoŜył cztery wnioski o płatność: 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06/1/06, w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 807 884,41 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 309 904,46 PLN, 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06/2/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 469 138,09 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 179 961,37 PLN,  

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06/3/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 588 809,42 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 225 867,29 PLN, 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06/4/06, w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 910 030,08 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 349 087,54 PLN.    

 
We wniosku o płatność Nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06/1/06 

uznano jako wydatek kwalifikowalny całość kwoty odnoszącej się do kategorii wydatków 

instalacja c.o. Wydatek ten przekroczył jednak o 0,39 PLN planowaną w tabeli E4 wniosku 

aplikacyjnego kwotę przeznaczoną na powyŜszą kategorię. W związku z tym kwota wydatków 

kwalifikowanych objętych wnioskiem została pomniejszona o 0,39 PLN, a kwota podlegająca 

refundacji o 0,15 PLN. Ze względu na to, iŜ zaistniałą sytuację wykryto 19 lipca 2006r., 
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a płatność została przekazana 10 lipca 2006r., o 0,15 PLN pomniejszono kwotę podlegającą 

refundacji na podstawie wniosku Nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06/2/06. 

 

Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 

znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- faktura VAT Nr 8/04/2006 z dnia 10 kwietnia 2006r. dotycząca budowy boisk szkolnych 

dla Gimnazjum w Połańcu przy ul. śapinowskiej wraz z infrastrukturą wg Projektu 

Budowlanego Nr IM/PI–3/2220/21/2004, 

- faktura VAT Nr 12/05/2006 z dnia 12 maja 2006r. dotycząca budowy boisk szkolnych 

dla Gimnazjum w Połańcu przy ul. śapinowskiej wraz z infrastrukturą wg Projektu 

Budowlanego Nr IM/PI–3/2220/21/2004, 

- faktura VAT Nr 17/06/2006 z dnia 13 czerwca 2006r. dotycząca budowy boisk szkolnych 

dla Gimnazjum w Połańcu przy ul. śapinowskiej wraz z infrastrukturą wg Projektu 

Budowlanego Nr IM/PI–3/2220/21/2004, 

- faktura VAT Nr 22/07/2006 z dnia 19 lipca 2006r. dotycząca budowy boisk szkolnych 

dla Gimnazjum w Połańcu przy ul. śapinowskiej wraz z infrastrukturą wg Projektu 

Budowlanego Nr IM/PI–3/2220/21/2004, 

- faktura VAT Nr 26/08/2006 z dnia 16 sierpnia 2006r. dotycząca budowy boisk szkolnych 

dla Gimnazjum w Połańcu przy ul. śapinowskiej wraz z infrastrukturą wg Projektu 

Budowlanego Nr IM/PI–3/2220/21/2004, 

- oryginały przelewów i wyciągów bankowych dotyczące wyŜej wymienionych faktur. 

 
Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Mieście i Gminie Połaniec są 

toŜsame z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim wniosków o płatność. 

Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 

 
2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  
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 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym 

nr Z/2.26/III/3.5.1/79/04, Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06 

z dnia 28 marca 2005r. oraz Aneksem nr 01/06/Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06 z dnia 21 

czerwca 2006r. 

 

W ramach projektu wykonano: 

- łącznik z trybuną (stanowiący przejście między dwoma budynkami), 

- pozostałe trybuny, 

- boisko trawiaste, 

- boisko wielofunkcyjne, 

- bieŜnię, 

- łącznik (bieŜnię zadaszoną),  

- dwa boiska plaŜowe, 

- ogrodzenie, 

- instalację sieci centralnego ogrzewania.  

 

Umowa przewidywała rozpoczęcie realizacji projektu 9 stycznia 2006r., zakończenie 

rzeczowe 15 września 2006r., natomiast zakończenie finansowe 30 września 2006r. 

 

Zarówno wskaźniki produktu, dotyczące liczby zmodernizowanych obiektów sportowych, 

powierzchni zmodernizowanych obiektów sportowych, liczby wybudowanych obiektów 

sportowych, powierzchni wybudowanych obiektów sportowych oraz długości wymienionej 

instalacji jak i wskaźnik rezultatu dotyczący liczby uczniów w szkołach korzystających 

z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury sportowej zostały osiągnięte w 100%.   

 

Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- umowa konsorcjum zawarta w dniu 17 listopada 2005r. pomiędzy Przedsiębiorstwem 

Budowlano – Produkcyjnym POLPRZEM sp. z o.o., 28 – 230 Połaniec, a firmą UNIPOL 

sp. z o.o., ul. Gdańska 12B, 70 – 661 Szczecin, w celu opracowania i złoŜenie wspólnej 

oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa boisk szkolnych dla Gimnazjum 

w Połańcu przy ul. śapinowskiej wraz z infrastrukturą wg Projektu Budowlanego Nr IM/PI–

3/2220/21/2004, 

- umowa wstępna na podwykonawstwo zawarta w dniu 21 listopada 2005r. pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Budowlano – Produkcyjnym POLPRZEM sp. z o.o., 28 – 230 Połaniec, 
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a Zakładem Instalacji Elektrycznych – Wiesław Kopeć, ul. Gen. Zajączka 1/26, 28 – 230 

Połaniec, na wykonanie  robót elektrycznych, 

- umowa wstępna na podwykonawstwo zawarta w dniu 21 listopada 2005r. pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Budowlano – Produkcyjnym POLPRZEM sp. z o.o., 28 – 230 Połaniec, 

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych, ul. Drogowców 2, 28 – 200 Staszów, na wykonanie  

warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej nawierzchni 

o grubości 3 cm, 

- umowa Nr IM/PI–2/342/105/2005 z dnia 9 stycznia 2006r. zawarta z Przedsiębiorstwem 

Budowlano – Produkcyjnym POLPRZEM sp. z o.o., 28 – 230 Połaniec, na wykonanie 

budowy boisk szkolnych dla Gimnazjum w Połańcu przy ul. śapniowskiej 

wraz z infrastrukturą wg Projektu Budowlanego Nr IM/PI–3/2220/21/2004, 

- dziennik budowy wydany w dniu 15 marca 2006r. dotyczący zgłoszenia na budowę 

nr B.II.B.7352–P–81/04 z dnia 23 grudnia 2004r.   

- protokół inspektorski odbioru robót Nr 1 z dnia 10 kwietnia 2006r., 

- protokół inspektorski odbioru robót Nr 2 z dnia 12 maja 2006r., 

- protokół inspektorski odbioru robót Nr 3 z dnia 13 czerwca 2006r., 

- protokół inspektorski odbioru robót Nr 4 z dnia 19 lipca 2006r., 

- protokół inspektorski odbioru robót Nr 5 z dnia 14 sierpnia 2006r., 

- protokół końcowy odbioru z dnia 22 sierpnia 2006r.  

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych  

 

Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził dwa postępowania przetargowe. 
 

I. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

przekraczającej 60 000 EURO na wykonanie zadania pn.” Budowa kompleksowego boiska 

sportowego przy Gimnazjum nr.1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu.” przetarg Nr 1 

 

 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty : 

1 SIWZ  z  dnia 23.03.2005r., znak sprawy IM/PI-2/342/29/2005,  wraz z załącznikami. 

2 Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 

o zamówienie publiczne nr sprawy IM/PI-2/342/29/2005  wraz z regulaminem działania 

komisji z dnia 21.03.2005r. 
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3 Ogłoszenie o zamówieniu do BZP nr 61/2005 poz 13780 z dnia 30.03.2005 wysłane w dniu 

23.03.2005r. 

5 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od daty 30.03.2005 do daty 16.05.2005r.  

6 Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego www.polaniec.pl od daty 30.03.2005r. 

do daty 16.05.2005 

7 Protokół postępowanie o udzielenie zamówienia oznaczenie sprawy IM/PI-2/342/29/2005  

� Przetarg uniewaŜniony w dniu 12.08.2005r. zgodnie z ustawą o PZP z dnia 

29.01.2004r. art. 93 ust 1 pkt 4 / cena najkorzystniejszej oferty – 3 246 098,07 zł 

znacznie przewyŜsza kwotę jaką Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia  

� Postępowanie zakończono i protokół podpisano w dniu 12.08.2005r. 

  

II. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

przekraczającej 60 000 EURO na wykonanie zadania pn.” Budowa kompleksowego boiska 

sportowego przy Gimnazjum nr.1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu” przetarg  Nr 2 

 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty : 

1 Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 

o zamówienie publiczne, nr sprawy IM/PI-2/342/105/2005 z dnia 27.09.2005r. 

wraz z regulaminem działania komisji. 

2 Ogłoszenie o zamówieniu do BZP nr 222 z dnia 05.10.2005r. poz. 52261, data wysłania 

ogłoszenia 28.09.2005 

3 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od daty 05.10.2005r. do daty 

24.11.2005 

4 Ogłoszenie w biuletynie BIP Zamawiającego www.pol aniec.pl od daty 05.10.2005r. do daty 

24.11.2005 

5 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr sprawy IM/PI-2/342/105/2005  

� Najkorzystniejsza oferta – Konsorcjum; Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne 

„POLPRZEM” sp. z o.o. w Połańcu – Lider Konsorcjum i UNIPOL Sp.z.o.o ul. Gdańska 

12B, 70 – 661 Szczecin – Partner  Konsorcjum,  cena  oferty – 2 775 862,00 zł; 

zał. ZP–17. 

� Postępowanie zakończono i podpisano protokół postępowania w dniu 05.12.2005r. 

 

4) Promocja projektu  

 

Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 
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- umieszczenie tablicy pamiątkowej, zawierającej logo ZPORR i flagę Unii Europejskiej 

w budynku Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi, 

- zamieszczenie w Merkuriuszu Połanieckim Nr 2/3 (171/172) z lutego/marca 2006r., Nr 4 

(173) z kwietnia 2006r., Nr 5 (174) z maja 2006r. oraz Nr 8/9 z sierpnia/września 2006r. 

informacji na temat realizowanego projektu, 

- zamieszczenie w Świętokrzyskim Przeglądzie ZPORR Nr 2 z września/października 2006r.,  

w Echu Dnia z dnia 7 września 2006r. oraz w Tygodniku Nadwiślańskim Nr 37 (1322) z dnia 

14 września 2006r. artykułów dotyczących projektu, 

- zamieszczenie na stronie internetowej www.polaniec.pl informacji dotyczącej projektu, 

- oznakowanie logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej dokumentacji oraz korespondencji 

dotyczącej realizacji przedmiotowego projektu.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

 

Wynik kontroli pozytywny. 

 
VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej  

 

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej 

moŜna zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia 

co do ustaleń w niej zawartych. ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu 

nie będą uwzględnione. 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Włoszczowa,  

ul. Partyzantów 14 

29 – 100 Włoszczowa 

NIP: 6090002217, REGON: 291009923  

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  

Z/2.26/III/3.2/107/04 

pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulica 

Wiejska we Włoszczowie”.  

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 06.11 – 08.11.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 8/2006 

Agata Wiech – inspektor – kierownik 

Zespołu Kontroluj ącego KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO Robert Jawor – inspektor - członek 

Zespołu Kontroluj ącego 

Józef Grabalski – Burmistrz Gminy 

Włoszczowa 

Irena Cisowska –  inspektor ds. eksploatacji 

dróg 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 

KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO  

 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI  

 

 

 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  
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UpowaŜnienia nr 180/06 i 181/06 podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW  

w Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 

ust. 1 i 2 oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu 

sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206  

z późn. zm.)   

 

 

II. Cel kontroli  

 

Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym  

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez 

beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu.  

 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

 

         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III „Rozwój 

lokalny”, Działanie  3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulica Wiejska 

we Włoszczowie,” został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 30.07.2004 roku 

i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.2/107/04.  

 W wyniku realizacji przedmiotowego projektu miał zostać wykonany następujący 

zakres robót: 

- długość przebudowanych dróg 1, 742 km; 

- powierzchnia przebudowanych chodników – 1,629 km; 

- powierzchnia ulicy – 8 981,90 m2 

- powierzchnia zjazdów – 668,40 m2/132 szt.; 

- długość ścieku korytkowego – 102,60 mb; 

- długość drenu francuski – 1,378 km; 

- długość utwardzonego pobocza – 1,742 km.   
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Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie projektu   w dniu 9 maja 2005 r.  

• zakończenie projektu  w dniu 31 lipca 2006 r. 

 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Włoszczowa otrzymała 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 

2 200 441,89 PLN, stanowiące 75% wydatków kwalifikowanych oraz z budŜetu państwa 

w kwocie 293 392,25 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych w ramach 

projektu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosiła 2 933 922,52 PLN, 

natomiast całkowita wartość projektu 2 945 422,52 PLN. Gmina Włoszczowa 

zobowiązała się do pokrycia ze środków własnych pozostałej kwoty wydatków 

kwalifikowanych, tj. 440 088,38 PLN oraz wszelkich wydatków niekwalifikowanych.  

Działając na podstawie § 7 Umowy nr Z/2.26/III/3.2/107/04/U/28/05, Beneficjent 

wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci weksla in blanco 

na kwotę wraz z deklaracja wekslową.  

 

W ramach Projektu podpisane zostały cztery aneksy do umowy: 

1) Aneks nr 01/05/Z/2.26/III/3.2/107/04/U/28/05 z dnia 21 czerwca 2005 roku,  

zmianie uległy dane identyfikujące Beneficjenta w zakresie numeru  

REGONU 291009923 i NIP 6090002217. 

2) Aneks nr 02/05/Z/2.26/III/3.2/107/04/U/28/05 z dnia 22 lipca 2005 roku,  

w związku z wystąpieniem okoliczności opisanych w § 17 ust 2 oraz ust 7 

przedmiotowej umowy tj. rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na 

realizację Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w wysokości 1 922 751,37 PLN co stanowiło 75% wydatków kwalifikowalnych  

w ramach Projektu, natomiast współfinansowanie z budŜetu państwa wyniosło 

256 366,85 PLN co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

Całkowita wartość Projektu zmniejszyła się do kwoty  
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2 575 168,50 PLN, Całkowite wydatki kwalifikowalne wyniosły 2 563 668,50 PLN. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizacje Projektu kwotę 

384 550,28 PLN oraz pokrycia pozostałych wydatków kwalifikowalnych. 

3) Aneks nr 03/06/Z/2.26/III/3.2/107/04/U/28/05 z dnia 9 grudnia 2005 roku,  

w związku wystąpieniem okoliczności opisanych w § 17 ust. 2 oraz ust. 7 

przedmiotowej umowy na realizację Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała 

Beneficjentowi dofinansowanie z EFRR w wysokości 1 921 017,27 PLN co 

stanowiło 75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, natomiast 

współfinansowanie z budŜetu państwa wyniosło 256 135,63 PLN co stanowiło 

10% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość Projektu zmniejszyła się do 

kwoty 2 572 856,38 PLN, całkowite wydatki kwalifikowane wyniosły 2 561 356,38 

PLN. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu kwotę 

384 203,48 PLN oraz pokrycia pozostałych wydatków kwalifikowalnych. 

4) Aneks nr 04/06/Z/2.26/III/3.2/107/04/U/28/05 z dnia 21 września 2006 roku,  

w związku z wystąpieniem okoliczności opisanych w § 17 ust. 2 oraz ust. 7 

przyjęto następujący sposób finansowania Projektu: 

- 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi kwotę 

1 882 285,33 PLN, 

- 10 % z budŜetu państwa, co stanowi kwotę 250 971,38 PLN, 

- 15 % wkładu własnego Beneficjenta, co stanowi kwotę 376 457,07 PLN. 

 

 

Beneficjent złoŜył sześć wniosków o płatność: 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.2/107/04/U/28/05/1/05. Kwota 

wydatków  kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 21 777,00 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 16 332,75 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.2/107/04/U/28/05/2/05. Kwota 

wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 723 265,99 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 542 449,49 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/3.2/107/04/U/28/05/3/05. Kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 890 977,47 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 668 233,10 PLN. 
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• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/3.2/107/04/U/28/05/4/05. Kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 370 149,79 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 277 612,34 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/3.2/107/04/U/28/05/5/05. Kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 3 916,20 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 2 937,15 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/3.2/107/04/U/28/05/6/05. Kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 499 627,33 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 374 720,50 PLN. 

 

 

Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, 

merytorycznym i finansowym. 

 

Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich 

oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione 

wydatki, są opisane zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 

  

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

• Oryginał faktury VAT nr 12/07/2004 z dnia 19 lipca 2004r. dotyczący wykonania 

opracowań dla ciągów dróg gminnych, 

• Oryginał faktury VAT nr 09/02/2005 z dnia 23 lutego 2005r. dotyczący 

uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego dla projektu: „Przebudowa drogi gminnej 

– ul. Wiejska we Włoszczowe”, 

• Oryginał faktury VAT nr 83/08/05 z dnia 4 sierpnia 2005r. dotyczący przebudowy 

drogi gminnej  - ulica Wiejska we Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr 4/2005 z dnia 17 sierpnia 2005r. na nadzór inwestorski 

nad zadaniem „Przebudowa drogi gminnej – ulica Wiejska we Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr 100/08/05 z dnia 31 sierpnia 2005r., dotyczący 

przebudowy drogi gminnej – ulica Wiejska we Włoszczowe, 
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• Oryginał faktury VAT nr 68/08/2005 z dnia 31 sierpnia na nadzór autorski nad 

zadaniem „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wiejska we Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr 9/2005 z dnia 23 września 2005r., dotyczący 

sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadanie „Przebudowa drogi gminnej – 

ul. Wiejska we Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr 11/2005 z dnia 3 października 2005r., dotyczący 

sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadanie „Przebudowa drogi gminnej – 

ul. Wiejska we Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr 117/09/05 z dnia 29 września 2005r., dotyczący 

przebudowy drogi gminnej – ulica Wiejska we Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr 87/09/2005 z dnia 30 września 2005r. na nadzór 

inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wiejska we 

Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr 104/10/2005 z dnia 26 października 2005r. na nadzór 

inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wiejska we 

Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr 54/06/06 z dnia 30 czerwca 2006r., dotyczący 

przebudowy drogi gminnej – ulica Wiejska we Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr 5/2006 z dnia 17 lipca 2006r., dotyczący sprawowania 

nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wiejska 

we Włoszczowe, 

• Oryginał faktury VAT nr FA/000215/2006 z dnia 19 sierpnia 2006r., dotyczący 

wykonania i montaŜu tablicy dwustronnej i jednostronnej, pamiątkowej (wraz ze 

słupkami i elementami mocującymi), 

• przelewy i wyciągi bankowe dotyczące wyŜej wymienionych faktur.   

 

Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent został 

zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji 

projektu. Podczas kontroli sprawdzono, iŜ ewidencja została wyodrębniona poprzez 

prowadzenie zapisów księgowych na następujących kontach : 133, 133/1, 133/2, 138. 
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 Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Gminie Włoszczowa są 

toŜsame z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim wniosków o płatność.  

Do informacji nie załącza się kserokopii faktur i wyciągów, poniewaŜ znajdują się 

one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

 

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

- w I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem 

zgodności z wnioskiem aplikacyjnym  w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Projekt techniczny; 

- Umowa z wykonawcą robót budowlanych; 

- Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego; 

- Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia; 

- Dziennik Budowy nr 88 Tom I/2005 wydany 07.06.2005 przez Starostwo 

Powiatowe we Włoszczowie; 

- Księgę obmiaru robót; 

- Atesty wbudowanych materiałów; 

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji;   

- Pozwolenie na budowę z dnia 14.10.2003 r. nr BU.I.– 7351/6/28/03; 

- Dokumentację przetargową; 

- Dokumenty finansowo – księgowe. 

- w II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd trasą 

wybudowanej drogi;  

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie 

realizacji wskaźników produktu: 

- Długość przebudowanej drogi – 100%, 

- Długość wybudowanych chodników – 100%, 

- Długość wybudowanych utwardzonych poboczy – 100%, 

- Powierzchnia zjazdów – 100%, 

- Długość ścieku korytkowego – 202,94%, 
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- Długość rowu z drenem – 92,38%, 

- Powierzchnia ulicy (jezdni) – 100%. 

 

Podczas budowy zaistniała konieczność zmiany wykonania odwodnienia drogi 

poprzez wypłycenie rowu i umocnienie go elementami prefabrykowanymi na odcinku  

o dł. 105 mb od km 1+625 do km 1+730. Konieczność zamiany wynika z kolizji rowu 

odwadniającego z kanalizacją sanitarną. Zmiana technologii uzgodniona z autorem 

projektu jest zgodna z przepisami technicznymi i nie wpłynie na sposób i pogorszenie 

odwodnienia w tym rejonie ulicy oraz na zmianę wartości projektu. 

W związku z powyŜszym wykonano ogólnie 0,207 km cieku betonowego korytkowego  

i 1,273 km rowu odwadniającego. 

Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym  

nr Z/2.26/III/3.2/107/04, Umową o dofinansowanie projektu nr 

Z/2.26/III/3.2/107/04/U/28/05  z dnia 9 marca 2005 r. 

 

 3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

 

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

oraz na roboty budowlane, które były przedmiotem projektu.  

a) Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego: 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania 

oferty wariantowej oraz nie wymagał wniesienia wadium ze względu na wartość 

zamówienia (art. 45 ust. 2). Kryterium oceny ofert była najniŜsza cena (100% wagi). 

Koszt uzyskania SIWZ wynosił 20,13 PLN. Termin składania ofert o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu wynosił 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w siedzibie 

Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-

wloszczowa.pl oraz www.wloszczowa.eobip.pl, przy dopuszczalnej minimalnej liczbie 15 

dni (zgodnie z art. 43. ust 1. Ustawy PZP). Ze względu na wartość zamówienia (poniŜej 

60 000 EUR) Zamawiający nie miał obowiązku przekazania treści ogłoszenia do 
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Prezesa UZP. SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. 

Ponadto, w SIWZ nie dokonywano Ŝadnych modyfikacji.  

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano Komisję 

Przetargową na podstawie wniosku o podjęcie postępowania o zamówienie publiczne  

z dn. 30.03.2005 roku podpisanego przez Pana Józefa Grabalskiego - burmistrza gminy 

Włoszczowa.   

ZłoŜone zostały 3 oferty. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 

wykonawców, z postępowania wykluczono 1 wykonawcę. Jedną ofertę odrzucono. 

Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia znajduje się w druku ZP-15 „Lista 

wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia”. W trakcie 

postępowania nie wniesiono protestu. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

wybrano ofertę nr 1, którą złoŜyła Firma LEW-POL Piotr Miśkiewicz z siedzibą  

w Kielcach. Umowa nr BZP.0342-13/05 między Zamawiającym a Wykonawcą została 

zawarta w dniu 01-06-2005 roku.    

 

b) Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania 

oferty wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 25 000 PLN, co mieści się w granicach 

od 0,5% do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy PZP). 

Kryterium oceny ofert była najniŜsza cena (90% wagi) oraz okres gwarancji (10% wagi). 

Koszt uzyskania SIWZ wynosił 42,70 PLN. Termin składania ofert o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu wynosił 58 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP, 

przy dopuszczalnej minimalnej liczbie 52 dni (zgodnie z art. 43. ust 2. Ustawy PZP).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane 28-02-2005 roku. Opublikowane zostało  

w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08-03-2005 roku nr 46 poz. 10268 oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-wloszczowa.pl oraz 

www.wloszczowa.eobip.pl. Ponadto, zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu 

informację o tym, iŜ zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR 

w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy 

PZP. Ponadto, w SIWZ nie dokonywano Ŝadnych modyfikacji.  

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano Komisję 

Przetargową na podstawie wniosku o podjęcie postępowania o zamówienie publiczne  
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z dn. 09.02.2005 roku podpisanego przez Pana Józefa Grabalskiego - burmistrza gminy 

Włoszczowa.   

ZłoŜonych zostało 7 ofert. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 

wykonawców, z postępowania wykluczono 5 wykonawców. Prawne i faktyczne 

uzasadnienie wykluczenia znajduje się w druku ZP-15 „Lista wykonawców 

wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia”. W trakcie postępowania trzech 

z pięciu wykluczonych wykonawców wniosło  protest. Wszystkie protesty zostały przez 

Zamawiającego odrzucone wraz z uzasadnieniem (treści protestów oraz rozstrzygnięcia 

protestów stanowią załączniki do druku ZP-19 „Informacja o wniesionych protestach  

i odwołaniach)”. śaden z wykonawców nie wniósł odwołania do Prezesa UZP od decyzji 

Zamawiającego. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 6, którą 

złoŜyło Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z Kielc. Umowa nr 

BZP.0342-14/05 między Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w dniu  

01-06-2005 roku.      

 

4) Promocja projektu.  

 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił 

właściwą promocję projektu poprzez: 

- umieszczenie tablic pamiątkowych na obszarze realizowanej inwestycji;  

forma tablic jest zgodna z zasadami wdraŜania funduszy strukturalnych  

i zasadami wdraŜania ZPORR, 

- publikację artykułów w prasie lokalnej;  

- informowanie o realizacji projektu na antenie radia lokalnego; 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego Aleja IX Wieków Kielc 3,  
25-516 Kielce,  
REGON 291019005-00012, NIP 959-12-93-
724 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU 
02/299 „Szkolenie pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego wdraŜających Działanie 2.5 
i 3.4 ZPORR” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 31.10.2006 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 
19/06 Dziennik Kontroli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świetokrzyskiego  

Robert Jawor – inspektor ORiKP 

Anna Kucharczyk – inspektor OMRiI 
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 

Joanna Cieślik – Sztandera – pracownik ORiKP 

Pan Jerzy Strzelec   – Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego 

Pani Agnieszka Matachowska – inspektor w 
Oddziale WdraŜania i Monitoringu w 
Departamencie Rozwoju Regionalnego i 
Współpracy z Zagranicą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO 

 
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI –   

 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  
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UpowaŜnienia nr 177/06, 178/06 i 179/06 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w 

Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 
II. Cel kontroli  

 
- kontrola w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii 

rzeczowej i finansowej (sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów jako załączników do wniosku o płatność, potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków oraz kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym 

Beneficjenta), 

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, 

- sprawdzenie zgodności projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- kontrola w zakresie spełnienia wymogów dotyczących promocji,  

- uzyskanie informacji na temat ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w czasie realizacji 

projektu i sposobu w jaki Beneficjent je rozwiązał.  

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym :  
 
 
         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna, 

Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdraŜania ZPORR – wydatki nielimitowane w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 pod nazwą 

„Szkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego wdraŜających Działanie 2.5 i 3.4 ZPORR” 

został złoŜony w Instytucji Zarządzającej w dniu 17 sierpnia 2005r. i zarejestrowany pod 

numerem 02/299. Komisja Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy 

Technicznej ZPORR zaakceptowała wniosek do realizacji w dniu 19 sierpnia 2005r. 

Projekt obejmował sfinansowanie od marca 2004 do lipca 2006 kosztów studiów 

podyplomowych, kursów językowych oraz kosztów uczestnictwa w szkoleniach, seminariach              

i warsztatach zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników zaangaŜowanych na potrzeby 

wdraŜania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR. Zakładana wartość wskaźników produktów w okresie 

docelowym miała wynieść: 
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3) 10 dla liczby osób zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR objętych szkoleniami; 

4) 720 dla wolumenu szkoleń. 

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu w dniu 02.03.2004r.  

i jego zakończenie w dniu 31.07.2006r.  

 
IV. Opis stanu faktycznego:  

 
1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr 02/299 została zawarta w dniu 9 grudnia 2005r. 

i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/IV/4.2/02/299/2005/U/34/2005.  

Zgodnie z umową Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego otrzymał 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 

64 122,42 PLN, stanowiące 75% wydatków kwalifikowalnych oraz z budŜetu państwa w kwocie 

21 374,14 PLN, stanowiące 25% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Całkowita 

wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 85 496,56 PLN i była równa całkowitej wartości 

projektu. 

 
Beneficjent złoŜył jeden wniosek o płatność: 

4) wniosek o płatność nr  26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/IV/4.2/02/299/2005/U/34/2005/1/06. 

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 14 917,34 PLN, natomiast 

kwota podlegająca refundacji z EFRR – 11 188,01 PLN; 

 
Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosku o płatność, 

będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 

znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
 

 

 

 

 

 

Zestawienie skontrolowanych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte 

wnioskiem o płatność 
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nr dokumentu  nazwa towaru 
lub 
usługi/pozycja 
na dokumencie 

NIP wystawcy 
dokumentu 

Kwota 
dokumentu 
brutto 

Kwota 
dokumentu 
netto 

kwota wydatków 
kwalifikowalnych 

w tym VAT 

1 8 9 10 11 12 13 

Rachunek            
R 47/X/2004 

Kurs języka 
angielskiego 
Wojciech Cedro 

959-14-82-862 650,00 650,00 650,00 0,00 

Faktura 
W/60/05 

Za uczestnictwo 
w szkoleniu na 
temat: 
”Doskonalenie 
warsztatu 
kontrolerskiego 
w dniu 19 
stycznia 2005 
r.” 

826-10-02-982 930,00 930,00 310,00 0,00 

Faktura 
356/05 

Kurs j. 
angielskiego 

657-22-55-885 1240,00 1240,00 1240,00 0,00 

Faktura 
FA/162/2005 

Szkolenie dn. 
10.06.2005 r. 

521-053-03-33 590,00 590,00 590,00 0,00 

Faktura 
FA/236/2005 

1 Szkolenie dn. 
26.08.2005 r. 

2 Szkolenie dn. 
26.08.2005 r. 

521-053-03-33 1150,50 1150,50 1150,50 0,00 

Faktura 
776/05 

Kurs j. 
angielskiego 

657-22-55-885 3840,00 3840,00 3840,00 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
1145/05 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 93,26 93,26 93,26 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
1144/05 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 93,26 93,26 93,26 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
1916/05 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 47,00 47,00 47,00 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
2012/05 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 83,96 83,96 83,96 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
2136/05 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 93,56 93,56 93,56 0,00 
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Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
2412/05 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 68,06 68,06 68,06 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
2338/05 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 68,06 68,06 68,06 0,00 

Faktura 
08/01/2006 

Uczestnictwo w 
8-godzinnym 
(godz. lekcyjne) 
szkoleniu 
otwartym p.t 
„Fundusze 
unijne- 
rozliczanie 
projektów w 
ramach ZPORR 
z EFRR” w dn. 
31.01.2006 
uczestniczyły: 
p. Danuta 
Marciniak, p. 
Ilona Rusiecka 

529-132-74-05 900,00 900,00 900,00 0,00 

Faktura 
04/02/2006 

Uczestnictwo w 
8-godzinnym 
(godz. lekcyjne) 
szkoleniu 
otwartym p.t 
„Fundusze 
unijne- 
rozliczanie 
projektów w 
ramach EFS” w 
dn. 03.02.2006 
uczestniczyły: 
p. Danuta 
Marciniak, p. 
Ilona Rusiecka 

529-132-74-05 900,00 900,00 900,00 0,00 

Faktura 

FA/53/2006 

1 Szkolenie dn. 
07.02.2006 r. 

2 Szkolenie dn. 
07.02.2006r. 

521-053-03-33 
955,50 955,50 955,50 0,00 

 

Faktura 
234/06 

Kurs j. 
angielskiego 

657-22-55-885 
3200,00 3200,00 3200,00 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
104/06 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 
62,96 62,96 62,96 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
102/06 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 
62,96 62,96 62,96 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
101/06 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 
62,96 62,96 62,96 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
103/06 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 
62,96 62,96 62,96 0,00 
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Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
139/06 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 
72,86 72,86 72,86 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
539/06 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 
61,43 61,43 61,43 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
569/06 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 
84,96 84,96 84,96 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
593/06 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 
90,06 90,06 90,06 0,00 

Polecenie 
wyjazdu 

słuŜbowego 
831/06 

1.Delegacja(prz
ejazdy, diety, 
noclegi) 

959-12-93-724 
73,03 73,03 73,03 0,00 

    suma ogółem 
w  PLN 

14 917,34 0,00 

 

- polecenia przelewu do ww. rachunków i faktur 

Wszystkie koszty poniesione w trakcie realizacji projektu (opłaty za studia podyplomowe, 

kursy języków obcych oraz szkolenia) wyniosły 14 917,34 PLN PLN, co stanowi 17,45 % 

załoŜonych w projekcie. 

Rachunek bankowy, na który przekazywano środki z EFRR posiadał numer 73  8493 

0004 0000 0059 6981 0001 pn. „Podstawowy rachunek budŜetu” w Banku Spółdzielczym S.A. 

Oddział w Kielcach. W ramach projektu podpisany został 1 aneks nr 

01/06/Z/2.26/IV/4.2/02/299/2005/U/34/2005 z dnia 20.04.2006 r. Przedmiotowy aneks dotyczył 

zmiany numeru rachunku bankowego w Banku Gospodarki śywnościowej S.A. Oddział 

Regionalny beneficjenta, na który miały być przekazywane refundowane środki.  

Beneficjent wniósł prawidłowe zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu w postaci 

weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oryginały dokumentów finansowych 

kontrolowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach są 

toŜsame z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim wniosku o płatność. 

Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/IV/4.1/02/299/2005/U/34/2005 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 

 
2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  
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 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym nr 02/299 

oraz Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/IV/4.2/02/299/2005/U/34/2005 z dnia  

9 grudnia 2005r.  

Projekt przewidywał sfinansowanie w okresie od 2 marca 2004r. do 31 lipca 2006r. nauki 

języków obcych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 

studiów podyplomowych związanych z problematyką wdraŜania funduszy strukturalnych UE 

oraz udziału pracowników UM zaangaŜowanych na potrzeby wdraŜania Działań 2.5 i 3.4 

ZPORR w szkoleniach, seminariach i warsztatach związanych z wdraŜaniem ZPORR.  

W okresie realizacji projektu pracownicy UM brali udział w szkoleniach związanych                     

z podniesieniem ich kwalifikacji zawodowych oraz w kursach języka angielskiego 

standardowego. śaden z pracowników nie podjął studiów podyplomowych załoŜonych                      

w projekcie. 

W dwóch pierwszych semestrach nauki (tj. w II semestrze roku szkolnego 2004/2005 

rozpoczętym 7 marca 2005r. i w I semestrze roku szkolnego 2005/2006, rozpoczętym 15 

września 2005r. ) w zajęciach języka angielskiego brało udział 6 pracowników UM, z których 4 

kontynuowało naukę w kolejnym okresie, tj. w II semestrze roku szkolnego 2005/2006 

(rozpoczętym 7 marca 2006r.) Ponadto w II semestrze roku szkolnego 2005/2006 w kursie 

języka angielskiego standardowego wzięły udział dodatkowo 3 nowe osoby. Łącznie w ramach 

projektu przeszkolono więc 9 pracowników Urzędu Marszałkowskiego. 

Na realizację ww. szkoleń językowych w dniach 7 marca 2005 r. oraz 6 marca 2006r. 

zostały zawarte dwie umowy ze Świętokrzyskim Centrum Języków Obcych, do których 

dołączono imienny wykaz osób zgłoszonych do udziału w ww. szkoleniach. W ramach umowy            

z dnia 7 marca 2005r. zgłoszono 6 osób, a w ramach umowy z dnia 6 marca 2006r. - 7 osób.  

Ponadto 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego brało 

udział w szkoleniach i warsztatach związanych z wdraŜaniem ZPORR. 

 Podczas 1082 godzin przeszkolono łącznie 12 pracowników Urzędu Marszałkowskiego.  

W związku z powyŜszym zakładany we wniosku aplikacyjnym wskaźnik produktu, tj. „liczba osób 

zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR objętych szkoleniami” został osiągnięty w 120%, 

natomiast wskaźnik „wolumen szkoleń”, pierwotnie szacowany na 720 godzin, zrealizowano  

w 150 %. Przekroczenie zakładanych w projekcie wskaźników produktu wynika z fluktuacji kadr 

zajmujących się wdraŜaniem Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w UM. W trakcie realizacji projektu do 

pracy przy wdraŜaniu Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w UM zostały zatrudnione nowe osoby 

wymagające przeszkolenia. Dlatego teŜ od początku realizacji projektu zostało przeszkolonych 

12 osób.  
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 Faktycznie poniesione wydatki w projekcie okazały się niŜsze niŜ planowane i wyniosły 

14 917,34 PLN (dofinansowanie z EFRR 11 188,00 PLN), a nie jak pierwotnie planowano 

85 496,56 PLN (dofinansowanie z EFRR (64 122,42 PLN). Pomimo tego faktu oraz 

przekroczenia zakładanych we wniosku aplikacyjnym wskaźników produktu Beneficjent nie 

występował z wnioskiem o sporządzenie aneksu. 

W związku z powyŜszym wskazane jest, aby w przyszłości beneficjent przy szacowaniu 

wskaźników produktu kierował się doświadczeniem zdobytym przy realizacji przedmiotowego 

projektu. Pozwoli to urealnić liczbę potencjalnych uczestników szkoleń oraz kursów, a takŜe 

prawidłowo oszacować wartość projektu, tak aby nie zawyŜyć wielkości środków jakie będą 

musiały być zakontraktowane z EFRR na jego realizację.    

 

 
3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

 
Wydatki poniesiono zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004r. (Dz. U. z dnia 14 września 2006r. Nr 164, poz. 1163). 

 
 
4) Promocja projektu:  

 
Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 

 

• oznakowanie logiem ZPORR i flagą Unii Europejskiej dokumentacji oraz 

korespondencji dotyczącej realizacji przedmiotowego projektu (umowa z realizatorem 

szkoleń językowych, umowy podpisane z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego 

biorącymi udział w projekcie, korespondencja między Urzędem Marszałkowskim             

a organizatorem kursów); 

• Informacja o projekcie ukazała się równieŜ na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

 
 
V. Nieprawidłowo ści:  

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli:  
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Wynik kontroli pozytywny. 

 
VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej  

 
Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej 

moŜna zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia 

co do ustaleń w niej zawartych. ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu 

nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

          Kontrolowany                                                                        Kontrolujący 

 

…………………………… 

 ………………………………….                                               …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA Gmina Nowa Słupia 
26-006 Nowa Słupia, ul. Rynek 15 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  
Z/2.26/III/3.1/29/04  

 „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej gminy 
Nowa Słupia w miejscowości Serwis” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 20.11 - 21.11.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 6/2006 

Wiesława Rusek – starszy inspektor – kierownik 
                               Zespołu Kontrolnego    KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 
Robert Jawor     – inspektor – członek Zespołu 
                                Kontrolnego 

Zdzisław Dudzic       – Wójt Gminy  
Marzanna Jop –      Skarbnik Gminy 
Eugeniusz Fijas – Inspektor ds. drogownictwa 
Mariola Jarubas – Referent ds. przygotowania 
wniosków i grantów pomocowych  

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO  

 
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 
 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 207 i 208 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach  

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2  

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   
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II. Cel kontroli  

       Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym               

z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją projektu. 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III  - Rozwój lokalny,   Działania 3.1 -  Obszary 

wiejskie, pn. „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej gminy Nowa Słupia w miejscowości Serwis” 

został złoŜony przez Gminę Nowa Słupia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w dniu 15.06.2004 r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/29/04. 

Projekt Gminy Nowa Słupia został wybrany do współfinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 718/04 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006              

i otrzymał dofinansowanie w wysokości 453 867,87 EUR. PowyŜsza uchwała została zmieniona 

uchwałą nr 1054/05 z dn. 22.06.2006r., na mocy której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

przyznał na realizację Projektu środki w wysokości 2 173 754,80 PLN (75% wydatków 

kwalifikowanych). 

Przedmiotem projektu była budowa sieci wodociągowej i sanitarnej z kanałem 

grawitacyjnym i tłocznym oraz pompowniami ścieków w miejscowości Serwis gm. Nowa Słupia 

wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 

Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie projektu   w dniu 4 kwietnia 2005 r.  

• zakończenie projektu  w dniu 29 września 2006 r. 

 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Umowa pomiędzy Gminą Nowa Słupia, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie 

projektu nr Z/2.26/III/3.1/29/04 pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Gminy Nowa Słupia 
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w miejscowości Serwis” została podpisana w dniu 28 stycznia 2005r.  

i zarejestrowana pod numerem  Z/2.26/III/3.1/29/04/U/24/05. 

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie          

w kwocie 2 129 968,39 PLN, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego           

w wysokości 1 879 383,88 PLN, tj. 75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu                    

i  współfinansowanie z budŜetu państwa w wysokości 250 584,51 PLN, tj. 10% wydatków 

kwalifikowanych. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania z własnych środków kwoty w wysokości 

375 876,79 PLN, jak równieŜ do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych  

w ramach Projektu. 

Całkowite wydatki kwalifikowane wynosiły 2 505 845,18 PLN a całkowita wartość Projektu 

wynosiła 2 898 339,80 PLN. 

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na 4 kwietnia 2005r., natomiast jego zakończenie 

na 29 września 2006r. 

Zgodnie z postanowieniem § 7 umowy Beneficjent złoŜył w dniu 1 marca 2005r. 

zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę  

2 129 968,39 PLN wraz z deklaracją wekslową oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym 

poddaniu się rygorowi egzekucji (Repertorium A Nr 715/2005 z dnia 28 lutego 2005r.). 

Na wniosek Gminy Nowa Słupia Znak: RTI-7020/178/05 z dnia 08.06.2005r., w dniu 29 

lipca 2005r. został podpisany Aneks nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/29/04/U/24/05  

do umowy o dofinansowanie Projektu. W aneksie ustalono nowy termin rozpoczęcia realizacji 

Projektu na dzień 17 maja 2005r., została równieŜ ustalona kwota dofinansowania Projektu ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzonym przez 

Beneficjenta  postępowaniu przetargowym na jego realizację. 

Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi środki z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budŜetu państwa w wysokości 1 143 107,99 PLN (85% wydatków 

kwalifikowanych).  

w ramach Projektu), natomiast Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania środków własnych  

w wysokości 201 724,94 PLN, oraz do pokrycia wszystkich wydatków niekwalifikowalnych  

w ramach Projektu. 

 

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie dziesięć 

wniosków o płatność, w tym 9 wniosków o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową. 
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Zestawienie wniosków o płatność. 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty wnioskiem 
Kwota ogółem Wydatki 

kwalifikowane 

Zrefundowane 

wydatki 

kwalifikowane 

I 22.06.2004 – 10.08.2005 324 273,03 324 273,03 243 204,77 

II 11.08.2005 – 07.09.2005 217 455,49 217 455,49 163 091,62 

III 08.09.2005 – 28.09.2005 280 320,27 280 320,27 210 240,20 

IV 29.09.2005 – 08.02.2006 70 000,00 70 000,00 52 500,00 

V 09.02.2006 – 07.03.2006 60 017,33 45 693,04 34 269,78 

VI 08.03.2006 – 28.03.2006 105 000,00 105 000,00 78 750,00 

VII 29.03.2006 – 25.04.2006 50 097,00 50 097,00 37 572,75 

VIII 26.04.2006 – 11.05.2006 74 208,77 74 208,77 55 656,58 

IX 12.05.2006 – 16.08.2006 259 962,97 59 367,03 44 525,27 

X 17.08.2006 – 18.10.2006 131 313,53 117 729,07 88 269,80 

  

W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów, stanowiących załączniki do wniosków o płatność (m.in. faktur, rachunków, 

przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność  ujętych w nich wydatków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PoniŜsza tabela stanowi zestawienie dokumentów finansowych załączanych do wniosków                

o płatność.  
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1 

 

 

 

24/ 

2004 

 

17.06. 
2004 

 

Wykonanie opracowania: „Studium 
wykonalności inwestycji dla projektu: 
Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej z 
kanałem grawitacyjnym i tłocznym oraz 

przepompowniami ścieków w miejscowości 
Serwis  gm. Nowa Słupia wraz z 
zagospodarowaniem terenu”. 

20.999,99 17.213,11 20.999,99 3.786,88 

 
2 
 
 

34/ 
06/ 
2005 

30.06. 
2005 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1. Kanał sanitarny kamionka fi-200 
mb 550/szt. studni 18 

2. Sieć wodociągowa z PCV fi-110 mb 1300 

253.273,04 236.703,77 253.273,04 16.569,27 

 
3 

45/ 
08/ 
2005 

01.08. 
2005 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1. Sieć wodociągowa z PCV fi-110 mb 464 

50.000,00 46.728,97 50.000,00 3.271,03 

4 57/ 
09/ 
2005 

05.09. 
2005 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

3. Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 
448,075 / 17 szt. studni betonowych  
fi-1200 

4. Rurociąg tłoczny PCV fi-110 mb 438 
Sieć wodociągowa z PCV fi-110 mb 836 

217.455,49 203.229,43 217.455,49 14.226,06 

5 53/ 
08/ 
2005 

29.08. 
2005 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

5. Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 
341,925 / studnie fi-1200 z kręgów 
betonowych szt.10 

70.000,00 65.420,56 70.000,00 4.579,44 

6 63/ 
09/ 
2005 

21.09. 
2005 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1.  Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 
242 mb / 9 szt. studni beton. 
fi-1200 

50.097,00 46.819,63 50.097,00 3.277,37 

7 64/ 
09/ 
2005 

26.09. 
2005 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1. Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 
548 / 20 szt. studni betonowych  
fi-1200 

2. Sieć wodociągowa z PCV fi-110 mb 442 

160.223,27 149.741,37 160.223,27 10.481,90 

8 1/ 
01/ 
2006 

03.01. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 342 
/ studnie fi-1200 z kręgów betonowych 

szt.10 

70.000,00 65.420,56 70.000,00 4.579,44 

9 10/ 
03/ 
2006 

01.03. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

6. Kanał sanitarny z kamionki fi-250 mb 
90 / studnie fi-1200 z kręgów 
betonowych szt. 3 

7. Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 
45 / studnie fi-1200 z kręgów 
betonowych szt. 1 

60.017,33 56.090,96 45.693,04 2.989,27 
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8. Sieć wodociągowa z PCV fi-90 mb 402 
Przyłącza wodociągowe PE fi-50 mb 153/ 

szt. 3 

10 12/ 
03/ 
2006 

15.03. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

9. Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 
342 / studnie fi-1200 z kręgów 
betonowych szt. 10 

70.000,00 65.420,56 70.000,00 4.579,44 

11 13/ 
03/ 
2006 

17.03. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1. Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 
171 / studnie fi-1200 z kręgów 
betonowych szt. 5 

35.000,00 32.710,28 35.000,00 2.289,72 

12 23/ 
04/ 
2006 

20.04. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 242 
mb/ 9 szt. studni betonowych  

fi-1200 

50.097,00 46.819,63 50.097,00 3.277,37 

13 27/ 
05/ 
2006 

05.05. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

Kanał sanitarny z kamionki fi-200 mb 378 
mb/ 1 szt. studni beton.  

fi-1200 

74.208,77 69.353,99 74.208,77 4.854,78 

14 38/ 
07/ 
2006 

01.07. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1. Przyłącza kanalizacyjne PCV fi-160 mb 
304/ szt. 38 /studnie betonowe fi-
1200/ 

2. Przyłącza wodociągowe PE fi-50 mm mb    
536/ szt. 10 

90 120,34 84 222,62 0,00 0,00 

15 47/ 
07/ 
2006 

12.07. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1. Przyłącza wodociągowe PE fi-50 mm mb    
746/ szt. 25 

69.842,63 65.273,49 0,00 0,00 

16 56/ 
08/ 
2006 

07.08. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1. Przepompownia sieciowa P1 bez 
wyposaŜenia i zasil. elektrycznego  

2. Przyłącza kanalizacyjne PCV fi-160 mb    
248/ szt. 3 

1. Przyłącza wodociągowe PE fi-50 mm mb    
86/ szt. 4 

100 000,00 93 457,95 59 367,03 3 883,82 

17 66/ 
09/ 

2006 

01.09. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1. Przepompownia sieciowa P2 bez 
wyposaŜenia i zasil. elektrycznego 

2. Rurociąg tłoczny PCV fi-50 mm mb 65 
3. Przyłącza wodociągowe PE fi-50 mm mb    

103/ szt. 26 

50 000,00 46 728,97 40 356,85 2 640,17 

18 74/ 
10/ 
2006 

02.10. 
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1.WyposaŜenie, zasilanie i 
zagospodarowanie terenu przepompowni 
P1 

30.067,07 28.100,07 30.067,07 1 967,00 

19 80/ 
10/ 
2006 

13.10.  
2006 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w m. Serwis gm. Nowa Słupia: 

1.WyposaŜenie, zasilanie i 

zagospodarowanie terenu przepompowni P2 
2.Przyłącza kanalizacyjne PCV fi-160 mb    
30/ szt. 33 
1. Przyłącze wodne do przepompowni P1 

PE fi-32 mb12 

23 446,91 21 913,00 17 971,69 1 276,07 



 81

 

20 12/ 
10/ 
06 

13.10. 
2006 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją projektu pn. „Budowa sieci 

wodno-kanalizacyjnej Gminy Nowa Słupia 
w miejscowości Serwis” 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budŜetu państwa w 
ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
zgodnie z umową Nr 1/6/S/05 z dnia 

15.06.2005r. w wysokości 1,6% od kwoty 
1.424.157,80. 

27 799,55 22 786,52 27 799,55 5 013,03 

 

Ponadto, w ramach przedmiotowego projektu beneficjent złoŜył do Wojewody Świętokrzyskiego 

3 wnioski o uruchomienie rezerwy budŜetowej tj. 

1) w dniu 15.10.2004r. na kwotę 20 000,00 PLN; 

2) w dniu 09.08.2005r. na kwotę 66 218,00 PLN;  

3) w dniu 28.02.2006r. na kwotę 66 165,29 PLN; 

Projekt pod względem finansowym tj. pod względem stopnia wydatkowania kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych został zrealizowany w 99,96%. Wynika to z faktu, iŜ 

rzeczywisty koszt za pełnienie nadzoru inwestorskiego wyniósł 27 799,55 PLN, a nie jak to 

wynikało z Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu 28 488,78 PLN.  

 Zgodnie z zakładowym planem kont obsługa projektu była prowadzona w ramach 

następujących kont:  

1) Rachunki środków funduszy pomocowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego - nr  konta 137; 

2) Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego - nr konta 201; 

3) Pozostałe rozrachunki Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego               

- nr konta 240/1 BudŜet gminy; 

4) Pozostałe rozrachunki Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego               

- nr konta 240/2 ZPORR; 

5) Pozostałe rozrachunki Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego              

- nr konta 240/3 BudŜet państwa; 

6) Wydatki budŜetowe Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego                  

- nr konta 902; 
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7) Dochody z funduszy pomocowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego  - nr konta 907; 

8) Wydatki z funduszy pomocowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego  - nr konta 908; 

Kontrola ujęcia wydatków poniesionych na realizację Projektu w systemie finansowo – 

księgowym Gminy nie wykazała nieprawidłowości.  

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

- w I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności  

  z wnioskiem aplikacyjnym   w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Projekt techniczny; 

- Umowa z wykonawcą robót; 

- Pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach - Decyzja nr 

117/2003 znak: BK.I.7351-49-7/03; 

- Dziennik Budowy Nr 298/2005 wydany dnia 19.05.2005 r.; 

- Atesty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, badania fizykochemiczne próbek 

wody, protokóły z przeprowadzenia prób szczelności kolektora tłocznego i kanału 

grawitacyjnego oraz rur przewodowych sieci wodociągowej; 

- Protokół odbioru ostatecznego  i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego 

spisany dnia 11.10.2006 r.; 

- Dokumentacja przetargowa; 

- Dokumenty finansowo – księgowe. 

- w II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd trasą wybudowanej   

   sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Projekt budowlany Sieci wodociągowej, sanitarnej z kanałem grawitacyjnym i tłocznym oraz 

przepompowniami ścieków w miejscowości Serwis, gm. Nowa Słupia wraz z zagospodarowaniem 

terenu  wykonało biuro PROMAX Szczerba Antoni, Giedych Jerzy Projektowanie i usługi 

inwestycyjne -  na zlecenie Urzędu Gminy Nowa Słupia w 2003 r.   

            W ramach projektu przewidziano wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz           

z przepompowniami ścieków P1 i P2 i podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej                      

w Rudkach. W skład projektu wchodziły: 

- przewody grawitacyjne kanalizacyjne φ 200 i φ 250 
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- przewody tłoczne φ 50 i φ 110 

- przepompownie ścieków sanitarnych, 

- przewody wodociągowe φ 50, 90, 110,150, 200, 300 i 400 

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowiły studzienki rewizyjne i połączeniowe             

z kręgów betonowych. W celu przetłaczania ścieków zaprojektowano dwie przepompownie 

ścieków. 

    Starostwo Powiatowe w Kielcach wydało w dniu 02.12.2003 r. pozwolenie na budowę sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy, kanału grawitacyjnego i tłocznego, 

przepompowni P1 i P2 wraz z zasilaniem energetycznym w msc. Serwis, Gm. Nowa Słupia - 

Decyzja nr 117/2003 znak: BK.I.7351-49-7/03 

 ZałoŜony wskaźnik produktu, tj. długość wybudowanej sieci wodociągowej, w roku 2005 miał 

wynosić 3,40 km a w roku 2006 – 3,44 km, został osiągnięty w całości. Kolejny wskaźnik 

produktu: Liczba wybudowanych przepompowni ścieków w roku 2005 – 2 szt. został równieŜ 

osiągnięty w całości.  

Wskaźniki planowanych rezultatów: 

o Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej – 

w roku 2006  - 1 708 szt.  (w porównaniu z rokiem 2004 i 2005 – po 1 640 szt.), 

wykonano 68 co w sumie daje 1708 szt. 

o Długość sieci wodociągowej na terenie gminy – w 2004 r. – 60 km, w 2005 r. – 

63,40 a w roku 2006 – 65,07 km, wykonano 5,068 co w sumie daje 65,068 km. 

o Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej – w roku 

2006 – 454,58 ha (w porównaniu z rokiem 2004 i 2005 – po 400,00 ha), wykonano 

54,58 ha co w sumie daje 454,58 ha. 

o Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji 

sanitarnej – w 2004 i 2005 r. - po 530,00 ha, a w 2006 r. – 604,00 ha, wykonano 74 

co w sumie daje 604 szt. 

o Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 2004 r. – 8,40 km, 2005 r. 

10,65 km, a w 2006 r.  – 13,12 km, wykonano 4,725 km, co w sumie daje 13,125 

km 

o Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej – 

2004 r. i 2005 r.  – po 133,00 ha, w 2006 r. – 177,00 ha, wykonano 44, co w sumie 

daje 177 ha. 
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Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte w 100%. 

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.  

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty 

wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 57 000 PLN, co mieści się w granicach od 0,5% do 

3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy PZP). Kryterium oceny 

ofert była najniŜsza cena. Koszt uzyskania SIWZ wynosił 54,00 PLN. Termin składania ofert            

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosił 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia 

Prezesowi UZP (zgodnie z art. 43. ust 2. Ustawy PZP).  Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

przesłane 14-02-2005 i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18-02-2005 r. 

nr 34 poz. 7574, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego  Ponadto, 

zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informację o tym, iŜ zamówienie dotyczy 

realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie 

elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. Ponadto, w SIWZ nie dokonywano Ŝadnych 

modyfikacji.  

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano w dniu 23.02.2005 r. 

Komisję przetargową.   

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 5 wykonawców, z postępowania 

wykluczono 2 wykonawców. Listę wykonawców wykluczonych i przyczyny wykluczenia 

zawiera załącznik ZP-15. śadnej z ofert nie odrzucono. W trakcie postępowania nie wniesiono 

Ŝadnego protestu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 6, którą złoŜył 

Zakład Instalacyjny Wod. – Kan., Co i Gaz Jan Orczyk, 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 

100. Umowa nr 43/WKS/2005 między Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w dniu 07-

04.2005 roku.   

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu 

„Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Serwis”. 
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Ogłoszenie o przetargu  opublikowano na stronie internetowej BiP – Urzędu Gminy Nowa Słupia 

dn. 12-05-2005 r. Wyznaczono termin składania ofert na dzień 31-05-2005 r. Kryterium oceny 

ofert była w 100% cena. Ogłoszenie zostało takŜe wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w okresie 12-05-2005 r. do 31-05-2005 r. Ustalono wartość zamówienia na kwotę 

28 488,00PLN brutto, co stanowi równowartość 7 039,82 euro. Wymagane warunki udziału 

spełniło dwóch wykonawców, Ŝadnego wykonawcy nie wykluczono ani nie odrzucono. 

Najkorzystniejszą ofertę złoŜyło Biuro Projektowo – WdroŜeniowe MOOR – 2, 25-328 Kielce, 

ul. Śląska 10/25 p. Zbigniewa Modzelewskiego. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego Nr 

1/6/S/05 podpisano 15.06.2005 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie           

w wysokości 1,6%  wysokości wykonanych robót wg faktur wystawionych przez wykonawców 

robót wg wartości netto. 

 
4) Promocja projektu.  

Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR  

i flagą Unii Europejskiej. Informacje na temat realizowanego Projektu były publikowane                  

w lokalnej prasie (kwartalnik „Nasz Emeryk”, tygodnik „Tygodnik Starachowicki”) oraz na 

stronie internetowej Urzędu Gminy - www.nowaslupia.pl.  

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu 

poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych: 1 obowiązkowej w miejscowości, gdzie realizowany 

był projekt oraz 2 dodatkowych na przepompowniach. W ogłoszeniu o zamówieniu na roboty 

budowlane zawarta została informacja o tym, iŜ zamówienie dotyczy realizacji projektu 

współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny. 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  
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Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  

w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

                                                                                               …………………………….                                               

……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Powiat Opatowski 

ul. Sienkiewicza 17, 

27-500 Opatów, 

REGON 830409212,   NIP 863-145-65-93 

NR I TYTUŁ  PROJEKTU  

Projekt nr Z/2.26/ I / 1.1.1/471/05 „Budowa drogi 

powiatowej nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów             

o długości 5,328 km” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 15-16 listopada 2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 3/2006 

Mariusz Justyniarski – Inspektor w WZFE ŚUW                            

–  kierownik Zespołu Kontrolującego 
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO 

Andrzej Rachunek – członek Zespołu Kontrolującego 

Dominika Krzakowska-Pawlonka – kierownik Wydziału 

Promocji i Rozwoju Powiatu 

Maria Jagiełło – Inspektor nadzoru 

Łukasz Skórski – referent w Wydziale Finansowym 

OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ 
JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO  

Marcin Grudnik – referent w Wydziale Promocji                        

i Rozwoju Powiatu 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 
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I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

UpowaŜnienia nr 184/06 i 185/06  podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach                 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 oraz                 

w związku z: §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy                 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz 

trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).   

II. Cel kontroli  

Celem kontroli było zbadanie zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym 

pod względem rzeczowym i finansowym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta 

wymogów związanych z promocją Projektu. 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa                         

i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,                

Działania 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,                

Poddziałania 1.1.1 – Infrastruktura drogowa, w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, pod nazwą „Budowa drogi powiatowej                

nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości 5,328 km” został złoŜony                          

do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22 czerwca 2005r. i zarejestrowany pod numerem 

Z/2.26/I/1.1.1/471/05. 

 W dniu 2 grudnia 2005r. pomiędzy Beneficjentem a Wojewodą Świętokrzyskim,                

działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym                 

Planie Rozwoju, zawarto umowę nr Z/2.26/I/1.1.1/471/05/U/116/05 na dofinansowanie Projektu           

nr Z/2.26/I/1.1.1/471/05.  

        Celem Projektu była budowa drogi powiatowej nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów             

o długości 5,328 km.  

 Zgodnie z umową nr Z/2.26/I/1.1.1/471/05/U/116/05 rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono 

na dzień 23 stycznia 2006r., rzeczowe zakończenie realizacji na dzień 16 listopada 2006r.                

a  finansowe zakończenie realizacji Projektu na dzień 29 grudnia 2006r.  

IV. Opis stanu faktycznego  

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

Zgodnie z umową nr Z/2.26/I/1.1.1/471/05/U/116/05 z dnia 2 grudnia 2005r. Instytucja 

Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w kwocie nie większej niŜ 4.304.036,46 PLN, co stanowiło 75 % wydatków 
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kwalifikowalnych w ramach Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosiła 5.738.715,29 PLN           

i równa była kwocie wydatków kwalifikowalnych. 

Zgodnie z zapisami umowy Środki Funduszu miały być przekazane Beneficjentowi  w formie 

refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 

Działając na podstawie § 6 umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu Beneficjent 

wniósł w dniu 9 stycznia 2006r. zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie               

weksla in blanco do kwoty 4.304.037,00 PLN wraz z deklaracją wekslową.  

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   

(ozn. jako TDiM.V.3421/32/05) i podpisaniem w dniu 13 lutego 2006r. umowy z wykonawcą 

robót budowlanych nr PR/0715/ZPORR/II/15/1/06, Beneficjent złoŜył w dniu 1 marca 2006r. 

wniosek o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu. W dniu 10 kwietnia 2006r. 

został podpisany aneks nr 01/06/Z/2.26/I/1.1.1/471/05/U/116/05, w którym Instytucja 

Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w kwocie nie większej niŜ 3.950.798,52 PLN, co stanowiło 75% wydatków 

kwalifikowalnych w ramach Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosiła 5.267.731,37 PLN             

i równa była kwocie wydatków kwalifikowalnych. Zmianie uległ termin rozpoczęcia realizacji 

Projektu na dzień 13 lutego 2006r., zakończenia rzeczowego realizacji na dzień 14 września 

2006r. oraz zakończenie finansowego realizacji Projektu na dzień 13 listopada 2006r. 

W związku z podpisaniem pomiędzy Powiatem Opatowskim a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego w dniu 18 maja 2006r. „umowy rachunku bankowego” do obsługi przedmiotowego 

Projektu, Beneficjent złoŜył w dniu 9 czerwca 2006r.  wniosek o sporządzenie aneksu do umowy 

dofinansowania. W dniu 4 lipca 2006r. został podpisany aneks nr 02/06/Z/2.26/I/1.1.1/ 

471/05/U/116/05, w którym zmianie uległ numer rachunku bankowego Beneficjenta do celów 

refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych. 

Podczas kontroli sprawdzono zgodność kserokopii faktur VAT oraz dokumentów 

księgowych dostarczonych do Instytucji Pośredniczącej wraz z wnioskami o płatność                        

z oryginałami powyŜszych dokumentów znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta.              

Sprawdzeniu zostały poddane: 

22. Faktura VAT nr 8/2005 z dnia 29.04.2005r. (dowód księgowy 4), wystawiona przez Biuro 

InŜynierii Ruchu „SPLIT”, ul. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg, za opracowanie 

dokumentacji projektowo-technicznej dla przedmiotowego Projektu, na kwotę brutto 

31.842,00 PLN, zapłacono przelewem 10.05.2005r. 

23. Faktura VAT nr 19/2005 z dnia 03.10.2005r. (dowód księgowy 3), wystawiona przez Biuro 

InŜynierii Ruchu „SPLIT”, ul. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg, za opracowanie 

dokumentacji projektowo-technicznej dla przedmiotowego Projektu, na kwotę brutto 

33.550,00 PLN, zapłacono przelewem 03.11.2005r. 

24. Faktura VAT nr FUB-2 z dnia 15.05.2006r. (dowód księgowy 653), wystawiona przez Firmę 

MO-BRUK, 33-322 Korzenna 214, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa drogi 
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powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości 5,328 km”,  na kwotę brutto 

203.943,01 PLN, zapłacona przelewem 19.07.2006r.  

25. Nota korygująca nr 1/2006 z 18.09.2006r. do faktury VAT nr FUB-2 z dnia 15.05.2006r. 

26. Faktura VAT nr FUB-6 z dnia 05.06.2006r. (dowód księgowy 748), wystawiona przez Firmę 

MO-BRUK, 33-322 Korzenna 214, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa drogi 

powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości 5,328 km”,  na kwotę brutto 

264.722,92 PLN, zapłacona przelewem 04.08.2006r.  

27. Nota korygująca nr 2/2006 z 18.09.2006r. do faktury VAT nr FUB-6 z dnia 05.06.2006r. 

28. Faktura VAT nr FUB-7 z dnia 01.07.2006r. (dowód księgowy 749), wystawiona przez Firmę 

MO-BRUK, 33-322 Korzenna 214, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa drogi 

powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości 5,328 km”,  na kwotę brutto 

545.584,00 PLN, zapłacona przelewem 22.08.2006r.  

29. Nota korygująca nr 3/2006 z 18.09.2006r. do faktury VAT nr FUB-7 z dnia 01.07.2006r. 

30. Faktura VAT nr FUB-8 z dnia 01.07.2006r. (dowód księgowy 750), wystawiona przez Firmę 

MO-BRUK, 33-322 Korzenna 214, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa drogi 

powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości 5,328 km”,  na kwotę brutto 

884.098,38 PLN, zapłacona przelewem 22.08.2006r.  

31. Nota korygująca nr 4/2006 z 18.09.2006r. do faktury VAT nr FUB-8 z dnia 01.07.2006r.  

32. Faktura VAT nr FUB-9 z dnia 02.08.2006r. (dowód księgowy 961), wystawiona przez Firmę 

MO-BRUK, 33-322 Korzenna 214, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa drogi 

powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości 5,328 km”,  na kwotę brutto 

304.843,84 PLN, zapłacona przelewem 25.09.2006r.  

33. Nota korygująca nr 5/2006 z 18.09.2006r. do faktury VAT nr FUB-9 z dnia 02.08.2006r. 

34. Faktura VAT nr FUB-10 z dnia 02.08.2006r. (dowód księgowy 960), wystawiona przez 

Firmę MO-BRUK, 33-322 Korzenna 214, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa 

drogi powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości 5,328 km”,  na kwotę 

brutto 1.128.695,20 PLN, zapłacona przelewem 25.09.2006r.  

35. Nota korygująca nr 6/2006 z 18.09.2006r. do faktury VAT nr FUB-10 z dnia 02.08.2006r. 

36. Faktura VAT nr FUB-14 z dnia 01.09.2006r. (dowód księgowy 962), wystawiona przez 

Firmę MO-BRUK, 33-322 Korzenna 214, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa 

drogi powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości 5,328 km”,  na kwotę 

brutto 1.870.452.02 PLN, zapłacona przelewem 25.09.2006r.  

Beneficjent, na realizację Projektu poniósł wydatki w wysokości 5.267.731,37 PLN                     

co stanowiło 100,00 % całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych określonej w aneksie                 

nr 01/06/Z/2.26/I/1.1.1/471/05/U/116/05 z dnia 10 kwietnia 2006r.  

Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych u Beneficjenta są toŜsame                            

z ich kserokopiami znajdującymi się w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i potwierdzają wydatki poniesione                  

przez Beneficjenta na realizację Projektu. 
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2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

Zespół Kontrolujący dokonał oględzin wykonanej drogi powiatowej nr 0694T na odcinku 

Gliniany – Teofilów wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą potwierdzając tym samym fizyczną 

realizację Projektu na miejscu lokalizacji. 

 W ramach Projektu wykonano odcinek o długości 5,328 km drogi powiatowej nr 0694T 

pomiędzy miejscowościami Gliniany – Teofilów. Parametry wykonanego odcinka: 

– powierzchnia jezdni bitumicznej – 4.396,00 m2; 

– powierzchnia jezdni betonowej – 23.832,85 m2; 

– powierzchnia chodników – 776,00 m2; 

– powierzchnia zieleni – 21.312,00 m2.  
 
Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia i weryfikacji następujących dokumentów: 

1. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem i obiektami: 

  -    Oświadczenie Beneficjanta o posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane niezbędne do ubieganie się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

2. Dokumentacja dotycząca przygotowania Projektu do realizacji: 

- Mapy i szkice sytuujące lokalizację Projektu; 

- Projekt budowlany wykonany w maju 2005r. przez Biuro InŜynierii Ruchu „SPLIT”,            

ul. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg; 

- Decyzja nr 3/A/2005 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na 

budowę z dnia 02.08.2005r.;  

3. Dokumentacja budowy: 

– Protokół przekazania placu budowy z dnia 20.02.2006r.; 

– Dziennik budowy nr 3/A/TA/2005 z dnia 17.02.2006 wydany przez Starostwo Powiatowe   

w Opatowie;  

• rozpoczęcie robót w dniu 05.04.2006r., zakończenie robót w dniu 25.08.2006r.; 

–   Protokół odbioru końcowego spisany dnia 11.09.2006r. wraz z załącznikami które stanowią; 

• umowa z wykonawcą; 

• sprawozdanie techniczne wykonawcy; 

• kosztorys powykonawczy; 

• wyniki pomiarów kontrolnych; 

• atesty na wbudowane materiały; 

• opinia technologiczno-laboratoryjna; 

• zestawienie pomiarów równości nawierzchni; 

• kopie dziennika budowy i księgi obmiarów. 
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4. Umowy związane z realizacją Projektu:  

–  Umowa nr PR/0715/ZPORR/II/15/1/06 z dnia 13 lutego 2006r. zawarta pomiędzy Powiatem 

Opatowskim a Firmą MO-BRUK, 33-322 Korzenna 214, na wykonanie zadania pn. „Budowa 

drogi powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości 5,328 km”. 

– Umowa nr 11/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. zawarta pomiędzy Powiatem Opatowskim             

a Biurem InŜynierii Ruchu „SPLIT”, ul. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg, na:                  

• opracowanie materiałów wstępnych; 

• opracowanie dokumentacji projektowej; 

• uzyskanie pozwolenia na budowę; 

• opracowanie kosztorysu inwestorskiego; 

• opracowanie SST; 

• opracowanie  Studium  wykonalności  oraz  Raportu oddziaływania na środowisko; 

• opracowanie dokumentacji przetargowej. 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym                 

nr Z/2.26/I/1.1.1/471/05 i umową nr Z/2.26/I/1.1.1/471/05/U/116/05 o dofinansowanie Projektu,               

aneksem nr 01/06/Z/2.26/I/1.1.1/471/05 oraz aneksem nr 02/06/Z/2.26/I/1.1.1/471/05.     

Oryginały dokumentów związane z rzeczową realizacją Projektu potwierdzają zrealizowanie 

przedmiotowego Projektu w całości. 

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie realizacji 

wskaźników: 

a) wskaźnik produktu: 

– długość zmodernizowanej drogi – 100 %; 

– długość wybudowanej drogi – 100 %; 

– długość zmodernizowanych chodników – 100 %; 

– długość wybudowanych chodników – 100 %; 

– liczba zmodernizowanych skrzyŜowań – 100 %; 

– liczba wybudowanych skrzyŜowań – 100 %; 

b) wskaźnik rezultatu: 

– powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji 

projektów – 100 %; 

– nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) – 100 %; 

– nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) – 100 %; 

– natęŜenie ruchu na drodze – 84,75 %; 

– liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 86,73 %; 

– średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – 100 %. 

 
 
 

Wskaźniki rezultatu: „natęŜenie ruchu na drodze” oraz „liczba osób korzystających                     

z obiektów infrastruktury drogowej” osiągnęły 100 % wartości przewidzianej na rok 2006.           
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W sprawozdaniu końcowym z realizacji Projektu wykazane jednak zostały w odniesieniu do 

wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w roku 2009. 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień   

publicznych  

 
Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

  

II. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości                      

nie przekraczającej 60.000 EURO na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej  

pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr.0694T relacji OŜarów, Gliniany, Teofilów            

na odcinku Gliniany-Teofilów od km.5+240,00 do km 10,567,60”.  

     Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty: 

– Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z marca 2005r. wraz z załącznikami; 

– Uchwałę nr 10/13/2003 Zarządu Powiatu Opatowskiego z dnia 25.04.2003r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie 

publiczne wraz z regulaminem działania komisji; 

– Ogłoszenie opublikowane na tablicy ogłoszeń zamawiającego od dnia 01.04.2005r. do 

dnia 18.04.2005r.; 

– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia                              

nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO wraz                 

z załącznikami - oznaczenie sprawy TDiM.V.3421/14/05; 

– Umowę nr 11/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. zawartą pomiędzy Powiatem Opatowskim             

a Biurem InŜynierii Ruchu „SPLIT”, ul. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg, na:                  

– opracowanie materiałów wstępnych; 

– opracowanie dokumentacji projektowej; 

– uzyskanie pozwolenia na budowę; 

– opracowanie kosztorysu inwestorskiego; 

– opracowanie SST; 

– opracowanie  Studium  wykonalności  oraz  Raportu oddziaływania na środowisko; 

– opracowanie dokumentacji przetargowej. 

        W postępowaniu oznaczonym jako TDiM.V.3421/14/05 na wykonanie dokumentacji 

projektowej  pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr.0694T relacji OŜarów, Gliniany,            

Teofilów na odcinku Gliniany-Teofilów od km.5+240,00 do km 10,567,60” nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 
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III. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

przekraczającej 60.000 EURO na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej                

nr 0694T na odcinku Gliniany-Teofilów o długości 5,328 km”. 

  Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty: 

– Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z października 2005r. wraz                             

z załącznikami; 

– Zarządzenie Starosty Powiatu Opatowskiego nr 12/05 z dnia 14.10.2005r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie 

publiczne wraz z regulaminem działania komisji; 

– Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 244 z dnia 27.10.2005r. poz. 56875 - 

data wysłania ogłoszenia 20.10.2005r.; 

– Ogłoszenie opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 

24.10.2005r. do dnia 14.12.2005r.; 

– Ogłoszenie opublikowane w biuletynie BIP Zamawiającego www.opatow.pl od dnia 

24.10.2005r. do dnia 14.12.2005r.; 

– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia                              

przekraczającej wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO wraz                          

z załącznikami - oznaczenie sprawy TDiM.V.3421/32/05; 

– Umowę nr PR/0715/ZPORR/II/15/1/06 z dnia 13 lutego 2006r. zawartą pomiędzy 

Powiatem Opatowskim a Firmą MO-BRUK, 33-322 Korzenna 214, na wykonanie zadania 

pn. „Budowa drogi powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany – Teofilów o długości  

5,328 km”. 

W postępowaniu oznaczonym jako TDiM.V.3421/32/05 na wykonanie zadania                   

pn. „Budowa drogi powiatowej  nr 0694T na odcinku Gliniany-Teofilów o długości 5,328 km” 

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
4) Promocja projektu  

  Beneficjent zapewnił promocję Projektu poprzez umieszczenie przy wybudowanym odcinku 

drogi powiatowej dwóch dwustronnych tablic pamiątkowych z informacją o współfinansowaniu 

zrealizowanego Projektu środkami EFRR. Forma tablic jest zgodna z wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej w zakresie promocji Projektów realizowanych w ramach ZPORR. 

Korespondencja związana z realizacją Projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR 

i flagą Unii Europejskiej. 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą 

załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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VI. Wynik kontroli  

Pozytywny.  

 
VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do Informacji pokontrolnej  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do 

ustaleń  w niej zawartych. ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą 

uwzględnione.  

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania Informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których po jednym otrzymują: 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

       2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach. 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

 ………………………………….                                               …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 
 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Nagłowice 

ul. Mikołaja Reja 9 

28 – 362 Nagłowice 

REGON 291010398, NIP 6562213721 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU 

Projekt nr Z/2.26/III/3.1/70/04 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej ci śnieniowej w Nagłowicach 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 23 – 24.11.2006 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 5/2006 

Daria Miernik – inspektor 

Andrzej Rachunek  KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  
I STANOWISKO 

–  

ElŜbieta Frejowska – Wójt Gminy 

Anna Klimczak – Inspektor ds. inwestycji  
OSOBY REPREZENTUJĄCE 

KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO 

Krystyna Łydkowska – Zast ępca Sarbnika 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI 21.12.2005 – wizyta monitoruj ąca 

 

 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  
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UpowaŜnienia nr 201/06 i 202/06 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 
II. Cel kontroli  

 
- kontrola w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii 

rzeczowej i finansowej (sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów jako załączników do wniosków o płatność, potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków oraz kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym 

Beneficjenta), 

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, 

- sprawdzenie zgodności projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- kontrola w zakresie spełnienia wymogów dotyczących promocji,  

- uzyskanie informacji na temat ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w czasie realizacji 

projektu i sposobu w jaki Beneficjent je rozwiązał.  

 
III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym   

 
         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny, 

Działanie 3.1 Obszary wiejskie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 2004 – 2006 pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w Nagłowicach został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 15 czerwca 

2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/70/04.  

Projekt obejmował rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków typu BIOVAC do 127m3, 

budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nagłowice o długości 5,65 km oraz wykonanie 

91 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.  

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu 6 lipca 2005r., 

zakończenie rzeczowe 30 września 2006r., natomiast zakończenie finansowe 20 października 

2006r.  

IV. Opis stanu faktycznego  
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1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.1/70/04 została zawarta w dniu 

22 kwietnia 2005r. i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05. W ramach 

przedmiotowej umowy zostały zawarte dwa aneksy: Aneks nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05 

w dniu 27 września 2005r. oraz  Aneks nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05 w dniu 12 września 

2006r. 

 

Zgodnie z umową Gmina Nagłowice otrzymała dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 843 618,08 PLN, stanowiące 75% 

wydatków kwalifikowalnych oraz współfinansowanie ze środków budŜetu państwa w kwocie 

245 815,74 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent 

zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 368 723,64 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 

2 458 157,46 PLN i była równa całkowitej wartości projektu. 

Na podstawie Aneksu nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05 dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 779 326,16 PLN, co stanowiło 75% 

wydatków kwalifikowanych, natomiast współfinansowanie ze środków budŜetu państwa – 

237 243,49 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent 

zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 355 865,24 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 

2 372 434,89 PLN, natomiast całkowita wartość projektu – 2 406 900,09 PLN. 

Na podstawie Aneksu nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05 dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 615 414,43 PLN, co stanowiło 75% 

wydatków kwalifikowanych, natomiast współfinansowanie ze środków budŜetu państwa – 

215 388,59 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent 

zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 323 082,89 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 

2 153 885,91 PLN, natomiast całkowita wartość projektu – 2 188 351,11 PLN. 

 

 

 

 

Beneficjent złoŜył trzy wnioski o płatność: 
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- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05/1/05, w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 39 795,80 PLN, natomiast kwota podlegająca 

refundacji z EFRR – 29 846,85 PLN, 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05/2/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 247 394,90 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 185 546,17 PLN,  

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05/3/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 1 866 695,20 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 1 400 021,40 PLN. 

 
Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 

znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- faktura VAT Nr 6/2004 z dnia 21 maja 2004r. dotycząca projektu budowlanego kanalizacji 

sanitarnej w Nagłowicach, 

- faktura VAT korygująca Nr 1/2005 z dnia 8 grudnia 2005r. do faktury VAT Nr 6/2004 z dnia 

21 maja 2004r. dotycząca projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Nagłowicach, 

- faktura VAT Nr 45/2004 z dnia 2 lipca 2004r. dotycząca przygotowania SWI pod kanalizację, 

- faktura VAT Nr P/27/07/2004 z dnia 21 lipca 2004r. dotycząca wykonania projektu 

technicznego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nagłowicach, zgodnie z umową Nr 07/P/03 

z dnia 06.10.2003r. – protokół odbioru z dnia 20.07.2004r., 

- faktura VAT korygująca Nr K/01/12/2005 z dnia 6 grudnia 2005r. do faktury VAT 

Nr P/27/07/2004 z dnia 21 lipca 2004r. dotycząca wykonania projektu technicznego 

rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nagłowicach, zgodnie z umową Nr 07/P/03 z dnia 

06.10.2003r. – protokół odbioru z dnia 20.07.2004r.,  

- faktura VAT Nr FV/107/05 z dnia 16 grudnia 2005r. dotycząca rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Nagłowicach wg zawartej umowy Nr I O/3/2005 z dnia 01.08.2005r., 

- faktura VAT Nr 88/2/05 z dnia 22 grudnia 2005r. dotycząca nadzoru inwestorskiego 

nad oczyszczalnią ścieków, 

- faktura VAT Nr 53/TP/2006 z dnia 12 lipca 2006r. dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w Nagłowicach wg zawartej umowy Nr 1/I/K/2006 z dnia 29.05.2006r.: sieci 

kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o łącznej długości 5653 mb oraz pompowni przydomowych 

w ilości 91 szt (przyłączy), 
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- faktura korygująca VAT Nr 5/2006 z dnia 6 października 2006r. do faktury Nr 53/TP/2006 

z dnia 12 lipca 2006r. dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Nagłowicach 

wg zawartej umowy Nr 1/I/K/2006 z dnia 29.05.2006r.: sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 

o łącznej długości 5653 mb oraz pompowni przydomowych w ilości 91 szt (przyłączy), 

- faktura VAT Nr 43/1/06 z dnia 8 sierpnia 2006r. dotycząca nadzoru inwestorskiego 

(częściowego), 

- faktura korygująca VAT Nr 1/1/06 z dnia 9 października 2006r. do faktury Nr 43/1/06 z dnia 

8 sierpnia 2006r. dotycząca nadzoru inwestorskiego (końcowego), 

- faktura korygująca VAT Nr 3/3/06 z dnia 30 października 2006r. do faktury Nr 43/1/06 z dnia 

8 sierpnia 2006r. dotycząca nadzoru inwestorskiego (częściowego), 

- faktura korygująca VAT Nr 4/4/06 z dnia 30 października 2006r. do faktury Nr 43/1/06 z dnia 

8 sierpnia 2006r. dotycząca nadzoru inwestorskiego (częściowego), 

- faktura VAT Nr 63/TP/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r. dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w Nagłowicach wg zawartej umowy Nr 1/I/K/2006 z dnia 29.05.2006r.: sieci 

kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o łącznej długości 5653 mb oraz pompowni przydomowych 

w ilości 91 szt (przyłączy), 

- faktura korygująca VAT Nr 6/2006 z dnia 6 października 2006r. do faktury VAT 

Nr 63/TP/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r. dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

w Nagłowicach wg zawartej umowy Nr 1/I/K/2006 z dnia 29.05.2006r.: sieci kanalizacji 

ciśnieniowej z rur PE o łącznej długości 5653 mb oraz pompowni przydomowych w ilości 

91 szt (przyłączy), 

- faktura VAT Nr 80/TP/2006 z dnia 6 września 2006r. dotycząca budowy kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej w Nagłowicach wg zawartej umowy Nr 1/I/K/2006 z dnia 

29.05.2006r.: sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o łącznej długości 5653 mb 

oraz pompowni przydomowych w ilości 91 szt (przyłączy), 

- faktura korygująca VAT Nr 7/2006 z dnia 6 października 2006r. do faktury VAT 

Nr 80/TP/2006 z dnia 6 września 2006r. dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w Nagłowicach wg zawartej umowy Nr 1/I/K/2006 z dnia 29.05.2006r.: sieci 

kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o łącznej długości 5653 mb oraz pompowni przydomowych 

w ilości 91 szt (przyłączy), 

- faktura VAT Nr 53/2/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. dotycząca nadzoru inwestorskiego 

(końcowego), 

- faktura korygująca VAT Nr 2/2/06 z dnia 9 października 2006r. do faktury VAT Nr 53/2/06 

z dnia 31 sierpnia 2006r. dotycząca nadzoru inwestorskiego (końcowego), 

- oryginały przelewów i wyciągów bankowych dotyczące wyŜej wymienionych faktur. 
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Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Gminie Nagłowice są toŜsame 

z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 

wniosków o płatność. 

Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 

 
2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

 
 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym 

nr Z/2.26/III/3.1/70/04, Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05 z dnia 

22 kwietnia 2005r., Aneksem nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05 z dnia 27 września 2005r. 

 

W ramach projektu wykonano: 

- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków typu BIOVAC do 127m3, 

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nagłowice o długości 5,65 km, 

- 91 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.  

 

Umowa przewidywała rozpoczęcie realizacji projektu 6 lipca 2005r., a jego zakończenie 

30 września 2006r. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego okres realizacji 

projektu uległ zmianie i przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu w dniu 1 sierpnia 2005r. 

a zakończenie w dniu 30 września 2006r., co zostało zmienione Aneksem 

nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05. Następnie w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego 

postępowania przetargowego zakończenie rzeczowe zostało ustalone na dzień 30 sierpnia 

2006r., a zakończenie finansowe na dzień 30 września 2006r., co zostało zmienione Aneksem 

nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05.  

 

Zarówno wskaźniki produktu, dotyczące liczby zmodernizowanych oczyszczalni ścieków 

oraz długości wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej jak i wskaźniki rezultatu dotyczące liczby 

gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, powierzchni 

terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej oraz długości sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy zostały osiągnięte w 100%.  

 

Kontroli poddano następujące dokumenty: 
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- umowa Nr 07/P/03 zawarta w dniu 6 października 2003r. z firmą BIOVAC sp. z o.o., ul. 1905 

Roku 45, 25 – 802 Kielce, na wykonanie projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Nagłowicach, 

- umowa zawarta w dniu 17 grudnia 2003r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa 

Specjalistycznego BUDWOD, ul. Domaszowska 104, 25 – 420 Kielce, na wykonanie 

opracowania kompletnej dokumentacji projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Nagłowice,     

- umowa zawarta w dniu 24 maja 2004r. z firmą Dom Doradztwa Biznesowego ”MM”, 

ul. Massalskiego 4/9, 25 – 636 Kielce, na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) 

dla zadań: Rozbudowa wodociągu w miejscowości Jaronowice, Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Nagłowicach oraz Budowa i przebudowa dróg na terenie 

Gminy Nagłowice, 

- umowa Nr I O/3/2005 zawarta w dniu 1 sierpnia 2005r. z Konsorcjum – Przedsiębiorstwo 

Budowlano – Usługowe HEMA – HYDROMEL, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, 

na wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nagłowicach, 

- umowa Nr 1/I/K/2006 z dnia 29 maja 2006r. zawarta z Przedsiębiorstwem InŜynierii Ochrony 

Środowiska i Melioracji HYDROMEL sp. z o.o., ul. Marszałka Piłsudskiego 156a, 26 – 200 

Końskie, na wykonanie rozbudowy kanalizacji ciśnieniowej w Nagłowicach,  

- umowa Nr 1/2005 z dnia 30 maja 2005r. zawarta z Przedsiębiorstwem Inwestycji 

i Budownictwa w Kielcach sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 53, 25 – 002 Kielce, na pełnienie 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą: 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Nagłowicach 

oraz Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaronowice, 

- dziennik budowy Nr 290 wydany w dniu 6 września 2005r. dotyczący pozwolenia na budowę 

Nr BUIA–7351–321/04 z dnia 28 lutego 2005r., 

- dziennik budowy Nr 206/2006 wydany w dniu 20 czerwca 2006r. dotyczący pozwolenia 

na budowę Nr BUIA.7351–57/05 z dnia 6 kwietnia 2005r. – tom I i II, 

- protokół zdawczo – odbiorczy przekazania projektu budowlanego pn. Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej w Nagłowicach – woj. świętokrzyskie,    

- protokół przekazania Studium Wykonalności Inwestycji z dnia 10 czerwca 2004r., 

- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 20 lipca przekazujący wykonany projekt techniczny 

rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nagłowicach zgodnie z zawartą umową Nr 07/P/03 

z dnia 6.10.2003r., 

- protokół odbioru wykonanych robót i rozruchu z dnia 15 grudnia 2005r., 

- protokół odbioru częściowego Nr 1/2006 z dnia 12 lipca 2006r., 
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- protokół odbioru częściowego Nr 2/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r., 

- protokół odbioru częściowego Nr 3/2006 z dnia 30 sierpnia 2006r., 

- protokół odbioru końcowego z dnia 30 sierpnia 2006r.  

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych  

 
Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził dwa postępowania przetargowe. 

 
IV. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nieprzekraczającej 60 000 EURO na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Nagłowice typu SBR BIOVAC do wielkości 127 m3/d.” 

przetarg Nr 1 

 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty : 

4 SIWZ  z dnia 07.06.2005r.  wraz z załącznikami. 

5 Ogłoszenie na stronie  www.naglowice.glt.pl od dnia 14.06.2005r. do daty 05.07.2005r. 

5 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od daty 14.06.2005r. do daty 05.07.2005r. 

6 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; oznaczenie sprawy 

Z/2.26/III/3.1/70/04/05, druk ZP-2 zawiera m.in: 

� Oferta najkorzystniejsza – „Konsorcjum Hema–Hydromel”, Kielce ul. Olszewskiego 6, 

cena oferty – 254 983,27 PLN, zał. ZP–18 

� Protesty i odwołania – nie wniesiono 

� Postępowanie zakończono i protokół podpisano w dniu 05.07.2005r. 

 

 

II. Postępowanie przeprowadzone w trybie nieograniczonym o wartości przekraczającej 

60 000 euro zadania pn. ”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Nagłowicach” 

przetarg Nr 2 

 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty : 

1 SIWZ z dnia 06.01.2006r. wraz z załącznikami 

2 Zarządzenie Wójta Gminy Nagłowice nr 41/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 

wraz z regulaminem działania komisji. 
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3 Ogłoszenie o zamówienie opublikowane w BZP nr 11 poz. 2295 z dnia 13.01.2006r. 

wysłane w  dniu 04.01.2006r. 

4 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od daty 04.01.2006r. do daty 

29.03.2006r. 

5 Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego www.naglowice.glt.pl od daty 

04.01.2006r. do daty 29.03.2006r.  

6 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr sprawy Z/2.26/III/3.1/13/05, druk ZP-1 

zawiera m.in:  

� Oferta najkorzystniejsza- Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska i Melioracji „Hydromel” 

Sp.z.o.o. Końskie ul. Marszałka Piłsudskiego 156a, cena oferty – 1 836 195,21 PLN 

brutto. 

� Postępowanie zakończono i protokół podpisano dnia 04.05.2006r. 

7 Pismo o wyborze oferty nr sprawy Z/2.26/III/3.1/13/05 z dnia 04.05.2006r. wysłane 

do 5 oferentów wraz z zawiadomieniami o wykluczeniu 4 ofert. 

8 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego o wyborze oferty w dniu 04.05.2006r. 

 

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości 

 

4) Promocja projektu  

 
Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 

 
- umieszczenie dwóch tablic pamiątkowych, zawierających logo ZPORR i flagę Unii 

Europejskiej, 

- zamieszczenie w Wieściach z gminy Nagłowice Nr 5 z października 2006r. informacji 

na temat realizowanego projektu, 
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Informacja pokontrolna 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Bodzentyn 
ul. Suchedniowska 3 
26-010 Bodzentyn 

REGON 291009700,   NIP 6572515240 

NR I TYTUŁ  PROJEKTU  

Projekt nr Z/2.26/III/3.2/246/04 
 Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami  

w miejscowości Psary Podlesie i pompowni P3  
w miejscowości Psary Kąty, gm. Bodzentyn 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 23 - 24 listopada 2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 3/2006 

Urszula Uracz – st. inspektor wojewódzki w WZFE ŚUW 

– kierownik Zespołu Kontrolującego 
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO 

Mariusz Justyniarski – inspektor w WZFE ŚUW                            

–  członek Zespołu Kontrolującego 

Stanisław Marek Krak – Burmistrz Miasta i Gminy 

Bodzentyn 

Józefa Iwan – Skarbnik Miasta i Gminy Bodzentyn 

Iwona Rak – p.o. Główna Księgowa w Komunalnym 

Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Remontów 

Justyna Gawlik – inspektor ds. pozyskiwania środków 

pomocowych 

OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ 
JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO  

Marek Klusek – st. referent w Komunalnym Zakładzie 

Wodociągów, kanalizacji i Remontów 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 
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I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

UpowaŜnienia nr 199/06 i 200/06  podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach                 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2 oraz w związku  

z: §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 

2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji 

Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu 

rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).   

II. Cel kontroli  

Celem kontroli było zbadanie zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym 

pod względem rzeczowym i finansowym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta 

wymogów związanych z promocją Projektu. 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działania 3.2 – 

Obszary podlegające restrukturyzacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 2004–2006 pod nazwą „Budowa wodoci ągu grupowego wraz z przył ączami  

w miejscowo ści Psary Podlesie i pompowni P3 w miejscowo ści Psary K ąty,  
gm. Bodzentyn”  został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego  

w dniu 31 sierpnia 2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.2/246/04. 

Uchwałą Nr 1522/06 z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie wyboru projektu Gminy Bodzentyn 

Z/2.26/III/3.2/246/04 pn. ”Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami  

w miejscowości Psary Podlesie i pompowni P3 w miejscowości Psary Kąty,  

gm. Bodzentyn” w ramach działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 

(ZPORR), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał na jego realizację dofinansowanie 

ze środków EFRR w wysokości 328.171,90 PLN. 

PowyŜsza Uchwała oraz zweryfikowany Projekt został przekazany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w dniu 5 czerwca 2006r. przy piśmie Znak: RRz II. 0724/222/06 z dnia 5 czerwca 2006r.    

 Działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym                 

Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.), Wojewoda Świętokrzyski w dniu  

6 września 2006r. zawarł z Beneficjentem – Gminą Bodzentyn - umowę  

nr Z/2.26/III/3.2/246/04/U/171/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.2/246/04  

pn. „Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami w miejscowości Psary Podlesie  

i pompowni P3 w miejscowości Psary Kąty, gm. Bodzentyn”  
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        Przedmiotem Projektu była budowa wodociągu grupowego o długości 2,51 km  

wraz z  26 przyłączami w miejscowości Psary Podlesie oraz pompowni P3 w Psarach Kątach. 

 Zgodnie z umową nr Z/2.26/III/3.2/246/04/U/171/06 okres realizacji Projektu ustalono na: 

� rozpoczęcie realizacji                   – 28 lipca 2005r. 

� zakończenie rzeczowe realizacji  – 17 lipca 2006r. 

� zakończenie finansowe realizacji – 12 września 2006r. 

  

IV. Opis stanu faktycznego  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

Zgodnie z § 2 umowy nr Z/2.26/III/3.2/246/4/U/171/06 z dnia 6 września 2006r. Instytucja 

Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w kwocie nie większej niŜ 328.171,90 PLN, co stanowiło 75 % wydatków 

kwalifikowalnych Projektu oraz współfinansowanie ze środków budŜetu państwa w kwocie nie 

większej niŜ 43.756,25 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

Całkowita wartość Projektu wynosiła 494.297,12 PLN, natomiast całkowite wydatki 

kwalifikowane w ramach Projektu – 437.562,54 PLN. 

Zgodnie z zapisami § 5 umowy Środki Funduszu miały być przekazywane Beneficjentowi 

w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 

Działając na podstawie § 7 umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu Beneficjent 

wniósł w dniu 21 września 2006r. zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie               

weksla in blanco do kwoty 371.928,15 PLN wraz z deklaracją wekslową.  

Na wniosek Beneficjenta (pismo Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 12 września 

2006r., znak: SP.0704-8-4-2/06) w sprawie przedłuŜenia terminu zakończenia rzeczowego  

i finansowego realizacji Projektu z powodu opóźnienia w dostawie zbiornika wody pitnej,  w dniu 

13 października 2006r. został podpisany aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.2/246/04/U/171/06,  

do umowy nr Z/2.26/III/3.2/246/04/U/171/06 o dofinansowanie Projektu, w którym ustalono nowy 

termin zakończenia rzeczowej i finansowej jego realizacji odpowiednio  na dzień 23 sierpnia 

2006r. i 15 października 2006r. 

Podczas wizyty w siedzibie Beneficjenta  oraz w jego jednostce organizacyjnej  (realizującej 

Projekt zgodnie z zapisami §3, ust. 4 umowy nr Z/2.26/III/3.2/246/04/U/171/06  

o dofinansowanie Projektu), tj.  Komunalnym Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Remontów  

w Bodzentynie, przeprowadzono kontrolę wszystkich oryginałów faktur, rachunków, przelewów 

dokumentujących poniesione przez Beneficjenta wydatki na realizację Projektu oraz wyciągów 

bankowych dokumentujących operacje na rachunku bankowym Projektu. 
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Potwierdzono równieŜ toŜsamość z oryginałami wszystkich kserokopii dokumentów 

księgowych, będących załącznikami do złoŜonych w Wydziale Zarządzania Funduszami 

Europejskimi wniosków o płatności. 

Pierwszy wniosek o płatność pośrednią za okres od 22.09.2004r. do 20.04.2006r. wpłynął 

do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w dniu 26 września 2006r. Kwota 

wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 144.166,95 PLN, natomiast kwota 

wnioskowana do refundacji z EFRR – 108.125,21PLN (75%).  

Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki:  

1. Rachunek nr 1 z dnia 06.09.2004r 

 wystawiony przez Grzegorza Furmanka, ul. Seminaryjska 26/27, 25-372 Kielce 

 za wykonanie studium wykonalności na kwotę brutto 6.500,00 PLN. 

 Rachunek zapłacony przelewami: 

o w dniu 22.09.2004r.  -  5.882,50 PLN  

o w dniu 19.10.2004r.  -  1.187,50 PLN 

 (wydatki kwalifikowane – 5.882,50 PLN ); 

2.    Faktura VAT 138/MT/08/2005 z dnia 23.08.2005r. 

       wystawiona przez „BUDO-INSTAL” Beata CzyŜewska, ul. Działkowa 20, 26-110 SkarŜysko -  

       Kamienna -  za rury wodociągowe PVC 160x6,2x6  PN10 na kwotę brutto 39.967,20 PLN. 

       Faktura zapłacona przelewami: 

o w dniu 24.10.2005r.  - 20.000,00 PLN 

o w dniu 15.11.2005r.  -   4.967,20 PLN 

o w dniu 04.11.2005r.  - 15.000,00 PLN 

       (wydatki kwalifikowane – 32.760,00 PLN ); 

 3.   Faktura VAT 286/MG/08/2005 z dnia 26.08.2005r. 

       wystawiona przez „BUDO-INSTAL” Beata CzyŜewska, ul. Działkowa 20, 26-110 SkarŜysko -  

       Kamienna  -  za materiały do budowy wodociągu na kwotę brutto 8.060,78 PLN. 

       Fakturę zapłacono przelewem w dniu 03.10.2005r.  -  8.060,78 PLN. 

       ( wydatki kwalifikowane – 6.607,20 PLN ) 

4.    Faktura VAT 301/MG/08/2005 z dnia 31.08.2005r. 

       wystawiona przez „BUDO-INSTAL” Beata CzyŜewska, ul. Działkowa 20, 26-110 SkarŜysko -  

       Kamienna  -   za materiały do budowy wodociągu na kwotę brutto 203,74 PLN. 

       Fakturę zapłacono przelewem w dniu 31.08.2005r.  -  203,74 PLN. 
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        ( wydatki kwalifikowane – 167,00 PLN )   

5.    Faktura VAT 404/MG/10/2005 z dnia 27.10.2005r. 

       wystawiona przez „BUDO-INSTAL” Beata CzyŜewska, ul. Działkowa 20, 26-110 SkarŜysko -  

       Kamienna  -   za materiały do budowy wodociągu na kwotę brutto 256,20 PLN. 

       Fakturę zapłacono przelewem w dniu 19.12.2005r.  -  256,20 PLN. 

        ( wydatki kwalifikowane – 210,00 PLN ) 

6.    Faktura VAT 409/MG/10/2005 z dnia 28.10.2005r. 

       wystawiona przez „BUDO-INSTAL” Beata CzyŜewska, ul. Działkowa 20, 26-110 SkarŜysko -  

       Kamienna  -   za materiały do budowy wodociągu na kwotę brutto 55.361,65 PLN. 

       Fakturę zapłacono przelewami: 

o w dniu 15.12.2005r.  -  20.000,00 PLN; 

o w dniu 19.12.2005r.  -  35.361,65 PLN 

        ( wydatki kwalifikowane – 40.693,40 PLN )   

7.    Faktura VAT nr 8/2005 z dnia 16.11.2005r.  

       wystawiona przez Zakład Robót InŜynieryjnych - Stanisław Bugajski, 27-215 Wąchock,  

       ul. Błonie 28 – za częściowe wykonanie wodociągu grupowego wraz z przyłączami 

       w miejscowości Psary Podlesie gmina Bodzentyn na kwotę brutto 29.960,00PLN. 

       Fakturę  zapłacono przelewem w dniu 15.12.2005r. – 29.960,00 PLN. 

       (wydatki kwalifikowane – 28.000,00 PLN ) 

8.   Faktura VAT nr 9/2005 z dnia 02.12.2005r.  

       wystawiona przez Zakład Robót InŜynieryjnych - Stanisław Bugajski, 27-215 Wąchock,  

       ul. Błonie 28 – za częściowe wykonanie wodociągu grupowego wraz z przyłączami 

       w miejscowości Psary Podlesie gmina Bodzentyn wraz z robotami dodatkowymi  na kwotę   

       brutto 31.040,00 PLN. 

       Fakturę  zapłacono przelewami: 

o w dniu 30.12.2005r. - 29.009,35 PLN; 

o w dniu 21.03.2006r. -   2.030,65 PLN 

       (wydatki kwalifikowane – 22.601,18 PLN ) 

9.    Rachunek nr 10/2005 z dnia 16.11.2005r.  

       wystawiony przez Henryka śmudę, Kielce, ul. Piekoszowska 41/36 – za pełnienie nadzoru  

       nad wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Psarach Podlesie gm.  

       Bodzentyn na kwotę brutto 2.491,57 PLN. 
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       Rachunek  zapłacono przelewami: 

o w dniu 22.11.2005r. – 2.112,85 PLN; 

o w dniu 01.12.2005r. – 378,72 PLN. 

       (wydatki kwalifikowane – 2.491,57 PLN ) 

10.  Faktura VAT Nr 49/2005 z dnia 06.12.2005r.  

       wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „GEOKOMPLEX” Krzysztof 

Stefański, 25-445 Kielce, ul. Kiepury 16 – za inwentaryzacje powykonawczą sieci wodociągowej 

z przyłączami domowymi we wsi Psary Katy – Podlesie Gm. Bodzentyn na kwotę brutto 

5.800,00 PLN. 

       Fakturę  zapłacono przelewami: 

o w dniu 30.12.2005r. - 4.754,10 PLN; 

o w dniu 20.04.2006r. - 1.045,90PLN 

       (wydatki kwalifikowane – 4.754,10 PLN ) 

Wniosek o płatność końcową za okres od 21.04.2006r. do 22.09.2006r. wpłynął do Biura 

Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w dniu 19 października 2006r. Kwota wydatków 

kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 293.395,59 PLN, natomiast kwota wnioskowana 

do refundacji z EFRR –  220.046,69 PLN (75%).  

Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki:  

1.   Faktura VAT KIE/P/2006/21 z dnia 18.08.2006r. 

wystawiony przez Firmę „BARTOSZ” Sp. J.Bujwicki, Sobiech, Cybulko, 15-399 Białystok, ul. 

Sejneńska 7, filia: 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 35 - za budowę pompowni P3 w m. Psary 

Kąty w gm. Bodzentyn  na kwotę brutto 280.425,90 PLN. 

 Fakturę zapłacono przelewem w dniu 21.09.2006 – 280.425,90 PLN. 

 (wydatki kwalifikowane – 262.080,28 PLN ); 

2.    Faktura VAT 115/U/06 z dnia 17.08.2006r. 

       wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELEKTROINSTALATOR  

       Piotr Bukowski, ul. Opatowska 31, 26-010 Bodzentyn  -  za usługę elektryczną na kwotę  

       brutto 26.733,00 PLN. 

       Faktura zapłacona przelewem  w dniu 21.09.2006r.  – 26.733,00 PLN 

       (wydatki kwalifikowane – 24.984,11 PLN ). 

 3.   Rachunek Nr 11/2006 z dnia 17.08.2006r. 
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       wystawiony przez Henryka śmudę, Kielce, ul. Piekoszowska 41/36 – za pełnienie nadzoru  

       przy budowie pompowni P3 w miejscowości Psary Katy, Gm. Bodzentyn na kwotę brutto  

       3.931,20 PLN. 

       Rachunek zapłacono przelewami: 

o w dniu 13.09.2006r. –    598,00 PLN; 

o w dniu 22.09.2006r. – 3.333,20 PLN. 

       ( wydatki kwalifikowane – 3.931,20 PLN ) 

4.    Faktura VAT Nr 22/2006 z dnia 08.08.2006r. 

       wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „GEOKOMPLEX” Krzysztof  

       Stefański, 25-445 Kielce, ul. Kiepury 16 – za inwentaryzację powykonawczą  

       zagospodarowania przepompowni wody we wsi Psary Katy dla wodociągu wsi Psary  

       Podlesie, gm. Bodzentyn  na kwotę brutto 2.440,00 PLN. 

       Fakturę zapłacono przelewem w dniu 22.09.2006r. – 2.440,00 PLN. 

        ( wydatki kwalifikowane – 2.000,00 PLN )   

5.    Faktura VAT nr 2/09/2006 z dnia 01.09.2006r. 

       wystawiona przez Z.P.U. „ZNAK” R. Kosmala, S. Pocheć Rzepin I 69, 27-225 Pawłów – za 

tablice informacyjne na kwotę brutto 488,00 PLN. 

       Fakturę zapłacono przelewem w dniu 01.09.2006r. -  488,00 PLN. 

        ( wydatki kwalifikowane – 400,00 PLN ). 

W poniŜszej tabeli zestawiono wykonanie planowanych przez Beneficjenta wydatków na 

realizację Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków. 

                                                                                                                                         (w PLN) 

Nr wniosku o płatność Lp Kategoria wydatku Planowane 

wydatki  

wg tabeli E4  

z wniosku 

aplikacyjnego 

(brutto) 

Suma wydatków  

z wniosków  

o płatność 

I II 

1 Studium wykonalności inwestycji 5 882,50 5 882,50 5 882,50 0,00 

2 Sieć wodociągowa – materiały 80 437,60 80 437,60 80 437,60 0,00 

3 Sieć wodociągowa - budowa 50 601,18 50 601,18 50 601,18 0,00 

4 Nadzór inwestorski sieci wodociągowej 2 491,57 2 491,57 2 491,57 0,00 

5 Inwentaryzacja geodezyjna wodociągu 4 754,10 4 754,10 4 754,10 0,00 

6 Budowa pompowni P3 262 080,28 262 080,28 0,00 262 080,28 
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7 Elektryka pompowni P3 24 984,11 24 984,11 0,00 24 984,11 

8 Nadzór inwestorski pompowni P3 3 931,20 3 931,20 0,00 3 931,20 

9 Inwentaryzacja geodezyjna pompowni P3 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

10 Promocja projektu 400,00 400,00 0,00 400,00 

    Kwota wydatków 

kwalifikowanych  objętych 

wnioskiem 

    144 166,95 293 395,59 

 

Beneficjent zrealizował 100% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu  

Księgowość  Komunalnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Remontów jest prowadzona 

w oparciu o „Zakładowy Plan Kont”.  

Księgowość syntetyczną prowadzi się metodą przebitkową (dziennik gówna i karty 

kontowe), zaś analityczną w formie rejestrów, kart kontowych i ksiąg inwentarzowych. 

Księgi rachunkowe oraz dowody księgowe znajdują się w siedzibie Komunalnego Zakładu 

Wodociągów, Kanalizacji i Remontów  w Bodzentynie. 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

Zespół Kontrolujący dokonał oględzin wykonanej sieci wodociągu grupowego                          

wraz z przyłączami w miejscowości Psary Podlesie i pompowni P3 w Psarach Kątach, 

potwierdzając tym samym fizyczną realizację Projektu na miejscu lokalizacji.  

W ramach Projektu wykonano: 

-    odcinek sieci wodociągowej o długości 2,51 km; 

-    26 indywidualnych przyłączy wodociągowych; 

-     pompownię P3. 

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia i weryfikacji następujących dokumentów: 

1. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem i obiektami: 

  -    Oświadczenie Beneficjanta o posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane niezbędne do ubieganie się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

2. Dokumentacja dotycząca przygotowania Projektu do realizacji: 

- Mapy i szkice sytuujące lokalizację Projektu; 

- Projekt budowlany wykonany w czerwcu 2003r. przez Biuro Projektów InŜynierii Sanitarnej              

i Budowlanej „BISKAR” ul. Kolberga 17/54, 26-600 Radom; 
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- Decyzja nr 438/2004 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Miastu i Gminie 

Bodzentyn pozwolenie na budowę z dnia 17.08.2004r.;  

3. Dokumentacja budowy: 

– Protokół przekazania placu budowy z dnia 29.08.2005r. na zadanie „Budowa wodociągu 

Psary Podlesie, gmina Bodzentyn” 

– Protokół przekazania placu budowy z dnia 21.04.2006r. na zadanie „Budowa pompowni 

P3”; 

– Dziennik budowy nr 622/2005 tom I z dnia 25.08.2005r. oraz tom II z dnia 11.07.2006r., 

wydany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach;  

– Protokół odbioru materiałów spisany w dniu 01.09.2005r. do budowy „sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w miejscowości Psary Podlesie, gmina Bodzentyn”; 

– Protokół spisany dnia 08.11.2005r. w sprawie odbioru ostatecznego i przekazania do uŜytku 

„sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Psary Podlesie, gmina Bodzentyn”; 

– Protokół spisany dnia 17.08.2006r. w sprawie odbioru ostatecznego i przekazania do uŜytku 

„Pompowni P3 zlokalizowanej w miejscowości Psary Kąty, gmina Bodzentyn”; 

– Protokół spisany dnia 23.08.2006r. w sprawie odbioru ostatecznego  i przekazania do 

uŜytku w wykonanym obiekcie pompowni P3 w miejscowości Psary Kąty instalacji 

elektrycznej; 

4. Umowy związane z realizacją Projektu:  

- Umowa z dnia 28.07.2005r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Wodociągów, 

Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a „BUDO-INSTAL” ul. Działkowa 20,             

26-110 SkarŜysko-Kamienna, na dostawę materiałów do budowy wodociągu grupowego                         

w miejscowości Psary Podlesie. 

- Umowa o dzieło z dnia 29.08.2005r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem  

Wodociągów, Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a Panem Henrykiem 

śmudą, ul. Piekoszowska 41/36, Kielce, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

„wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Psarach Podlesiu, gmina 

Bodzentyn”. 

- Umowa z dnia 29.08.2005r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Wodociągów, 

Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a Zakładem Robót InŜynieryjnych 

Stanisław Bugajski, ul. Błonie 28, 27-215 Wąchock, na „wykonanie wodociągu grupowego 

wraz z przyłączami w miejscowości Psary Podlesie, gmina Bodzentyn”.               

- Umowa z dnia 03.10.2005r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Wodociągów, 

Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a Przedsiębiorstwem Usługowo-

Handlowym „GEOKOMPLEX”, ul. Kiepury 16, 25-445 Kielce, na „wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej sieci wodociągowej, przyłączy domowych oraz wykrywanie kabli 

telekomunikacyjnych na trasie sieci wodociągowej we wsi Psary Podlesie, gmina 

Bodzentyn”.  
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- Umowa z dnia 21.04.2006r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Wodociągów, 

Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a Przedsiębiorstwem Usługowo-

Handlowym „GEOKOMPLEX”, ul. Kiepury 16, 25-445 Kielce, na „wytyczenie terenu pod 

budowę pompowni P3 w miejscowości Psary Kąty oraz wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej wykonanego obiektu”.         

 - Umowa o dzieło z dnia 21.04.2006r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem 

Wodociągów, Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a Panem Henrykiem 

śmudą, ul. Piekoszowska 41/36, Kielce, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

„wykonaniem budowy pompowni P3 w miejscowości Psary Kąty, gmina Bodzentyn”. 

- Umowa z dnia 21.04.2006r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Wodociągów, 

Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a Firmą „Bartosz” Sp. J. – Bujwicki, 

Sobiech, Cybulko z siedzibą w Białymstoku, ul. Sejneńska 5, 15-399 Białystok,                         

na „wykonanie pompowni P3 w miejscowości Psary Kąty, gmina Bodzentyn”. 

- Umowa z dnia 21.04.2006r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Wodociągów, 

Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a Przedsiębiorstwem Usługowo-

Handlowym „Elektroinstalator”, ul. Opatowska 31, 26-010 Bodzentyn, na „wykonanie 

instalacji elektrycznej w pompowni P3 zlokalizowanej w miejscowości Psary Kąty, gmina 

Bodzentyn”.  

Zakres rzeczowy zrealizowanego Projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym                 

nr Z/2.26/III/3.2/246/04, umową nr Z/2.26/III/3.2/246/04/U/171/06 o dofinansowanie Projektu               

oraz aneksem nr 01/06/Z/2.26/III/3.2/246/04/U/171/06. Oryginały dokumentów związane                    

z rzeczową realizacją Projektu potwierdzają zrealizowanie przedmiotowego Projektu w całości. 

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie realizacji 

wskaźników: 

a) wskaźnik produktu: 

- długość wybudowanej sieci wodociągowej - 100 %; 

b) wskaźnik rezultatu: 

- liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej - 100 %; 

- liczba osób korzystających z sieci wodociągowej - 100 %. 

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień   

publicznych  

 
Beneficjent przeprowadził 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

V. Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na „Dostawę materiałów do 

budowy wodociągu grupowego wraz z przyłączami w miejscowości Psary Podlesie, gmina 

Bodzentyn” - oznaczone jako KZWKiR/47/P/05. 
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     Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty: 

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z lipca 2005r. wraz z załącznikami; 

- Zarządzenie nr IV/2005 Dyrektora Komunalnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji                  

i Remontów z dnia 19.07.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne; 

- Zaproszenie do złoŜenia oferty z dnia 11.07.2005r. przesłane wraz ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia do następujących podmiotów gospodarczych: 

– BUDO - INSTAL, ul. Obuwnicza 7, SkarŜysko-Kamienna; 

– BOMAKS Sp. J., ul. Magazynowa 6, 25-565 Kielce; 

– BAKAMA HANDEL Sp. z o.o. Centrum Materiałów Instalacyjnych, ul. Zakładowa 4, 

25-872 Kielce; 

– TADMAR S.A. ul. Batalionów Chłopskich 82, Kielce; 

– P.H.U. MEKS, ul. Langiewicza 62, 26-130 Suchedniów. 

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia                              

nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO wraz                        

z załącznikami; 

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana w dniu 21.07.2005r. do 

podmiotów które złoŜyły oferty w postępowaniu przetargowym: 

– BUDO - INSTAL, ul. Działkowa 20, SkarŜysko-Kamienna; 

– BAKAMA HANDEL Sp. z o.o. Centrum Materiałów Instalacyjnych, ul. Zakładowa 4, 

25-872 Kielce; 

-  Umowa z dnia 28.07.2005r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Wodociągów, 

Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a „BUDO-INSTAL” ul. Działkowa 20, 

26-110 SkarŜysko-Kamienna, na dostawę materiałów do budowy wodociągu grupowego                         

w miejscowości Psary Podlesie. 

        W postępowaniu oznaczonym jako KZWKiR/47/P/05 na „Dostawę materiałów do budowy 

wodociągu grupowego wraz z przyłączami w miejscowości Psary Podlesie, gmina Bodzentyn” 

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

VI. Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na „Budowę wodociągu grupowego 

wraz z przyłączami w miejscowości Psary Podlesie, gmina Bodzentyn” - oznaczone jako 

KZWKiR/54/P/05. 

     Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty: 

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z sierpnia 2005r. wraz z załącznikami; 

- Zarządzenie nr VII/2005 Dyrektora Komunalnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji                  

i Remontów z dnia 19.08.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne; 

- Zaproszenie do złoŜenia oferty z dnia 12.08.2005r. przesłane wraz ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia do następujących podmiotów gospodarczych: 

– ASBUD, ul. Błonie 2A, 27-215 Wąchock; 
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– Zakład Robót InŜynieryjnych Stanisław Bugajski, ul. Błonie 28, 27-215 Wąchock; 

– P.H.U. KRECIK Robert Nowak, Marcinków 92, 27-215 Wąchock; 

– Zakład Robót Hydrotechnicznych, ul. Zagórska 221, 25-346 Kielce; 

– Instal-Wod Zakład Instalacji Sanitarnych „Waldemar Frańczyk”, ul. Bugaj 5a,            

26-130 Suchedniów; 

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia                              

nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO wraz                        

z załącznikami; 

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana w dniu 22.08.2005r. do 

podmiotów które złoŜyły oferty w postępowaniu przetargowym: 

– Zakład Robót InŜynieryjnych Stanisław Bugajski, ul. Błonie 28, 27-215 Wąchock; 

– P.H.U. KRECIK Robert Nowak, Marcinków 92, 27-215 Wąchock; 

– Instal-Wod Zakład Instalacji Sanitarnych „Waldemar Frańczyk”, ul. Bugaj 5a,            

26-130 Suchedniów; 

- Umowa z dnia 29.08.2005r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Wodociągów, 

Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a Zakładem Robót InŜynieryjnych 

Stanisław Bugajski, ul. Błonie 28, 27-215 Wąchock, na „wykonanie wodociągu 

grupowego wraz z przyłączami  w miejscowości Psary Podlesie, gmina Bodzentyn”.       

        W postępowaniu oznaczonym jako KZWKiR/54/P/05 na „Budowę wodociągu grupowego 

wraz z przyłączami w miejscowości Psary Podlesie, gmina Bodzentyn” nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

VII. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę pompowni 

P3 w miejscowości Psary Kąty, dotyczącej wodociągu Psary Podlesie, gmina Bodzentyn”- 

oznaczone jako KZWKiR/6/2006. 

     Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty: 

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z lutego 2006r. wraz z załącznikami; 

- Zarządzenie nr III/2006 Dyrektora Komunalnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji                  

i Remontów z dnia 24.03.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne; 

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na tablicy ogłoszeń zamawiającego od dnia 

06.02.2006r. do dnia 30.03.2006r.; 

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 40 z dnia 14.02.2006r. pod pozycją 

8326;  

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia                              

przekraczającej wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO wraz                        

z załącznikami; 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP nr 140 z dnia 06.06.2006r. 

pod pozycją 29618; 
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- Umowa z dnia 21.04.2006r. zawarta pomiędzy Komunalnym Zakładem Wodociągów, 

Kanalizacji i Remontów z siedzibą w Bodzentynie a Firmą „Bartosz” Sp. J. – Bujwicki, 

Sobiech, Cybulko z siedzibą w Białymstoku, ul. Sejneńska 5, 15-399 Białystok,                         

na „wykonanie pompowni P3 w miejscowości Psary Kąty, gmina Bodzentyn”. 

- Aneks z dnia 10.07.2006r. do umowy z dnia 21.04.2006r. na „wykonanie pompowni P3  

w miejscowości Psary Kąty, gmina Bodzentyn”. 

      W postępowaniu oznaczonym jako KZWKiR/6/2006 na „Budowę pompowni P3                          

w miejscowości Psary Kąty, dotyczącej wodociągu Psary Podlesie, gmina Bodzentyn”               

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
4) Promocja projektu  

 Beneficjent zapewnił promocję Projektu poprzez umieszczenie przy przepompowni               

P3 jednostronnej tablicy pamiątkowej z informacją o współfinansowaniu zrealizowanego 

Projektu środkami EFRR oraz budŜetu państwa. Forma tablicy jest zgodna z wytycznymi 

Instytucji Zarządzającej w zakresie promocji Projektów realizowanych w ramach ZPORR.                 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik 

nr 1 do informacji pokontrolnej. 

 Beneficjent w ramach promocji projektu publikował informacje o realizowanej inwestycji                          

w miesięczniku „Echa Łysogór” w wydaniu na miesiące lipiec-sierpień, wrzesień i październik 

oraz w „Tygodniku Starachowickim” nr 33 (659) z dnia 14.08.2006r. Materiały promocyjne 

zostały umieszczone w załączniku nr 2 do Informacji pokontrolnej. 

Korespondencja związana z realizacją Projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR 

i flagą Unii Europejskiej. 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
VI. Wynik kontroli  

Pozytywny.  

 
VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do Informacji pokontrolnej  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do 

ustaleń  w niej zawartych. ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą 

uwzględnione.  

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania Informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA Gmina Stopnica 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  
Z/2.26/III/3.1/298/04  
 „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stopnica 
– ul. Źródła, ul. Kościuszki i ul. 3-go Maja” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 13.11 - 14.11.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 3/2006 

 Wiesława Rusek – starszy inspektor  -  kierownik  
                                Zespołu Kontrolnego    
Joanna Cieślik - Sztandera – pracownik WZFE –  
                                    członek Zespołu Kontrolnego   

KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  
I STANOWISKO 

Andrzej Rachunek – pracownik WZFE – członek 
                                     Zespołu Kontrolnego 

Ryszard Zych       –         Wójt Gminy Stopnica  
Jan Stachurski      -          Zastępca Wójta 
Katarzyna Jagodzińska - podinspektor 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO  

Woźniak Renata     -          inspektor 
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 
 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 193, 194 i 195 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach  

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2  

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   
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II. Cel kontroli  

       Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym               

z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją projektu. 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III  - Rozwój lokalny, Działania 3..1 -  Obszary 

wiejskie, pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stopnica – ul. śródła, ul. Kościuszki 

 i ul. 3-go Maja” został złoŜony przez Gminę Stopnica w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.11.2004 r. i zarejestrowany pod numerem 

Z/2.26/III/3.1/298/04. 

Projekt Gmina Stopnica został wybrany do współfinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 1167/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 14 września 2005r. w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

3.1 -  Obszary wiejskie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR). Na realizację Projektu przyznano środki  

w wysokości 726 737,21 PLN (65% wydatków kwalifikowanych). 

Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

w miejscowości Stopnica wzdłuŜ ulic: Źródła, Kościuszki i 3-go Maja, składającej się z kanałów 

ściekowych grawitacyjnych i  ciśnieniowych wraz z przyłączami do budynków i odprowadzenie 

ścieków do oczyszczalni w Stopnicy. 

 

Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie projektu   w dniu 9 grudnia 2005 r.  

• zakończenie realizacji projektu  w dniu 31 sierpnia 2006 r. 

• finansowe rozliczenie projektu w dniu 26 października 2006 r.  
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IV. Opis stanu faktycznego:  

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Umowa pomiędzy Gminą Stopnica, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie projektu 

nr Z/2.26/III/3.1/188/04 pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stopnica – ul. Źródła,  

ul. Kościuszki i ul. 3-go Maja” została podpisana w dniu 3 lutego 2006r.  

i zarejestrowana pod numerem  Z/2.26/III/3.1/298/04/U/119/06. 

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie  

w kwocie 838 542,93 PLN, tj. 75% wydatków kwalifikowanych, w tym: 

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 726 737,21 PLN, tj. 65% 

wydatków kwalifikowanych, oraz współfinansowanie ze środków budŜetu państwa w wysokości 

111 805,72 PLN, co stanowi 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania z własnych środków kwoty w wysokości 

279 514,31 PLN, jak równieŜ do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych  

w ramach Projektu. 

Całkowite wydatki kwalifikowane wynosiły 1 118 057,24 PLN, a całkowita wartość 

Projektu wynosiła 1 126 654,90 PLN. 

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na 9 grudnia 2005r., zakończenie rzeczowe 

realizacji na 31 sierpnia 2006 r. natomiast zakończenie finansowe na dzień 26 października 

2006r. 

Zgodnie z postanowieniem § 6 umowy Beneficjent złoŜył w dniu 27 lutego 2006r. 

zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę  

838 544,00 PLN wraz z deklaracją wekslową. 

W piśmie z dnia 28-03-2006 r. Znak: GKB – 2232/14/04 beneficjent wyjaśnił rozbieŜności 

pomiędzy zakresem rzeczowym inwestycji podanym we wniosku aplikacyjnym (długość 

wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 2 920 m) a ujętym w materiałach przetargowych.  

W dokumentach przetargowych ujęto prawidłową długość sieci wynoszącą 2 759,3m,  

a w związku z tym  określono takŜe aktualną wartość kosztorysową robót na kwotę 1 001 076,32 

PLN. 

 Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, na wniosek Gminy Stopnica 

Znak: GKB-2232/14/04 z dnia 9 czerwca 2006r., w dniu 31 lipca 2006 r. został podpisany Aneks 

nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/298/04/U/119/06 do umowy o dofinansowanie Projektu. Instytucja 

Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego w wysokości 428 561,91 PLN, współfinansowanie ze środków budŜetu państwa  

w kwocie 65 932,60 natomiast Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania środków własnych 

w wysokości 164 831,51 PLN, oraz do pokrycia wszystkich wydatków niekwalifikowanych  

w ramach Projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 664 826,19 PLN, w tym koszty 

kwalifikowalne: 659 326,02 PLN. 

Ustalono równieŜ ostateczny termin rozpoczęcia realizacji Projektu na dzień 25 maja 2006r. 

(data podpisania umowy z Wykonawcą).  

Ponadto ograniczono ilość wskaźników osiągnięcia celów Projektu do jednego wskaźnika 

planowanych produktów (Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej) i jednego 

wskaźnika planowanych rezultatów (Liczba gospodarstw domowych/ budynków podłączonych do 

sieci kanalizacji sanitarnej). 

Po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Stopnica a Bankiem Gospodarstwa Krajowego  

na prefinansowanie projektu, w dniu 31 sierpnia 2006r. został podpisany Aneks  

nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/298/04/U/119/06 do umowy o dofinansowanie, w którym został podany 

nowy numer rachunku bankowego beneficjenta. W  dniu 26 września 2006 r. podpisany został 

Aneks nr 03/06/Z/2.26/III/3.1/298/04/U/119/06 w którym sprostowano błędnie podany nr NIP  

i REGON beneficjenta. 

 

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie dwa 

wnioski o płatność, w tym jeden wniosek o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową. 

Zestawienie wniosków o płatność. 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty wnioskiem 
wg przedłoŜonych 
faktur i rachunków  
(brutto) 

kwalifikowanych kwalifikowanych 
do refundacji  
z EFRR 

Wnioski o płatność pośrednią 
I 30.06.2006 – 14.08.2006 103 450,50 103 371,20 67 191,28 

Razem 103 371,20 67 191,28 

Wniosek o płatność końcową 

II 15.08.2006 – 10.10.2006 555 776,94 555 776,94 361 255,01 

Razem 555 776,94 361 255,01 

Wnioski o płatności pośrednie i końcową razem 659 148,14 428 446,29 
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 W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta 

kopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosków o płatność (m.in. faktur, rachunków, 

przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność  ujętych w nich wydatków. 

           W tabeli poniŜej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych  

w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków. 

Kategoria wydatku Planowane 
wydatki wg tab. 
E4 (brutto) 

 Suma 
wydatków z 
wniosków o 
płatność 

I II 

Prace ziemne- budownictwo 
mieszkaniowe  

175 650,34 175 650,34 31 471,76 144 178,58 

Prace ziemne-budownictwo 
przemysłowe 

22 252,69 22 252,69 3 987,08 18 265,61 

Prace montaŜowei materiał-
budownictwo mieszkaniowe 

397 204,10 397 204,11 59 892,60 337 311,51 

Prace montaŜowei materiał-
budownictwo przemysłowe 

50 320,77 50 320,76 7 587,64 42 733,12 

Studium wykonalności i raport 
oddziaływania na środowisko 

7 000,00 7 000,00   7 000,00 

Nadzór inwestycji 5 856,00 5 856,00   5 856,00 

Promocja projektu 1 042,12 864,24 432,12 432,12 

Razem 659 326,02 659 148,14 Kwota wydatków kwalifikowalnych 
objętych wnioskiem 

 103 371,20 555 776,94 

 

 W dniu 29 września 2005 roku zostało wprowadzone Zarządzenie Nr 76/05 Wójta Gminy 

Stopnica w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy 

Stopnica. 

Kontrola ujęcia wydatków poniesionych na realizację Projektu w systemie finansowo – 

księgowym gminy nie wykazała nieprawidłowości.          

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

 - w I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem  

zgodności  z wnioskiem aplikacyjnym   w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Projekt techniczny. 

- Umowa z wykonawcą robót. 

- Dziennik Budowy Nr 1/2005 wydany dnia 22.08.2005 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 

z przykanalikami w Stopnicy, ul. Źródła i Dziennik Budowy nr 2/2005 „Budowa 
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kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej z przykanalikami wraz z zasilaniem urządzeń 

zbiornikowo tłocznych, Stopnica, ul. 3-go Maja i ul. Kościuszki.  

- Atesty wbudowanych materiałów, 

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,. 

- Pozwolenia na budowę, 

- Dokumentacja przetargowa, 

- Dokumenty finansowo – księgowe. 

- w II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd trasami  wybudowanej 

sieci kanalizacyjnej wzdłuŜ ulic: Źródła, Kościuszki i 3-go Maja; 

 

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości 

Stopnica, ulica Źródła” i „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stopnica, ulice: Kościuszki i 3-

go Maja” został opracowany na zlecenie Urzędu Gminy w Stopnicy w styczniu 2003 r. przez 

„BDS PROJEKT” 25-316 Kielce, ul. Kościuszki 52/53. 

Starosta Buski wydał w dniu 11.09.2003 r. Pozwolenie Nr 116/2003 na budowę dla Gminy 

Stopnica na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Stopnicy, ul. Źródła, które 

uprawomocniło się dnia 15.11.2005 r. na skutek nie wniesienia odwołania. W dniu 25.08.2003 r.  

Starosta Buski wydał pozwolenie Nr 117/2003 na budowę kanalizacji ciśnieniowej  

i grawitacyjnej wraz z przykanalikami, urządzeniami zbiornikowo tłocznymi oraz zasilaniem 

UZT w Stopnicy, ul. 3-go Maja i ul. Kościuszki, pozwolenie to uprawomocniło się w dniu 

15.11.2005r. 

 Przedmiotem projektu było wykonanie  sieci kanalizacyjnej o następujących parametrach: 

� W ulicy Źródła  - 255,5 m kolektora grawitacynego o średnicy D 200 mm,  

6 przykanalików grawitacyjnych D 160 mm o długości 111,5 m i  jeden przykanalik 

ciśnieniowy D 63 długości 52,0 m oraz nowe przyłącza z 3 budynków do studni 

przyłączeniowych o średnicy 160 mm i długości 9,0 m. 

�  W ulicy 3-go Maja  - 79,5 m kolektora grawitacyjnego D 200 mm, 4 przykanaliki D 160 

mm o długości 69,5 m oraz nowe przyłącza z 2 budynków do studni przyłączeniowych  

o długości 6 m i średnicy D 160 mm. 

� W ulicy Kościuszki – kolektor ciśnieniowy D 50 mm o długości 729,1 m,  909,7 m  

o średnicy D 63 mm, 398,5 m o średnicy D 40 mm, 26 kpl. urządzeń zbiornikowo 

tłocznych UZT, sieć kanalizacyjna (przebudowa) o długości 46 m i średnicy 200 mm  
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i 1 przykanalik grawitacyjny o długości 69 m i średnicy 200 mm oraz nowe przyłącza  

z 8 budynków do studni przyłączeniowych o długości 24 m i średnicy 160 mm. 

Protokołem z dnia 25.08.2006r. komisyjnie dokonano odbioru końcowego i przekazania  

do uŜytkowania zrealizowanego w całości projektu nr Z/2.26/III/3.1/298/04 pn. „Kanalizacja 

sanitarna w miejscowości Stopnica – ul. śródła, ul. Kościuszki i ul. 3-go Maja”. 

Zakres wykonanych robót: 

� W ulicy Źródła wykonano - 255,5 m kolektora grawitacyjnego o średnicy D 200 mm, 

przykanaliki grawitacyjne D 160 mm o długości 113,05 m,  1 przykanalik ciśnieniowy  

D 63 długości 62,0 m i 1 przykanalik D 50 dł. 1,0 m oraz przyłącza o średnicy 160 mm  

i długości 14,20 m. 

�  W ulicy 3-go Maja  - wykonano 79,5 m kolektora grawitacyjnego D 200 mm,  

4 przykanaliki D 160 mm o długości 69,7 m oraz przyłącza o długości 17,15 m i średnicy 

D 160 mm. 

� W ulicy Kościuszki – wykonano kolektor ciśnieniowy długości 1068 m o średnicy  

D 63 mm,  528,75 m o średnicy D 50 mm, 393,5 m o średnicy D 40 mm, 26 kpl. urządzeń 

zbiornikowo tłocznych UZT, sieć kanalizacyjna o długości 110,25 m i średnicy 200 mm  

oraz przyłącza o długości 201,25 m i średnicy 160 mm. 

� Ponadto w ramach robót dodatkowych wykonano 63,0 m kolektora ciśnieniowego  

o średnicy D 63 mm, 15,0 m kolektora ciśnieniowego o średnicy D 40 mm i 10,0 m 

kolektora ciśnieniowego o średnicy D 50 mm, zamontowano 4 zestawy UZT i wykonano 

8,0 m kolektora grawitacyjnego o średnicy D 160 mm. 

Pismem z dnia 06.09.2006 r.  Znak GKB – 2232/14/04 Beneficjent  poinformował Instytucję 

Pośredniczącą o dokonanym odbiorze inwestycji i zmianie wskaźnika produktu -  długość 

wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej - wg inwentaryzacji powykonawczej wynosi 2998,9m. 

Zmienił się takŜe wskaźnik rezultatu – liczba podłączonych gospodarstw  - wynosi 511.  

Do informacji dołączono uaktualnione tabele E2.  

Z dokumentów odbiorowych wynika ponadto, Ŝe jedna pompa z urządzenia UZT została 

zdeponowana w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Stopnicy do czasu aŜ zostanie wykonane 

przyłącze do jednego budynku. Właściciel tego budynku planuje remont i wykonanie 

indywidualnego przyłącza. 
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Beneficjent złoŜył wyjaśnienie w sprawie róŜnic wynikających z porównania zakresu 

rzeczowego objętego umową z wykonawcą a zakresem wykonanym, potwierdzonym 

inwentaryzacją powykonawczą i protokółem odbioru. Wyjaśnienie to, wraz z mapą sytuacyjno – 

wysokościową, na której naniesiono zmiany zaakceptowane przez projektanta, stanowi Załącznik 

Nr 2 do niniejszej informacji. 

Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym  

nr Z/2.26/III/3.1/298/04, Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.1/298/04/U/119/06           

z dnia 3.02.2006 r. oraz z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Zmiany długości niektórych odcinków sieci wynikały z potrzeby zmiany lokalizacji studni UZT, 

ponadto na odcinku od studni K49 do działki 251 zmieniono średnicę rurociągu (zamiast 50 mm 

na 63 mm), aby umoŜliwi ć w dalszej perspektywie przyłączenie miejscowości Białoborze -  

Hektary do istniejącej sieci. 

 ZałoŜony wskaźnik produktu - Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w roku 

2006 miał wynieść 2,76 km, a z inwentaryzacji powykonawczej wynika, Ŝe długość 

wybudowanej sieci wynosi 2 998,9 m, co oznacza przyrost o 8, 66%. 

ZałoŜony wskaźnik planowanych rezultatów: Liczba gospodarstw domowych/budynków 

podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2006 miał wynieść 511 co w porównaniu  

z rokiem 2005 w którym ta liczba wynosiła 473 oznacza wzrost o 38 odbiorców. Rzeczywista  

ilość odbiorców w 2006 r. wyniosła 515, a więc jest o 4 większa niŜ zakładano ( wzrost  

o 10,52%).  

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie przetargowe. 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

przekraczającej 60 000 EURO na wykonanie zadania pn.” Kanalizacja sanitarna w miejscowości 

Stopnica ul. Źródła ul. Kościuszki i ul. 3-go Maja. 

 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty: 

 

6 SIWZ  z  dnia 14.02.2005   wraz z załącznikami. 
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7 Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Wójta Stopnicy nr 11/06 z dnia 

03.04.2006 wraz z regulaminem prac komisji. 

8 Ogłoszenie o zamówieniu do BZP nr 45 poz. 9512 z dnia 21.02.2006 wysłane w dniu 

15.02.2006. 

5 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od daty 15.02.2006 do daty 11.04.2006  

6 Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego www.stopnica.pl od daty 

15.02.2006 do daty 11.04.2006. 

7 Protokół postępowanie o udzielenie zamówienia oznaczenie sprawy Or.340/2/06, druk 

ZP-1 zawiera : 

� Wartość zamówienia ustalona wg kosztorysu inwestorskiego z miesiąca  

stycznia.2006 wynosi 935 585,34 zł co stanowi 231 191,40 EURO, osoba 

odpowiedzialna za ustalenie wartości Jan Stachurski  

� ZłoŜono 5 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej. zał. ZP-11 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.04.2006 godz. 11.30 w siedzibie 

Zamawiającego 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 

1000000 zł 

� ZłoŜono 5 ofert; zał. ZP-12 

� Wymagane warunki udziału w postępowanie spełnia –1 wykonawca; zał. ZP-14 

� Wykluczono – 0 wykonawców zał. ZP-15 

� Odrzucono -4 oferty, zał. ZP-16 

� Oferta najkorzystniejsza – Konsorcjum w składzie firma: „BAKAMA 

BUDOWNICTWO” Sp.z.o.o Kielce ul. Zakładowa 4 oraz Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe „BAKAMA’ Krzysztof Zapała, Kostomłoty I nr 242 A 

Miedziana Góra. Lider Konsorcjum – BAKAMA BUDOWNICTWO, kwota oferty 

– 650 928,07 zł zał ZP-18 

� Protesty i odwołania – brak  

� Zatwierdzenie wyniku postępowania w dniu 25.05.2006 

 

8 Pismo znak; Or.340/2/06 z dnia 08.05.2006 informujące o wyniku przetargu wysłane do 

5 wykonawców. 

9 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane do BZP z dnia 10.05.2006 zarejestrowane 

pod nr 60609/2006, data udzielenia zamówienia –25.05.2006. 
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10 Umowa na roboty budowlane nr 14/2006 z dnia 25.05.2006 zawarta pomiędzy Gminą 

Stopnica reprezentowaną przez Wójta Gminy Stopnica Ryszarda Zycha a Bakama 

BUDOWNICTWO Sp.z.o.o. Lidera Konsorcjum reprezentowanego przez Prezesa 

Zarządu Wiesława Kijanię. 

9.  Umowa Konsorcjum zawarta w dniu 07.04.2006 pomiędzy BAKAMA 

BUDOWNICTWO Sp.z.o.o. zwaną dalej Liderem, reprezentowaną przez Prezesa 

Zarządu – Wiesława Kijanię  a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „BAKAMA’ 

Krzysztof Zapała,  zwanym dalej Partnerem, reprezentowanym przez  Właściciciela  

firmy-Krzysztofa Zapałę na wykonanie zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w 

miejscowości Stopnica ul. Źródła ul. Kościuszki i ul. 3-go Maja” 

10. Umowa nr 18/2002 z dnia 12.09.2002 na wykonanie projektu budowlanego  

pn. „ Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stopnica ul. Kościuszki i ul. 3-go Maja” 

zawarta pomiędzy Gminą Stopnica a „BDS PROJEKT” ( wartość zamówienia -12 000 

zł ). Umowa zawarta w oparciu o protokół z przetargu z dnia 03.09.2002. 

11. Umowa nr 19/2002 z dnia 12.09.2002 na wykonanie projektu budowlanego  

pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stopnica ul. Źródła” zawarta pomiędzy 

Gminą Stopnica a „BDS PROJEKT” ( wartość zamówienia -2 500 zł ). Umowa zawarta 

w oparciu o protokół z przetargu z dnia 03.09.2002. 

12. Pismo znak GKB-2232/14/04 z dnia 25.05.2006 zlecające sprawowanie 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego na wykonanie zadania pn. „Kanalizacja 

sanitarna w miejscowości Stopnica ul. Źródła ul. Kościuszki i ul. 3-go Maja” pomiędzy 

Gminą Stopnica a Przedsiębiorstwem Wodno-Środowiskowym Profil, Czesław Pater  

(wynagrodzenie inspektora nadzoru – 4 800 zł). 

13. Umowa o dzieło z dnia 05.10.2004 na wykonanie opracowania raportu oddziaływania 

na środowisko oraz studium wykonalności dla kanalizacji sanitarnej w Stopnicy, ul. 

Kościuszki, 3-go Maja i ul. Źródła zawarta pomiędzy Gminą Stopnica a Agnieszką 

Surmą (wynagrodzenie zleceniobiorcy – 7 000 zł). 

14. Umowa zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt zawarta 

pomiędzy Gminą Stopnica a Zakładem Produkcji Znaków Drogowych „WIMED” 

Zdzisław Dąbczyński z dnia 30.08.2006 pismo znak; GKB-2232/14/04. 

 

              W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości 
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4) Promocja projektu.  

Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR  

i flagą Unii Europejskiej. W trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu, na stronie 

internetowej Beneficjenta www.stopnica.pl  umieszczane były informacje dotyczące realizacji i 

zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej. W prasie lokalnej (Echo Dnia) ukazał się artykuł na 

temat zakończenia i przekazania do uŜytku kanalizacji sanitarnej w Stopnicy.  

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu 

poprzez umieszczenie 1 tablicy pamiątkowej w pobliŜu trasy kolektora. W ogłoszeniu o 

zamówieniu zawarta została informacja o tym, iŜ zamówienie dotyczy realizacji projektu 

współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny. 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  

w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

 

 

 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 
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1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

                                                                                               …………………………….                                               

……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA                 

Gmina Zawichost 

ul. śeromskiego 50, 

27-630 Zawichost, 

REGON 830409809,   NIP 864-18-33-198 

NR I TYTUŁ  PROJEKTU  
Projekt nr Z/2.26/III/3.2/74/04 „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 20-21 listopada 2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 3/2006 

Mariusz Justyniarski – Inspektor w WZFE ŚUW                            

–  kierownik Zespołu Kontrolującego 
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO 

Andrzej Rachunek – członek Zespołu Kontrolującego 

Andrzej Wzorek – Burmistrz Gminy i Miasta Zawichost 

Robert Dziuba – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta 

Zawichost 

OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ 
JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO  

Maria Jastak – Inspektor ds. inwestycji i gospodarki 

komunalnej 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

UpowaŜnienia nr 197/06 i 198/06  podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach                 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 oraz                 

w związku z: §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy                 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz 
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trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami).   

II. Cel kontroli  

Celem kontroli było zbadanie zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym 

pod względem rzeczowym i finansowym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta 

wymogów związanych z promocją Projektu. 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny,                       

Działania 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji, w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, pod nazwą „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście” został złoŜony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu               

13 lipca 2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.2/74/04. 

 W dniu 21 marca 2005r. pomiędzy Beneficjentem a Wojewodą Świętokrzyskim,         

działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym                 

Planie Rozwoju, zawarto umowę nr Z/2.26/III/3.2/74/04/U/47/05 na dofinansowanie Projektu           

nr Z Z/2.26/III/3.2/74/04.  

       Celem Projektu była budowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Zawichoście 

polegająca na zmianie technologii oczyszczania biologicznego i mechanicznego ścieków. 

 Zgodnie z umową dofinansowania rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień                 

20 maja 2005r., a jego zakończenie na dzień 15 października 2006r.  

IV. Opis stanu faktycznego  

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

Zgodnie z umową nr Z/2.26/III/3.2/74/04/U/47/05 z dnia 21 marca 2005r. Instytucja 

Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 1.503.594,75 PLN co 

stanowiło 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niŜ 1.326.701,25 PLN a z budŜetu państwa                 

w kwocie nie większej niŜ 176.893,50 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosiła              

1.814.971,43 PLN w tym całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 1.768.935,00 PLN. 

Zgodnie z zapisami umowy Środki Funduszu miały być przekazane Beneficjentowi  w formie 

refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 

Działając na podstawie § 7 umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu Beneficjent 

wniósł w dniu 25 kwietnia 2005r. zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie               

notarialnego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz weksla in blanco do 

kwoty 1.503.594,75 PLN (wraz z deklaracją wekslową).  

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   

(ozn. jako GKM 7020/ZPORR/1/05) i podpisaniem w dniu 30 maja 2005r. umowy z wykonawcą 
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robót budowlanych nr 12/05, Beneficjent złoŜył w dniu 4 lipca 2005r. wniosek o sporządzenie 

aneksu do umowy dofinansowania Projektu. W dniu 16 sierpnia 2005r. został podpisany            

aneks nr 01/05/Z/2.26/III/3.2/74/04/U/47/05, w którym Instytucja Pośrednicząca przyznała 

Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 1.073.765,49 PLN co stanowiło 85 % wydatków 

kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w kwocie nie większej niŜ 947.440,14 PLN a z budŜetu państwa w kwocie nie większej niŜ 

126.325,35 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosiła 1.276.755,03 PLN w tym całkowita kwota 

wydatków kwalifikowalnych 1.263.253,53 PLN. Zmianie uległ termin rozpoczęcia realizacji 

Projektu na dzień 30 maja 2005r.  

W dniu 1 lutego 2006r. został podpisany aneks nr 02/06/Z/2.26/III/3.2/74/04/U/47/05                 

w którym zmianie uległy dane identyfikujące Beneficjenta.  

W związku z podpisaniem pomiędzy Gminą Zawichost a Bankiem Gospodarstwa  

Krajowego w dniu 6 października 2005r. „umowy rachunku bankowego” do obsługi 

przedmiotowego Projektu, Beneficjent złoŜył w dniu 14 lutego 2006r. wniosek o sporządzenie 

aneksu do umowy dofinansowania. W dniu 3 marca 2006r. został podpisany aneks                         

nr 03/06/Z/2.26/III/3.2/74/04/U/47/05, w którym zmianie uległ numer rachunku bankowego 

Beneficjenta do celów refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych. 

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, Beneficjent złoŜył w dniu 18 września 2006r. 

wniosek o sporządzenie aneksu do umowy dofinansowania Projektu. W dniu 13 października 

2006r. został podpisany aneks nr 04/06/Z/2.26/III/3.2/74/04/U/47/05, w którym całkowita  

wartość Projektu została określona na 1.324.750,15 PLN. Zmianie uległ termin zakończenia 

rzeczowego realizacji Projektu na dzień 15 października 2006r. oraz finansowego zakończenia 

realizacji na dzień 10 grudnia 2006r.  

Podczas kontroli sprawdzono zgodność kserokopii faktur VAT oraz dokumentów 

księgowych dostarczonych do Instytucji Pośredniczącej wraz z wnioskami o płatność                        

z oryginałami powyŜszych dokumentów znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta.              

Sprawdzeniu zostały poddane: 

37. Rachunek 1/2005 z dnia 14.03.2005r. (dowód księgowy 290/2005), wystawiony przez 

Ryszarda Walewskiego, ul. Zamkowa 2A, 27-600 Sandomierz, za opracowanie Specyfikacji 

Technicznej, na kwotę brutto 8.300,00 PLN, zapłacono przelewem 17.03.2005r. 

38. Faktura VAT nr 2/04/STRL z dnia 30.06.2004r. (dowód księgowy 795/2004), wystawiona 

przez Świętokrzyską Agencję Rozwoju Regionu S.A., ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, za 

opracowanie „Planu rozwoju lokalnego Gminy Zawichost”, na kwotę brutto 11.041,00 PLN, 

zapłacono przelewem 15.07.2004r. 

39. Nota korygująca VAT nr 1/05 z 02.07.2005r. do faktury VAT nr 2/04/STRL z dnia 

30.06.2004r. 

40. Faktura VAT nr 02/02/2005 z dnia 25.02.2005r. (dowód księgowy 225), wystawiona przez 

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Budownictwa „PROKEM” s.c., ul. Zawichojska 13,            

27-600 Sandomierz, za wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych, na kwotę 

brutto 1.708,00 PLN, zapłacona przelewem 02.03.2005r.  
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41. Faktura VAT nr 00010/05 z dnia 11.07.2005r. (dowód księgowy 874), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 25.625,52 PLN, zapłacona 

przelewem 14.07.2005r.  

42. Faktura VAT nr 00011/05 z dnia 25.08.2005r. (dowód księgowy 905), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 2.043,48 PLN, zapłacona przelewem 

29.08.2005r.  

43. Faktura VAT nr 00013/05 z dnia 14.09.2005r. (dowód księgowy 1130), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 72.530,03 PLN, zapłacona 

przelewem 20.09.2005r.                                                   

44. Faktura VAT nr 00015/05 z dnia 05.10.2005r. (dowód księgowy 1259), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 76.355,00 PLN, zapłacona 

przelewem 17.10.2005r.  

45. Faktura VAT nr 00020/05 z dnia 08.11.2005r. (dowód księgowy 1390), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 73.034,55 PLN, zapłacona 

przelewem 16.11.2005r.  

46. Faktura VAT nr 00021/05 z dnia 05.12.2005r. (dowód księgowy 1512), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 250.807,44 PLN, zapłacona 

przelewem 15.12.2005r.  

47. Faktura VAT nr 00025/05 z dnia 29.12.2005r. (dowód księgowy 1638), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 168.608,90 PLN, zapłacona 

przelewem 30.12.2005r.  

48. Faktura VAT nr 03/12/05 z dnia 21.12.2005r. (dowód księgowy 1612), wystawiona przez 

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Budownictwa „PROKEM” s.c., ul. Zawichojska 13,            

27-600 Sandomierz, za nadzór inwestorski na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 9.000,00 PLN, zapłacona przelewem 

27.12.2005r.  

49. Nota korygująca VAT nr 1/06 z 12.01.2006r. do faktury VAT nr 03/12/05 z dnia 21.12.2005r. 
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50. Faktura VAT nr 00001/06 z dnia 09.02.2006r. (dowód księgowy 180/06), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 82.275,00 PLN, zapłacona 

przelewem 20.02.2006r.  

51. Faktura VAT nr 00002/06 z dnia 02.03.2006r. (dowód księgowy 272), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 95.164,75 PLN, zapłacona 

przelewem 10.03.2006r.  

52. Faktura VAT nr 00005/06 z dnia 05.04.2006r. (dowód księgowy 426), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 39.546,85 PLN, zapłacona 

przelewem 24.04.2006r.  

53. Faktura VAT nr 00007/06 z dnia 05.05.2006r. (dowód księgowy 530), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 63.036,11 PLN, zapłacona 

przelewem 10.05.2006r.  

54. Faktura VAT nr 00009/06 z dnia 05.06.2006r. (dowód księgowy 741), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 65.322,99 PLN, zapłacona 

przelewem 12.06.2006r.  

55. Faktura VAT nr 00010/06 z dnia 05.07.2006r. (dowód księgowy 865), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 111.854,41 PLN, zapłacona 

przelewem 19.07.2006r.  

56. Faktura VAT nr 00013/06 z dnia 08.08.2006r. (dowód księgowy 937), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 59.677,30 PLN, zapłacona 

przelewem 14.08.2006r.  

57. Faktura VAT nr 00016/06 z dnia 09.10.2006r. (dowód księgowy 1445), wystawiona przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, za roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 41466,60 PLN, zapłacona 

przelewem 13.10.2006r.  
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58. Faktura VAT nr 02/10/06 z dnia 11.10.2006r. (dowód księgowy 1450), wystawiona przez 

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Budownictwa „PROKEM” s.c., ul. Zawichojska 13,            

27-600 Sandomierz, za nadzór inwestorski na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, na kwotę brutto 9.153,60 PLN, zapłacona przelewem 

13.10.2006r.  

59. Nota korygująca VAT nr 2/06 z dnia 14.11.2006r. do faktury VAT nr 02/10/06 z dnia 

11.10.2006r. 

60. Faktura korygująca nr 1/10/2006 z dnia 16.11.2006r. do faktury VAT nr 02/10/06 z dnia 

11.10.2006r. 

Beneficjent zwrócił się o refundację poniesionych wydatków w wysokości 1.073.765,49 PLN 

co stanowiło 100,00 % kwoty dofinansowania projektu określonej w aneksie nr 01/05/Z/2.26 

/III/3.2/74/04/U/47/05 z dnia 16 sierpnia 2005r. 

Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych u Beneficjenta są toŜsame z ich 

kserokopiami znajdującymi się w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i potwierdzają wydatki poniesione                  

przez Beneficjenta na realizację Projektu. 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

W ramach Projektu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Zawichoście. Modernizacja 

polegała na zmianie technologii biologicznego i mechanicznego oczyszczania ścieków. Zespół 

Kontrolujący dokonał oględzin funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Zawichoście,  

potwierdzając  tym  samym  fizyczną  realizację  Projektu  na  miejscu  lokalizacji. 

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia i weryfikacji następujących dokumentów: 

1. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem i obiektami: 

- Oświadczenie Beneficjanta o posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane niezbędne do ubieganie się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego             

z dnia  14.06.2004r. 

- Decyzję z dnia 10.01.1992r. wydaną przez Wojewodę Tarnobrzeskiego o nieodpłatnym 

nabyciu przez Gminę Zawichost nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej pod 

numerem 20246.  

2. Dokumentacja dotycząca przygotowania Projektu do realizacji: 

- Mapy i szkice sytuujące lokalizację Projektu; 

- Projekt budowlany pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście” 

wykonany przez Zakład Ekspertyzy i Projektowania Oczyszczalni Ścieków - Adam Marzec, 

Kielce ul. Witosa 78B, projektant – mgr inŜ. Włodzimierz Szczepanik nr upr. KL-31/86,             

data opracowania – kwiecień 2003; 

- Decyzja Starosty Sandomierskiego nr 21/2003 z dnia 25.09.2003r. zatwierdzająca projekt 

budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, pismo znak: AB.XII-7351/Z/21/8/03;  
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- Decyzję o warunkach i zagospodarowaniu terenu z dnia 05.03.2003r. wydaną przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost, pismo znak: UAN.7351/13/2003;  

- Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Zawichost opracowany przez Świętokrzyską Agencję 

Rozwoju Regionalnego S.A.; 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Zawichoście, opracowany przez mgr inŜ. Annę Szelęgiewicz - biegłą w zakresie 

sporządzania ocen oddziaływania na środowisko;  

- Studium Wykonalności Inwestycji wykonane przez Biuro Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.,               

ul. Ściegiennego 242,  Kielce. 

3. Dokumentacja budowy: 

– Protokół przekazania placu budowy z dnia 03.06.2005r.;  

– Dziennik budowy nr 6/05 z dnia 01.06.2005r. wydany przez Starostwo Powiatowe                      

w Sandomierzu; 

– Oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków z dnia 03.06.2005r.; 

– Oświadczenia inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków z dnia 23.05.2005r.; 

– Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowana przez Zakład 

Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków – Adam Marzec i Ryszard Walewski; 

– Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem, pozwoleniem na 

budowę i przepisami prawa budowlanego z dnia 04.08.2006r.; 

– Zarządzenie nr 32/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 31.07.2006r. w sprawie 

powołania komisji ds. odbioru końcowego wykonanego zadania pn. „ Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”; 

– Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji spisany dnia 10.10.2006r.                

dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawichoście” zawierający 

następujące załączniki: 

� Protokół odbioru technicznego z dnia 04.08.2006r.; 

� Protokół odbioru technicznego z dnia 21.08.2006r.; 

� Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;  

� Opinia sanitarna PIS  w Sandomierzu z dnia 15.09.2006r.;  

� Protokół komisji rozruchowej oraz sprawozdanie z rozruchu z dnia 30.09.2006r.; 

� Dokumenty odbiorowe rozruchu; 

� Raporty badań ścieków surowych nr 3/2005; 

� Raporty badań ścieków oczyszczonych nr 21/2006, 22/2006, 23/2006; 

� Instrukcja obsługi oczyszczalni ścieków.  

– Wykaz dokumentów odbiorowych dotyczących zadania - roboty technologiczne  zawiera: 

protokóły zdawczo-odbiorcze dmuchaw ROBOX, instrukcje obsługi pomp dozujących, 

protokół zdawczo-odbiorczy separatora piasku, protokół rozruchu dmuchaw, protokół prób 

szczelności ciągów technologicznych, protokół odbioru prób technicznych (sprawdzenie 

pracy urządzeń - 2szt.), protokół ze szkolenia załogi, instrukcje obsługi pomp, deklaracje 

zgodności, certyfikaty, atesty oraz gwarancje urządzeń i materiałów zastosowanych do 

wykonania zadania; 
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– Wykaz dokumentów odbiorowych dotyczących zadania - roboty ogólnobudowlane  zawiera: 

deklaracja zgodności, aprobaty techniczne, atesty jakości oraz gwarancje materiałów 

zastosowanych do wykonania zadania; 

– Wykaz dokumentów odbiorowych dotyczących zadania - roboty elektryczne  zawiera: 

protokóły badań odporności uziemień, rezystancji przewodów, skuteczności ochrony 

przeciwporaŜeniowej, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności oraz gwarancje materiałów 

uŜytych do wykonania zadania. 

4. Umowy związane z realizacją Projektu: 

  -  Umowa nr 5/04 z dnia 24 maja 2004r, zawarta pomiędzy Gminą Zawichost a Świętokrzyską 

Agencją Rozwoju Regionu S.A., ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, na opracowanie „Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Zawichost”; 

  -  Umowa o dzieło nr 1/2005 z dnia 3 stycznia 2005r. zawarta pomiędzy Gminą Zawichost               

a Panem Ryszardem Walewskim na „wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania                     

i odbioru robót dla zadania pn. Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawichoście”; 

  -  Umowa zlecenie z dnia 8 lutego 2005r., zawarta pomiędzy Gminą Zawichost a Biurem               

Usług Projektowych i Obsługi Budownictwa „PROKEM” s.c., ul. Zawichojska 13,                                 

27-600 Sandomierz, na wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych na zadanie                    

pn. „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawichoście”; 

  -  Umowa z dnia 23 maja 2005r. zawarta pomiędzy Gminą Zawichost a Panem Mateuszem 

Kempą zam. ul. Maciejowskiego 7/26, 27-600 Sandomierz, na nadzór inwestorski na zadaniu 

pn. „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, 

  - Umowa nr 12/05 z dnia 30 maja 2005r. zawarta pomiędzy Gminą Zawichost                                      

a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, na roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”. 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym                 

nr Z/2.26/III/3.2/74/04 i umową o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.2/74/04/U/47/05               

oraz aneksem nr 01/05/Z/2.26/III/3.2/74/04/U/47/05, aneksem nr 02/06/Z/2.26/III/3.2/74/04/ 

U/47/05, aneksem nr 03/06/Z/2.26/III/3.2/74/04/U/47/05 i aneksem nr 04/06/Z/2.26/III/3.2/74/04/ 

U/47/05. Oryginały dokumentów związane z rzeczową realizacją Projektu potwierdzają 

zrealizowanie przedmiotowego Projektu w całości. 

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie realizacji 

wskaźników: 

a) wskaźnik produktu: 

– liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 100 %; 

b) wskaźnik rezultatu: 

– wartość fizykochemiczna oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu  

projektu (BZT) – 53,30 % (mniejszy procent to lepsza jakość oczyszczonych ścieków); 
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– wartość fizykochemiczna oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu  

projektu (fosfor ogólny) – 420 % (przekroczenie załoŜonego poziomu – większy procent 

to gorsza jakość oczyszczonych ścieków); 

– wartość fizykochemiczna oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu  

projektu (azot ogólny) – 620,66 % (przekroczenie załoŜonego poziomu – większy 

procent to gorsza jakość oczyszczonych ścieków); 

– liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię              

ścieków  – 100 %; 

– wykorzystywana moc przerobowa zmodernizowanej oczyszczalni ścieków – 75 %. 

Beneficjent  nie osiągnął zakładanych wskaźników rezultatu dla wartości fizykochemicznej 

oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu projektu (fosfor ogólny) i (azot ogólny). 

Informacja powyŜsza wynika z analizy sprawozdania opracowanego 07.11.2006r. z badania 

ścieków, wykonanego dla Miasta i Gminy w Zawichoście przez Laboratorium Badawcze 

akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 106) Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Sprawozdanie wraz z Oświadczeniem 

Beneficjenta co do powodów nie osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu zostało 

umieszczone w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej.  

 Zakładana moc przerobowa zmodernizowanej oczyszczalni ścieków została osiągnięta            

w 75 %. Beneficjent w Oświadczeniu umieszczonym w załączniku nr 1 do Informacji 

pokontrolnej zobowiązał się do osiągnięcia zakładanej mocy przerobowej oczyszczalni do dnia 

30.06.2007r., o czym, zgodnie z Oświadczeniem, zostanie poinformowany Wydział Zarządzania 

Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

  
3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień   

publicznych  

 
 Beneficjent przeprowadził jedno postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Postępowanie oznaczone jako GKM 7020/ZPORR/1/05, przeprowadzone zostało w trybie 

przetargu nieograniczonego, celem wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”. 

Badaniu poddano następujące dokumenty: 

– Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nr GKM 7020/ZPORR/1/2005 z dnia 

28.02.2005r. wraz z załącznikami;   

– Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost nr 6/2005 z dnia 06.04.2005r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej wraz z regulaminem działania komisji. 

– Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 49 z dnia 11.03.2005r. pod pozycją 

10939; 

– Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, 

www.zawichost.asi.pl od dnia 12.03.2005r. do dnia 25.04.2005r. 
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– Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w siedzibie Zamawiającego od dnia 12.03.2005r. 

do dnia 25.04.2005r. 

– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej 

wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO wraz z załącznikami; 

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP nr 95 z dnia 16.05.2005r. pod 

pozycją 22073; 

– Umowę nr 12/05 z dnia 30.05.2005r. zawarta pomiędzy Gminą Zawichost                                      

a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „JUSGAZ” Radosław Szlichta, ul. Rynek 36,                 

27-660 Koprzywnica, na roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zawichoście”. 

 W postępowaniu nr GKM 7020/ZPORR/1/05, na wykonanie zadania pn. „Budowa                       

i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
4) Promocja projektu  

  Beneficjent zapewnił promocję Projektu poprzez umieszczenie na terenie zmodernizowanej 

oczyszczalni ścieków jednostronnej tablicy pamiątkowej z informacją o współfinansowaniu 

zrealizowanego Projektu środkami EFRR oraz budŜetu państwa. Forma tablic jest zgodna                 

z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie promocji Projektów realizowanych w ramach 

ZPORR. 

Korespondencja związana z realizacją Projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR 

i flagą Unii Europejskiej. 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą 

załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej. 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny. Beneficjent zostanie zobowiązany do określenia terminu w którym osiągnie 

zakładaną wysokość wskaźników rezultatu. 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do Informacji pokontrolnej  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do 

ustaleń  w niej zawartych. ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą 

uwzględnione.  

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania Informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 
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Na tym Informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których po jednym otrzymują: 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

       2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach. 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

 ………………………………….                                               …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA                 

Gmina Ćmielów 

ul. Ostrowiecka 40, 

27-440 Ćmielów, 

REGON 830409910,   NIP 661-21-64-776 

NR I TYTUŁ  PROJEKTU  
Projekt nr Z/2.26/III/3.1/40/04 „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – 

Brzóstowa – Grójec” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 20-21 grudnia 2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 3/2006 

Mariusz Justyniarski – Inspektor w WZFE ŚUW                            

–  kierownik Zespołu Kontrolującego KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO 

Andrzej Rachunek – członek Zespołu Kontrolującego 

Jan Kuśmierz – Burmistrz Ćmielowa 

Jarosław Nowak – Skarbnik Miasta i Gminy Ćmielów 

Jacek Pękalski – Kierownik Referatu Techniczno-

Inwestycyjnego 

OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ 

JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO  

Romuald Wójcik – Podinspektor d/s zamówień 

publicznych 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

UpowaŜnienia nr 255/06 i 256/06  podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach                 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 oraz                 

w związku z: §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy                 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz 

trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami).   
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II. Cel kontroli  

Celem kontroli było zbadanie zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym 

pod względem rzeczowym i finansowym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta 

wymogów związanych z promocją Projektu. 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny,                       

Działania 3.1 – Obszary wiejskie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego            

Rozwoju Regionalnego 2004–2006, pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 

Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa – Grójec” został złoŜony do Urzędu Marszałkowskiego 

w dniu  15 czerwca 2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/40/04.  

       Celem Projektu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z kanałów 

grawitacyjnych oraz rurociagów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków w miejscowosciach 

Ćmielów – Brzóstowa – Grójec.   
 Harmonogram załączony do wniosku aplikacyjnego zakładał rozpoczęcie realizacji Projektu w I kwartale 2005r. i jego zakończenie w IV 

kwartale 2006r.  

IV. Opis stanu faktycznego  

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

Na podstawie art. 26, ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 

1206 z późn. zm.) w dniu 24 stycznia 2005r. pomiędzy Gminą Ćmielów              a Wojewodą Świętokrzyskim 

została zawarta umowa nr Z/2.26/III/3.1/40/04/U/22/05                         o dofinansowanie Projektu nr 

Z/2.26/III/3.1/40/04 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa – 

Grójec”.   

Na realizację Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie          

w kwocie nie większej niŜ 3.757.394,69 PLN, co stanowiło 85% wydatków kwalifikowalnych  

w ramach Projektu, w tym 3.315.348,25 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (75% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu) oraz 442.046,44 PLN  

ze środków budŜetu państwa (10 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu). 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania z własnych środków kwoty w wysokości 

663.069,65 PLN oraz do pokrycia wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu. 
Całkowite wydatki kwalifikowalne wynosiły 4.420.464,34 PLN i były równe całkowitej wartość Projektu. 

W umowie ustalono rozpoczęcie realizacji Projektu na dzień 4 maja 2005r. a jego 

zakończenie na dzień 30 września 2006r. 

Zgodnie z postanowieniem § 7 umowy Beneficjent złoŜył zabezpieczenie prawidłowej 

realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę 3.757.394,69 PLN wraz z deklaracją 

wekslową. 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   

(ozn. jako I.3410/6/2/05) i podpisaniem w dniu 15 czerwca 2005r. umowy z wykonawcą                    
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robót budowlanych nr I.3410/6/2/05 jak równieŜ zakończeniem postępowania (ozn. jako 

I.3410/13/6/05) w sprawie wyboru inspektora nadzoru i podpisaniem w dniu 14 czerwca 2005r. 

umowy nr I.3410/13/6/05, Beneficjent złoŜył w dniu 20 czerwca 2005r. wniosek o sporządzenie 

aneksu do umowy dofinansowania Projektu. W dniu 29 lipca 2005r. został podpisany            

aneks nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/40/04/U/22/05, w którym Instytucja Pośrednicząca przyznała 

Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 2.098.240,28 PLN co stanowiło 85 % wydatków 

kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w kwocie nie większej niŜ 1.851.388,49 PLN a z budŜetu państwa w kwocie nie większej  

niŜ 246.851,79 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne wynosiły 2.468.517,98 PLN i były równe 

całkowitej wartości Projektu. Wkład Beneficjenta wyniósł 370.277,70 PLN. Zmianie uległ równieŜ 

numer identyfikacyjny REGON, numer rachunku bankowego do celów refundacji oraz termin 

rozpoczęcia realizacji Projektu ustalony na dzień 15 czerwca 2005r.  

W dniu 28 czerwca 2006r. Beneficjent złoŜył wniosek o uaktualnienie wartości Projektu                

w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego wykonywanych robót i dostosowanie umowy 

dofinansowania Projektu do wzoru obowiązującego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie           

projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 (Dz. U. z 25 lipca 2005r. Nr 137,                

poz. 1153 z późn. zm.). W dniu 20 lipca 2006r. został podpisany aneks nr 02/06/Z/2.26/ 

III/3.1/40/04/U/22/05, w którym Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi 

dofinansowanie w wysokości 2.076.008,35 PLN co stanowiło 85 % wydatków kwalifikowalnych 

w ramach Projektu, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie 

większej niŜ 1.831.772,08 PLN a z budŜetu państwa w kwocie nie większej  

niŜ 244.236,27 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne wynosiły 2.442.362,77 PLN i były równe 

całkowitej wartości Projektu. Wkład Beneficjenta wyniósł 366.354,42 PLN.  Uaktualnieniu uległy 

równieŜ okresy realizacji Projektu na: 

- rozpoczęcie realizacji: 15 czerwca 2005r.; 

- zakończenie rzeczowe realizacji: 30 września 2006r.; 

- zakończenie finansowe realizacji: 30 października 2006r. 

W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów, 

stanowiących załączniki do wniosków o płatność (m.in. faktur, rachunków, przelewów) oraz potwierdzono 

kwalifikowalność ujętych w nich wydatków. Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

- Rachunek do umowy o dzieło nr 1/2004 (numer księgowy 30/2/04), wystawiony przez 

Antoniego Olichwirowicza za aktualizację kosztorysów inwestorskich na zadanie pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa – Grójec”, na kwotę 

brutto 2.100,00 PLN, zapłacono przelewem w dniu 27.04.2004r.; 

- Rachunek do umowy o dzieło nr 2/2004 (numer księgowy 81/6/04), wystawiony przez 

Antoniego Olichwirowicza za wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Ćmielów,             

na kwotę brutto 5.040,00 PLN, zapłacono przelewem w dniu 29.06.2004r.; 

- Faktura VAT Nr 3/6/2004 z dnia 17.06.2004r. (numer księgowy 67/3/04), wystawiona przez 

A1 Europe Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 31, 30-519 Kraków, za wykonanie Studium 
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Wykonalności Inwestycji, na kwotę brutto 23.180,00 PLN, zapłacono przelewem w dniu 

18.08.2004r.; 

- Faktura VAT Nr 385/09/2005/FA z dnia 20.09.2005r. (numer księgowy 3809/9/05), 

wystawiona przez P.P.U.H. D.W.A S.C. Anna i Zbigniew Wenus, ul. Stokowa 3, 25-702 

Kielce, za wykonanie tablic informacyjnych dla przedmiotowego Projektu, na kwotę brutto 

1.903,20 PLN, zapłacono przelewem w dniu 26.09.2005r.; 

- Faktura VAT Nr 61/2005 z dnia 30.09.2005r. (numer księgowy 4046/09/2005), wystawiona 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINSTAL w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, z/s Boksycka 135, 27-415 Kunów, za wykonanie robót budowlanych dla 

zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa 

– Grójec”, na kwotę brutto 348.656,70 PLN, zapłacono przelewem w dniu 10.10.2005r.; 

- Faktura VAT Nr 86/2005 z dnia 16.12.2005r. (numer księgowy 5013/12/2005), wystawiona 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINSTAL w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, z/s Boksycka 135, 27-415 Kunów, za wykonanie robót budowlanych dla 

zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa 

– Grójec”, na kwotę brutto 551.894,04 PLN, zapłacono przelewem w dniu 21.12.2005r.; 

- Faktura VAT Nr 42/2006 z dnia 11.07.2006r. (numer księgowy 1/2006/Kan.S.), wystawiona 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINSTAL w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, z/s Boksycka 135, 27-415 Kunów, za wykonanie robót budowlanych dla 

zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa 

– Grójec”, na kwotę brutto 480.034,87 PLN, zapłacono przelewem w dniu 19.07.2006r.; 

- Faktura VAT Nr 50/2006 z dnia 24.07.2006r. (numer księgowy 2/2006/Kan.S.), wystawiona 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINSTAL w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, z/s Boksycka 135, 27-415 Kunów, za wykonanie robót budowlanych dla 

zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa 

– Grójec”, na kwotę brutto 448.304,48 PLN, zapłacono przelewem w dniu 28.07.2006r.; 

- Faktura VAT Nr 93/2006 z dnia 06.10.2006r. (numer księgowy 5/2006/Kan.S.), wystawiona 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINSTAL w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, z/s Boksycka 135, 27-415 Kunów, za wykonanie robót budowlanych dla 

zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa 

– Grójec”, na kwotę brutto 523.802,68 PLN, zapłacono przelewem w dniu 19.10.2006r.; 

- Faktura VAT Nr F/H/06/013644 z dnia 06.09.2006r. (numer księgowy 3/2006/Kan.S.), 

wystawiona przez P.U.H. SIGNAL Andrzej Biesiada, ul. Kilińskiego 35B, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, za wykonanie długopisów z nadrukiem, na kwotę brutto 4.953,20 PLN, 

zapłacono przelewem w dniu 19.09.2006r.; 

- Faktura VAT Nr 39/2006 z dnia 04.10.2006r. (numer księgowy 4/2006/Kan.S.), wystawiona 

przez Przedsiębiorstwo wielobranzowe GROS Robert Głowiński, ul. Zapolskiej 5, 27-400  

Ostrowiec Świętokrzyski, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji              

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa – 

Grójec”, na kwotę brutto 28.670,00 PLN, zapłacono przelewem w dniu 19.10.2006r.; 



 145

- Faktura VAT Nr 342/06 z dnia 16.10.2006r. (numer księgowy 6/2006/Kan.S.), wystawiona 

przez Mediateka Tomasz Kosiński, ul. śytnia 24/2, 25-018 Kielce, za wykonanie folderów 

informacyjnych, na kwotę brutto 817,40 PLN, zapłacono przelewem w dniu 24.10.2006r.; 

- Faktura VAT Nr 003218/06 z dnia 22.10.2006r. (numer księgowy 7/2006/Kan.S.), wystawiona 

przez OST-PRESS Gazeta Ostrowiecka Sp. z o.o., Aleja 3 Maja 6, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, za publikację promującą wykonany Projekt, na kwotę brutto 3.050,00 PLN, 

zapłacono przelewem w dniu 25.10.2006r.; 

- Faktura VAT Nr 1326/2006 z dnia 25.10.2006r. (numer księgowy 8/2006/Kan.S.), wystawiona 

przez Informacja i Wiedza Sp. z o.o., oś. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, za 

publikację promującą wykonany Projekt, na kwotę brutto 3.660,00 PLN, zapłacono 

przelewem w dniu 25.10.2006r.; 

- Faktura VAT Nr 780/10/2006/FA z dnia 02.10.2006r. (numer księgowy 9/2006/Kan.S.), 

wystawiona przez P.P.U.H. D.W.A S.C. Anna i Zbigniew Wenus, ul. Stokowa 3, 25-702 

Kielce, za wykonanie tablic pamiątkowych dla przedmiotowego Projektu, na kwotę brutto 

1.232,20 PLN, zapłacono przelewem w dniu 25.10.2006r.; 
W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie sześć wniosków o płatność, 

w tym pięć wniosków o płatność pośrednią i jeden wniosek o płatność końcową. 

Zestawienie wniosków o płatności                              
                                          

Kwota poniesionych wydatków (w PLN) 

Lp. Okres objęty wnioskiem 
wg przedłoŜonych 

faktur i rachunków 

(brutto) 

kwalifikowanych 

kwalifikowanych 

do refundacji  

z EFRR 

Wniosek o płatność pośrednią 

I 27.04.2004 do 18.08.2004 31.680,00 31.680,00 23.760,00 

Wniosek o płatność pośrednią 

II 19.08.2004 do 26.09.2005 1.903,20 1.903,20 1.427,40 

Wniosek o płatność pośrednią 

III  27.09.2005 do 10.10.2005 348.656,70 348.656,70 261.492,52 

Wniosek o płatno ść pośredni ą 

IV 11.10.2005 do 21.12.2005 551.894,04 551.894,04 413.920,53 

Wniosek o płatno ść pośredni ą 

V 22.12.2005 do 28.07.2006 928.339,35 928.339,35 696.254,51 

Wniosek o płatno ść końcow ą 
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VI 29.07.2006   do  25.10.2006 566.185,48 566.185,48 424.639,11 

Wnioski o płatno ść pośredni ą i końcow ą razem 2.428.658,77 1.821.494,07 

 W trakcie weryfikacji finansowej wniosku o płatność końcową stwierdzono, iŜ z uwagi na brak zapisu we 

wniosku aplikacyjnym odnoszącego się do kategorii wydatku „Promocja”, wydatki z faktur VAT o numerach 

F/H/06/013644, 342/06, 003218/06, 1326/2006 oraz część faktury VAT nr 780/10/2006/FA w wysokości 36,60 

PLN sa wydatkami niekwalifikowalnymi.             W związku z powyŜszym łączna kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem końcowym została pomniejszona o 12.517,20 PLN. 

Zestawienie zbiorcze poświadczonych przez IP wydatków kwalifikowalnych  

Kwota poniesionych wydatków (w PLN) 

Lp. 

Okres realizacji 

wg przedłoŜonych 

faktur i rachunków 

(brutto) 

kwalifikowanych 

kwalifikowanych 

do refundacji  

z EFRR 

27.04.2004 do  25.10.2006 2.428.658,77 2.416.141.57 1.812.106,17 

Projekt pod względem finansowym tj. pod względem stopnia wydatkowania kosztów kwalifikowalnych został 

zrealizowany w 98,93 %.  

Zapisy dokonane w księgach rachunkowych odzwierciedlają poniesienie wydatków zgodnie 

z przedstawionymi fakturami. 

Kontrola ujęcia wydatków poniesionych na realizację Projektu w systemie finansowo – 

księgowym Gminy Ćmielów nie wykazała nieprawidłowości. 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

W ramach Projektu wybudowano kanalizacjię sanitarną w Gminie Ćmielów na odcinku: 

Ćmielów-Brzóstowa-Grójec obejmującą budowę sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej             

o łącznej długości 8380,00 m w tym: 

- wykonanie rurociągu tłocznego o średnicach 180 do 225 mm o łącznej dłlugości 3147,00 m; 
- wykonanie rurociągu grawitacyjnego o średnicach 300, 250 i 200 mm o łącznej długości 5233,00 m; 

- wykonanie czterech przepompowni ścieków wraz z innymi elementami do tego rodzaju robót. 

Zespół Kontrolujący dokonał oględzin wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej potwierdzając  tym  samym  

fizyczną  realizację  Projektu  na  miejscu  lokalizacji. 

 

 

 

 
Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia i weryfikacji następujących dokumentów: 
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1. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem i obiektami: 

- Oświadczenie Beneficjanta o posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane niezbędne do ubieganie się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego             

z dnia  25.11.2004r. 

2. Dokumentacja dotycząca przygotowania Projektu do realizacji: 

- Mapy i szkice sytuujące lokalizację Projektu; 

- Projekt budowlany pn. „System kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i powiecie 

ostrowieckim - kolektor tłoczny Ćmielów - Bodzechów - Ostrowiec Świętokrzyski” opracowany 

przez BIPROKOM- Kraków Spółka Akcyjna, data opracowania - marzec 2003r.; 

- Decyzja nr 68/04 z dnia 27.02.2004r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, Wydział Architektury i Budownictwa zatwierdzająca projekt budowlany                  

i wydająca pozwolenie na budowę.;  

- Studium wykonalności projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, 

odcinek: Ćmielów – Brzóstowa - Grójec” opracowany przez A1 Europa Sp.z.o.o., Kraków,              

ul. Zamojskiego 31. 

3. Dokumentacja budowy: 

– Protokół przekazania placu budowy z dnia 21.06.2005r.;  

– Dziennik budowy nr 240/05 Tom I z dnia 23.06.2005r. i Tom II z dnia 12.01.2006r. wydany 

przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Architektury i Budownictwa 

zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 68/04 z dnia 27.02.2004r.; 

– Oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków z dnia 15.06.2005r.; 

– Oświadczenia inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków z dnia 15.06.2005r.; 

– Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20.06.2005r; 

– Oświadczenie o sporządzenie Planu BIOZ przez kierownika budowy z dnia 15.06.2005r.; 

– Protokół częściowy odbioru I etapu robót kanalizacyjnych z dnia 30.09.2005r.; 

– Protokół częściowy odbioru II etapu robót kanalizacyjnych z dnia 16.12.2005r.; 

– Protokół częściowy odbioru III etapu robót kanalizacyjnych z dnia 24.07.2006r.; 

– Protokół częściowy odbioru IV etapu robót kanalizacyjnych z dnia 11.07.2006r.; 

– Protokół częściowy odbioru V etapu robót kanalizacyjnych z dnia 15.09.2006r.; 

– Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa nr 274/2006 z dnia 21.09.2006r. dotyczące zwołania 

komisji odbioru końcowego zadania; 

– Protokół odbioru końcowego spisany dnia 30.09.2006r. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej           

w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów-Brzóstowa-Grójec” zawiera załączniki: 

� Tom 1 – karta gwarancyjna, zakres rzeczowy inwestycji, zestawienie pomiarów 

geodezyjnych, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, inwentaryzację 

geodezyjną, dzienniki budowy; 

� Tom II – dokumentacja powykonawcza; 

� Tom III – protokóły odbiorów technicznych ( przepompowni, pomiarów elektrycznych, 

prób szczelności sieci), atesty wbudowanych materiałów, instrukcję obsługi i deklarację 
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zgodności zaworu na i odpowietrzającego, instrukcję obsługi, DTR i deklarację zgodności 

przepływomierza; 

� Dokumentację techniczno-ruchową przepompowni ścieków P4, P5, P6, P7, instrukcję 

pomp zatapialnych; 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym                 

nr Z/2.26/III/3.1/40/04 i umową o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.1/40/04/U/22/05 oraz 

aneksem nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/40/04/U/22/05 i aneksem nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/40/04/U/22/05.  

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie realizacji 

wskaźników: 

a) wskaźnik produktu: 

– długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 100 %; 

– liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 100 %; 

b) wskaźnik rezultatu: 

– długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 100 %. 

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień   

publicznych  

 Beneficjent przeprowadził jedno postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie oznaczone jako I.3410/6/2/05, 

przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego celem wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej                  w 

gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa – Grójec”.  

Badaniu poddano następujące dokumenty: 

– Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nr nr I.3410/6/2/05 z dnia 09.02.2005r. wraz 

z załącznikami;  

– Zarządzenie 127/2005 z dnia 09.02.2005r. Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów w sprawie 

powołania komisji ds. przetargu na zamówienie publiczne wraz z regulaminem działania 

komisji; 

– Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane w BZP nr 38 z dnia 24.02.2005r. 

poz.8471, wysłane dnia 18.02.2005r.;  

– Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.cmielow.pl od dnia 18.02.2005r. do dnia 14.04.2005r.; 

– Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 

dnia 18.02.2005r. do dnia 14.04.2005r.; 

– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej 

wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO wraz z załącznikami; 

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 

15.06.2005r. i zarejestrowane pod nr 67845/2005; 

– Ogłoszenie o wyniku przetargu umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego dnia 12.05.2005r.; 

– Ogłoszenie wyniku przetargu umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.cmielow.pl w dniu 12.05.2005r.; 
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– Pismo znak: I.3410/6/2/05 z dnia 12.05.2005r. informujące o wyborze Wykonawcy wysłane 

do wszystkich oferentów; 

– Umowa nr I.3410/6/2/05 z dnia 15.06.2005r. na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów-Brzóstowa-Grójec” zawarta pomiędzy 

Gminą Ćmielów reprezentowaną przez Burmistrza Jana Kuśmierza a Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „EKOINSTAL” reprezentowanym przez Czesława 

Głazka. 

 W postępowaniu nr GKM I.3410/6/2/05, na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa – Grójec”, nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

4) Promocja projektu  

  Beneficjent zapewnił promocję Projektu poprzez umieszczenie na trasie wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych z informacją                                  

o współfinansowaniu zrealizowanego Projektu środkami EFRR oraz budŜetu państwa. Forma 

wykonanych tablic jest zgodna z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie promocji 

Projektów realizowanych w ramach ZPORR. 

Korespondencja związana z realizacją Projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej. 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą 

załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej. 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

VI. Wynik kontroli 
Pozytywny.  

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeŜeń do Informacji pokontrolnej 
Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do 

ustaleń  w niej zawartych. ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą 

uwzględnione.  

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania Informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których po jednym otrzymują: 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

       2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach. 
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          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

 ………………………………….                                               …………………………… 

                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 
 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Skar Ŝysko Ko ścielne 

ul. Ko ścielna 2a 

26 – 115 SkarŜysko Ko ścielne 

REGON 291010168, NIP 6631338409 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU 

Projekt nr Z/2.26/III/3.1/310/04 

Modernizacja drogi gminnej 

relacji Świerczek – Kierz Nied źwiedzi 

w gminie Skar Ŝysko Ko ścielne 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 18 – 19.12.2006 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 4/2006 

Daria Miernik – inspektor 

Mariusz Zych – inspektor  KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  
I STANOWISKO 

–  

Zbigniew Celski – Wójt Gminy 

Andrzej Skrzypczak – Kierownik Referatu 

Inwestycji 

Monika M ączyńska – inspektor 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO 

Danuta Barwicka – Skarbnik Gminy 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 
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I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

 
UpowaŜnienia nr 265/06 i 266/06 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).   

 
II. Cel kontroli  

 
- kontrola w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii 

rzeczowej i finansowej (sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów jako załączników do wniosków o płatność, potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków oraz kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym 

Beneficjenta), 

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, 

- sprawdzenie zgodności projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- kontrola w zakresie spełnienia wymogów dotyczących promocji,  

- uzyskanie informacji na temat ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w czasie realizacji 

projektu i sposobu w jaki Beneficjent je rozwiązał.  

 
III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym   

 
         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków z Priorytetu III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 

Obszary wiejskie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

2004 – 2006 pod nazwą Modernizacja drogi gminnej relacji Świerczek – Kierz Niedźwiedzi w 

gminie SkarŜysko Kościelne został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 15 listopada 

2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/310/04.  

Projekt obejmował modernizację drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, skrzyŜowania 

z drogą powiatową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i skrzyŜowania z drogami gminnymi, 

przebudowę przepustów, zmianę lokalizacji przepustu przy skrzyŜowaniu z drogą gminną 

oraz oczyszczenie krawędzi jezdni z ziemi.  

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji Projektu 7 listopada 2005r., 

zakończenie rzeczowe 31 października 2006r., natomiast zakończenie finansowe 30 listopada 

2006r.   
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IV. Opis stanu faktycznego  

 
1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.1/310/04 została zawarta w dniu 

13 października 2005r. i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.1/310/04/U/93/05. W ramach 

przedmiotowej umowy w dniu 5 grudnia 2005r. został zawarty Aneks 

nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/310/04/U/93/05. 

 

Zgodnie z umową Gmina SkarŜysko Kościelne otrzymała dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 698 577,65 PLN, stanowiące 65% 

wydatków kwalifikowalnych oraz współfinansowanie ze środków budŜetu państwa w kwocie 

107 473,48 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent 

zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 268 683,71 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 

1 074 734,84 PLN i była równa całkowitej wartości projektu. 

Na podstawie Aneksu nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/310/04/U/93/05 dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 494 254,08 PLN, co stanowiło 65% 

wydatków kwalifikowanych, natomiast współfinansowanie ze środków budŜetu państwa – 

76 039,09 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent 

zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 190 097,72 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 

760 390,89 PLN i była równa całkowitej wartości projektu. 

 

Beneficjent złoŜył dwa wnioski o płatność: 

 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/310/04/U/93/05/1/06, w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 509 481,21 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 331 162,78 PLN, 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/310/04/U/93/05/2/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 250 909,68 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 163 091,29 PLN,  

 
Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 
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znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- faktura VAT Nr 23/04 z dnia 1 września 2004r. dotycząca wykonania map do celów 

projektowych drogi Świerczek – Kierz Niedźwiedzi, 

- faktura korygująca VAT Nr 1/2006 z dnia 2 lutego 2006r. do faktury VAT Nr 23/04 z dnia 

1 września 2004r. dotycząca wykonania map do celów projektowych drogi Świerczek – Kierz 

Niedźwiedzi, 

- rachunek Nr 15/2004 z dnia 18 listopada 2004r. za wykonanie dokumentacji technicznej 

drogi gminnej Świerczek – Kierz, 

- faktura VAT Nr 1/11/2005 z dnia 8 listopada 2005r. dotycząca wykonania tablic 

informacyjnych z logo Unii Europejskiej, 

- rachunek Nr 17/2005 z dnia 12 grudnia 2005r. za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 

przy realizacji robót budowlanych pod nazwą – Modernizacja drogi gminnej Świerczek – 

Kierz Niedźwiedzi w gminie SkarŜysko Kościelne, 

- faktura VAT Nr 171/12/05 z dnia 13 grudnia 2005r. dotycząca modernizacji drogi gminnej 

relacji Świerczek – Kierz Niedźwiedzi w gminie SkarŜysko Kościelne – etap I, 

- faktura VAT Nr 130/10/06 z dnia 12 października 2006r. dotycząca modernizacji drogi 

gminnej relacji Świerczek – Kierz Niedźwiedzi w gminie SkarŜysko Kościelne – etap II, 

- faktura VAT Nr 11/10/2006 z dnia 20 października 2006r. dotycząca wykonania tablic 

informacyjnych z logo Unii Europejskiej oraz montaŜem na drodze, 

- rachunek Nr 22/2006r. z dnia 20 października 2006r. za pełnienie obowiązków inspektora 

nadzoru na budowie związanej z realizacją zadania pod nazwą – Modernizacja drogi 

gminnej Świerczek – Kierz Niedźwiedzi etap II w gminie SkarŜysko Kościelne, 

- oryginały przelewów i wyciągów bankowych dotyczące wyŜej wymienionych faktur. 

 
Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Gminie SkarŜysko Kościelne są 

toŜsame z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim wniosków o płatność. 

Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/III/3.1/310/04/U/93/05 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 
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2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

 
 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym 

nr Z/2.26/III/3.1/310/04, Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.1/310/04/U/93/05 

z dnia 13 października 2005r. oraz Aneksem nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/310/04/U/93/05 

z dnia 5 grudnia 2005r.  

 

W ramach projektu wykonano: 

- modernizację drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, 

- modernizację skrzyŜowania z drogą powiatową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi 

- modernizację skrzyŜowania z drogami gminnymi, 

- przebudowę przepustów, 

- zmianę lokalizacji przepustu przy skrzyŜowaniu z drogą gminną 

- oczyszczenie krawędzi jezdni z ziemi.  

 

Umowa przewidywała rozpoczęcie realizacji projektu 7 listopada 2005r., zakończenie 

rzeczowe 31 października 2006r., natomiast zakończenie finansowe 30 listopada 2006r.   

 

Zarówno wskaźniki produktu dotyczące długości zmodernizowanych dróg gminnych, 

liczby zmodernizowanych skrzyŜowań oraz liczby wybudowanych innych obiektów infrastruktury 

drogowej jak i wskaźniki rezultatu dotyczące średniego czasu przejazdu między dwoma 

punktami sieci oraz natęŜenia ruchu na drodze zostały osiągnięte w 100%.  

 

 

 

 

Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- umowa zawarta w dniu 30 lipca 2004r. z Zakładem Usług Geodezyjnych GEODEZJA, 

ul. Sikorskiego 20/224, 26 – 110 SkarŜysko – Kamienna, na wykonanie map do celów 

projektowych drogi Świerczek – Kierz Niedźwiedzi, 

- umowa o dzieło nr 14/04 z dnia 15 października 2004r. zawarta z Panem Tadeuszem 

Serafinem, Gadka 39, 27 – 220 Mirzec, na wykonanie projektu technicznego drogi gminnej 

Świerczek – Kierz, 

- umowa Nr 36/2005 zawarta w dniu 7 listopada 2005r. z Przedsiębiorstwem Robót 

InŜynieryjnych FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce, na wykonanie 
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zadania pn. Modernizacja drogi gminnej relacji Świerczek – Kierz Niedźwiedzi w gminie 

SkarŜysko Kościelne, 

- aneks Nr 1 z dnia 25 września 2006r. do umowy Nr 36/2005 zawartej w dniu 7 listopada 

2005r. z Przedsiębiorstwem Robót InŜynieryjnych FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 

25 – 116 Kielce, na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi gminnej relacji Świerczek – 

Kierz Niedźwiedzi w gminie SkarŜysko Kościelne, 

- umowa zlecenie Nr 37/2005 z dnia 7 listopada 2005r. zawarta z Panem Tadeuszem 

Serafinem, Gadka 39, 27 – 220 Mirzec, dotycząca wykonania obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego na budowie związanej z realizacją zadania pod nazwą - 

Modernizacja drogi gminnej relacji Świerczek – Kierz Niedźwiedzi w gminie SkarŜysko 

Kościelne, 

- aneks Nr 1 z dnia 30 listopada 2005r. do umowy zlecenia Nr 37/2005 z dnia 7 listopada 

2005r. zawartej z Panem Tadeuszem Serafinem, Gadka 39, 27 – 220 Mirzec, dotyczącej 

wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie związanej 

z realizacją zadania pod nazwą - Modernizacja drogi gminnej relacji Świerczek – Kierz 

Niedźwiedzi w gminie SkarŜysko Kościelne, 

- umowa Nr 38/2005 z dnia 7 listopada 2005r. zawarta z ZPU ZNAK R. Kosmala S. Pocheć, 

Rzepin I 89, 27 – 225 Pawłów, dotycząca wykonania 2 szt tablic informacyjnych, 

- umowa Nr 7/2006 z dnia 25 września 2006r. zawarta z ZPU ZNAK R. Kosmala S. Pocheć, 

Rzepin I 89, 27 – 225 Pawłów, dotycząca wykonania 2 szt tablic pamiątkowych,  

- protokół odbioru Nr 4/05 z dnia 12 grudnia 2005r., 

- protokół odbioru Nr 1/2006 z dnia 6 października 2006r.,  

- protokół odbioru  Nr 2/06 z dnia 06 października 2006r.  

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych  

 
Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie przetargowe w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 60 000 EURO na wykonanie zadania 

pn. Modernizacja drogi gminnej relacji Świerczek – Kierz Niedźwiedzi w gminie SkarŜysko 

Kościelne. 

 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty : 

9 SIWZ  z dnia 24.08.2005r.  wraz z załącznikami. 

10 Ogłoszenie na stronie BZP Nr 192 z dnia 02.09.2005r., 
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5 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; oznaczenie sprawy In.I.341-

7/05 , druk ZP – 1/PN, który zawiera m. in.: 

� Oferta najkorzystniejsza – Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych „FART” Sp. z o.o., 

ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce, cena oferty – 729 154,23 PLN, zał. ZP – 12 

� Protesty i odwołania – nie wniesiono 

� Postępowanie zakończono i protokół podpisano w dniu 17.10.2005r. 

 

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości 

 

4) Promocja projektu  

 
Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 

 
- umieszczenie dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych, zawierających logo ZPORR 

i flagę Unii Europejskiej, 

- zamieszczenie na stronie internetowej www.ugskarzysko.bip.doc.pl informacji dotyczącej 

projektu, 

- oznakowanie logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej dokumentacji oraz korespondencji 

dotyczącej realizacji przedmiotowego projektu.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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Informacja pokontrolna 
 
 
 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Michałów 

Michałów 115 

28 – 411 Michałów 

REGON 000537467, NIP 6621134361 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU 

Projekt nr Z/2.26/III/3.1/323/04 

Budowa sieci wodoci ągowej z przył ączami 

i zbiornikami w Gminie Michałów – etap 2 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 07 – 08.12.2006 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 1/2006 

Daria Miernik – inspektor 

Andrzej Rachunek  KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  
I STANOWISKO 

–  

Stanisław Szewczyk – Wójt Gminy 

Jarosław Szałapski – podinspektor 

ds. inwestycji i infrastruktury gminnej  

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO 

Halina Głombi ńska – Skarbnik Gminy 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 

 

 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  
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UpowaŜnienia nr 245/06 i 246/06 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 
II. Cel kontroli  

 
- kontrola w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii 

rzeczowej i finansowej (sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów jako załączników do wniosków o płatność, potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków oraz kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym 

Beneficjenta), 

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, 

- sprawdzenie zgodności projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- kontrola w zakresie spełnienia wymogów dotyczących promocji,  

- uzyskanie informacji na temat ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w czasie realizacji 

projektu i sposobu w jaki Beneficjent je rozwiązał.  

 
III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym   

 
         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny, 

Działanie 3.1 Obszary wiejskie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 2004 – 2006 pod nazwą Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zbiornikami 

w Gminie Michałów – etap 2 został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 15 listopada 

2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/323/04.  

Projekt obejmował budowę wodociągu o łącznej długości 20 454 m, w tym: Michałów – 

13 037 m, Zagajów i Zagajówek – 5 579 m oraz Karolów – 1 838 m.  

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu 30 stycznia 2006r., 

zakończenie rzeczowe 30 września 2006r., natomiast zakończenie finansowe 31 października 

2006r.  

 

IV. Opis stanu faktycznego  
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1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.1/323/04 została zawarta w dniu 

16 grudnia 2005r. i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05. W ramach 

przedmiotowej umowy w dniu 27 czerwca 2006r. został zawarty jeden Aneks 

nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05. 

 

Zgodnie z umową Gmina Michałów otrzymała dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 999 998,17 PLN, stanowiące 65% 

wydatków kwalifikowalnych oraz współfinansowanie ze środków budŜetu państwa w kwocie 

307 692,03 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent 

zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 769 230,07 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 

3 076 920,27 PLN i była równa całkowitej wartości projektu. 

Na podstawie Aneksu nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05 dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 005 623,65 PLN, co 

stanowiło 65% wydatków kwalifikowanych, natomiast współfinansowanie ze środków budŜetu 

państwa – 154 711,33 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 

Beneficjent zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków 

kwalifikowalnych w wysokości 386 778,33 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 

wynosiła 1 547 113,31 PLN i była równa całkowitej wartości projektu. 

 

Beneficjent złoŜył pięć wniosków o płatność: 

 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05/1/06, w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 472 251,84 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 306 963,70 PLN, 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05/2/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 107 193,60 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 69 675,84 PLN,  

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05/3/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 347 487,51 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 225 866,88 PLN, 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05/4/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 345 000,00 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 224 250,00 PLN, 
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- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05/5/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 275 062,19 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 178 790,42 PLN. 

 
Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 

znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- faktura VAT Nr 4/03/06 z dnia 31 marca 2006r. dotycząca robót wodociągowych – Michałów 

etap II, 

- faktura VAT Nr 13/HZ/2006 z dnia 11 kwietnia 2006r. dotycząca pełnienia nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  i zbiornikami 

w Gminie Michałów – etap II, 

- faktura VAT Nr 163/04/2006 z dnia 13 kwietnia 2006r. dotycząca tablicy informacyjnej, 

- faktura VAT Nr FA/000078/2006/MAG z dnia 19 kwietnia 2006r. dotycząca zakupu rury 

czarnej 6/4, kątownika 30 x 30 x 3 GW oraz nitów 4.8 x 12.7, 

- faktura VAT Nr 6/04/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. dotycząca robót wodociągowych – 

Michałów – etap II, 

- faktura VAT Nr 7/05/06 z dnia 24 maja 2006r. dotycząca robót wodociągowych – Michałów – 

etap II, 

- faktura VAT Nr 2161681217 z dnia 30 maja 2006r. dotycząca zakupu papieru oraz kopert,  

- faktura VAT Nr 10/06/06 z dnia 21 czerwca 2006r. dotycząca robót wodociągowych – 

Michałów – etap II, 

- faktura VAT Nr 20/HZ/06 z dnia 29 czerwca 2006r. dotycząca pełnienia nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  i zbiornikami 

w Gminie Michałów – etap II, 

- faktura VAT Nr 11/07/06 z dnia 24 lipca 2006r. dotycząca robót wodociągowych – Michałów 

– etap II, 

- faktura VAT Nr 14/08/06 z dnia 24 sierpnia 2006r. dotycząca robót wodociągowych – 

Michałów – etap II, 

- faktura VAT Nr 17/09/06 z dnia 28 września 2006r. dotycząca robót wodociągowych – 

Michałów – etap II, 

- faktura VAT Nr 405/09/2006 z dnia 29 września 2006r. dotycząca tablicy informacyjnej, 
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- faktura VAT Nr 1/09/2006 z dnia 30 września 2006r. dotycząca wykonania i montaŜu tablic 

informacyjnych, 

- faktura VAT Nr 31/MZ/06 z dnia 10 października 2006r. dotycząca pełnienia nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  i zbiornikami 

w Gminie Michałów – etap II, 

- faktura VAT Nr 2161820054 z dnia 19 października 2006r. dotycząca zakupu papieru, 

- faktura VAT Nr 009071F0602EP z dnia 24 października 2006r. usług w zakresie reklamy, 

- oryginały przelewów i wyciągów bankowych dotyczące wyŜej wymienionych faktur. 

 
Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Gminie Michałów są toŜsame 

z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 

wniosków o płatność. 

Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 

 
2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

 
 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym 

nr Z/2.26/III/3.1/323/04, Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05 

z dnia 16 grudnia 2005r. oraz Aneksem nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05 z dnia  

27 czerwca 2006r. 

 

W ramach projektu wykonano budowę wodociągu o łącznej długości 20 454 m, w tym: 

- Michałów – 13 037 m, 

- Zagajów i Zagajówek – 5 579 m, 

- Karolów – 1 838 m.   

 

Umowa przewidywała rozpoczęcie realizacji projektu 30 stycznia 2006r., zakończenie 

rzeczowe 30 września 2006r., natomiast zakończenie finansowe 31 października 2006r. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego rozpoczęcie realizacji projektu uległo 

zmianie i zostało przesunięte na dzień 21 marca 2006r., co zostało uwzględnione w Aneksie 

nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/323/04/U/123/05.  
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Zarówno wskaźnik produktu, dotyczący długości wybudowanej sieci wodociągowej jak 

i wskaźniki rezultatu dotyczące liczby gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci 

wodociągowej oraz liczby osób korzystających z sieci wodociągowej zostały osiągnięte w 100%.  

 

Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- umowa zawarta w dniu 21 marca 2006r. z firmą EKOPLAST Dąbrowska, Kłapcia, Wydrych 

Spółka Jawna, ul. Szansa 2, 28 – 300 Jędrzejów, na wykonanie zadania pn. Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami i zbiornikami w Gminie Michałów – etap 2, 

- umowa zawarta w dniu 21 marca 2006r. zawarta z Zakładem Usług Budowlano – 

Projektowych MAZBUD, ul. Bąkowa 25B, 25 – 213 Kielce, na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zbiornikami 

w Gminie Michałów – etap 2, 

- protokół komisji z dnia 12.03.2006r. w sprawie oferty złoŜonej przez Zakład Usług 

Budowlano – Projektowych „MAZBUD” o pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu 

pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zbiornikami w Gminie Michałów – Etap 2”. 

Procedura pozaprzetargowa zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP,  

- dziennik budowy Nr 188/05 Tom I z dnia 30 listopada 2005r. i Tom II z dnia 25 sierpnia 

2006r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, Wydział Architektury 

i Budownictwa zgodnie z pozwoleniem na budowę nr AB.IV-7351/153/03 z dnia 19 grudnia 

2003r., 

- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 31 marca 2006r., 

- protokół z odbioru robót z dnia 21 kwietnia 2006r., 

- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 24 kwietnia 2006r., 

- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 24 maja 2006r., 

- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 21 czerwca 2006r., 

- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 24 lipca 2006r., 

- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 24 sierpnia 2006r., 

- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 28 września 2006r., 

- protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji – Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami i zbiornikami w Gminie Michałów – etap 2 z dnia 28 września 

2006r. zawierający: 

- badania wody, 

- protokoły prób ciśnieniowych, 

- atesty wbudowanych materiałów, 

- protokoły odbioru technicznego robót elektrycznych wraz z wymianą transformatora, 
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- protokół odbioru technicznego sieci wodociągowej, 

- geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą, 

- dokumentację techniczną powykonawczą, 

- dokumentację techniczno-ruchową zestawu hydroforowego.   

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych  

 
Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie przetargowe w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 60 000 EURO na wykonanie zadania 

pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zbiornikami w Gminie Michałów – Etap 2”. 

 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty : 

11 SIWZ  nr IKm/ZP/11/05 z dnia 21.12.2005r. wraz z załącznikami. 

12 Zarządzenie nr 16/2004 z dnia 15.07.2004r. Wójta Gminy Michałów w sprawie powołania 

komisji ds. przetargu na zamówienie publiczne wraz z regulaminem działania komisji. 

5 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane w BZP nr 288 dnia 20.12.2005r.  

poz.67001, wysłane dnia 12.12.2005r.  

6 Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, www.michalow.pl od daty 

22.12.2005r. do daty 27.02.2006r. 

7 Ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od daty 

22.12.2005r. do daty 27.02.2006r.. 

8 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczenie sprawy; 

IKm/ZP/11/05  druk ZP – 1: 

� ZłoŜono 6 oświadczeń osób wchodzących w składa komisji przetargowej zał. ZP – 11, 

� Termin składania ofert – 13.02.2006r. 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.02.2006r. godz.10.30 w Urzędzie Gminy Michałów 

115, 

� ZłoŜono11 ofert; zał. ZP – 12, 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

2 963 208,00 zł, 

� Wymagane warunki udziału w postępowanie spełnia – 11 wykonawców; zał. ZP – 14, 

� Wykluczono – 0 ofert, 

� Odrzucono -6 ofert, zał. ZP – 16,  

� Oferta najkorzystniejsza – firma „EKOPLAST” Sp. Jawna w Jędrzejowie ul. Szansa 2. 

Cena oferty 1 515 113,31 zł. 
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� Protesty i odwołania – nie wniesiono. 

� Postępowanie zakończono i protokół podpisano w dniu 24.02.2006r. 

9 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane BZP w dniu 27.02.2006r.  

10 Ogłoszenie wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 

27.02.2006r. 

11 Ogłoszenie wyniku przetargu na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 27.02.2006r. 

12 Pismo znak; IKm/ZP11/2005inf.wyb.of z dnia 27.02.2006r. dotyczące wyboru oferty wysłane 

do11 wykonawców. 

 

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości 

 

4) Promocja projektu  

 
Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 

 
- umieszczenie pięciu tablic pamiątkowych, zawierających logo ZPORR i flagę Unii 

Europejskiej, 

- zamieszczenie w Echu Dnia – Echu Samorządowym z dnia 24 października 2006r. 

informacji na temat realizowanego projektu, 

- zamieszczenie na stronie internetowej www.michalow.op.pl informacji dotyczącej projektu, 

- wydrukowanie folderu reklamowego na temat realizowanego projektu, 

- sporządzenie listów informujących mieszkańców o realizacji projektu, 

- oznakowanie logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej dokumentacji oraz korespondencji 

dotyczącej realizacji przedmiotowego projektu.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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Informacja pokontrolna 
 
 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Radoszyce 

ul. śeromskiego 28 

26– 230 Radoszyce 

REGON 291010620, NIP 6581867725 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU 

Projekt nr Z/2.26/III/3.1/307/04 

Budowa sieci wodoci ągowej 

wraz z przył ączami 

w miejscowo ściach: Zychy, Jacentów – 

Sokołówka, Mały W ęgrzyn, 

Salachowy Bór, Mo ściska Małe i ul. Kielecka 

w Radoszycach 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 14 – 15.12.2006 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 3/2006 

Daria Miernik – inspektor 

Andrzej Rachunek  KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  
I STANOWISKO 

–  

Barbara Matysiak – Wójt Gminy 

Radosław Chwa ściński – Sekretarz Gminy  
OSOBY REPREZENTUJĄCE 

KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO 

Barbara Szustak – Skarbnik Gminy 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  
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UpowaŜnienia nr 247/06 i 248/06 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 
II. Cel kontroli  

 
- kontrola w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii 

rzeczowej i finansowej (sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów jako załączników do wniosku o płatność, potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków oraz kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym 

Beneficjenta), 

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, 

- sprawdzenie zgodności projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- kontrola w zakresie spełnienia wymogów dotyczących promocji,  

- uzyskanie informacji na temat ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w czasie realizacji 

projektu i sposobu w jaki Beneficjent je rozwiązał.  

 
III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym   

 
         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny, 

Działanie 3.1 Obszary wiejskie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 2004 – 2006 pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

miejscowościach: Zychy, Jacentów – Sokołówka, Mały Węgrzyn, Salachowy Bór, Mościska Małe 

i ul. Kielecka w Radoszycach został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 15 listopada 

2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/307/04.  

Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 12 371 m, w tym: Zychy – 

2 531 m, Jacentów – Sokołówka – 1 500 m, Mały Węgrzyn – 2 252 m, Salachowy Bór – 1 800 m 

i Mościska Małe wraz z ul. Kielecką w Radoszycach – 4 288 m.  

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu 15 lutego 2006r., 

zakończenie rzeczowe 27 sierpnia 2006r., natomiast zakończenie finansowe 15 września 2006r.  

IV. Opis stanu faktycznego  
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1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.1/307/04 została zawarta w dniu 

16 grudnia 2005r. i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05. W ramach 

przedmiotowej umowy zostały zawarte dwa aneksy: Aneks 

nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05 w dniu 27 czerwca 2006r. oraz  Aneks 

nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05 w dniu 13 września 2006r. 

 

Zgodnie z umową Gmina Radoszyce otrzymała dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 732 435,05 PLN, stanowiące 65% 

wydatków kwalifikowalnych oraz współfinansowanie ze środków budŜetu państwa w kwocie 

112 682,32 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent 

zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 281 705,79 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 

1 126 823,16 PLN, natomiast całkowita wartość projektu – 1 172 423,16 PLN. 

Na podstawie Aneksu nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05 dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 422 970,63 PLN, 

co stanowiło 65% wydatków kwalifikowanych, natomiast współfinansowanie ze środków 

budŜetu państwa – 65 072,41 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach 

projektu. Beneficjent zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę 

wydatków kwalifikowalnych w wysokości 162 681,01 PLN. Całkowita wartość wydatków 

kwalifikowalnych wynosiła 650 724,05 PLN, natomiast całkowita wartość projektu – 

721 160,71 PLN. 

 

Beneficjent złoŜył jeden wniosek o płatność o numerze 

2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/70/04/U/57/05/1/05, w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 650 724,05 PLN, natomiast kwota podlegająca 

refundacji z EFRR – 422 970,63 PLN. 

 
Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosku 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 

znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
Kontroli poddano następujące dokumenty: 
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- faktura VAT Nr 001/USB/0610 z dnia 3 października 2006r. dotycząca wykonania wodociągu 

wraz z przyłączami, 

- oryginały przelewów i wyciągów bankowych dotyczące wyŜej wymienionej faktury. 

 
Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Gminie Radoszyce są toŜsame 

z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 

wniosku o płatność. 

Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktury i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 

 
2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

 
 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym 

nr Z/2.26/III/3.1/307/04, Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05 

z dnia 16 grudnia 2005r., Aneksem nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05 z dnia 27 czerwca 

2006r. ora Aneksem nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05 z dnia 13 września 2006r. 

 

W ramach projektu wykonano budowę sieci wodociągowej o długości 12 371 m, w tym: 

- Zychy – 2 531 m, 

- Jacentów – Sokołówka – 1 500 m, 

- Mały Węgrzyn – 2 252 m, 

- Salachowy Bór – 1 800 m, 

- Mościska Małe wraz z ul. Kielecką w Radoszycach – 4 288 m.  

 

Umowa przewidywała rozpoczęcie realizacji projektu 15 lutego 2006r., zakończenie 

rzeczowe 27 sierpnia 2006r., natomiast zakończenie finansowe 15 września 2006r. W wyniku 

przeprowadzenia postępowania przetargowego rozpoczęcie okresu realizacji projektu uległo  

zmianie na dzień 14 kwietnia 2006r., co zostało zmienione Aneksem 

nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05. Następnie w związku z brakiem moŜliwości 

technicznych uniemoŜliwiających sprawdzenie szczelności wybudowanej sieci zakończenie 

rzeczowe zostało ustalone na dzień 10 października 2006r., a zakończenie finansowe na dzień 

15 października 2006r., co zostało zmienione Aneksem nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/307/04/U/124/05.  
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Zarówno wskaźnik produktu dotyczący długości wybudowanej sieci wodociągowej jak i 

wskaźniki rezultatu dotyczące liczby gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci 

wodociągowej, długości sieci wodociągowej na terenie gminy, powierzchni terenów 

inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej oraz liczby obiektów zabezpieczonych przed 

zagroŜeniami zostały osiągnięte w 100%.  

 

Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- umowa Nr 14/2006 zawarta w dniu 14 kwietnia 2006r. z konsorcjum firm BAKAMA 

BUDOWNICTWO sp. z o.o., ul. Zakładowa 4, 25 – 672 Kielce oraz Przedsiębiorstwem 

Usługowo – Handlowym „BAKAMA” Krzysztof Zapała, Kostomłoty I 242A, 26 – 085 

Miedziana Góra, na wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w miejscowościach: Zychy, Jacentów – Sokołówka, Mały Węgrzyn, Salachowy Bór, 

Mościska Małe i ul. Kielecka w Radoszycach, 

- umowa Nr 13/2006 zawarta w dniu 10 kwietnia 2006r. z zakładem Obsługi Inwestycji EKO 

INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wojska Polskiego 51, 25 – 375 Kielce, na sprawowanie 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całością robót budowlanych, 

-  aneks Nr 1 zawarty w dniu 11 sierpnia 2006r. do umowy Nr 13/2006 zawartej w dniu 

10 kwietnia 2006r. z zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wojska 

Polskiego 51, 25 – 375 Kielce, na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego 

nad całością robót budowlanych, 

- dziennik budowy Nr BP.7351/D/136/01 wydany w dniu 3 lipca 2001r. dotyczący pozwolenia 

na budowę Nr BP7351–21/01 z dnia 21 marca 2001r., 

- dziennik budowy Nr BP.7351/D/136/01 wydany w dniu 9 lipca 2004r. dotyczący pozwolenia 

na budowę Nr BP7351–21/01 z dnia 21 marca 2001r. – tom II, 

- dziennik budowy Nr BP.7351/D/182/02 wydany w dniu 2 lipca 2002r. dotyczący pozwolenia 

na budowę Nr BP.AZ.7351–24/01 z dnia 22 marca 2001r., 

- dziennik budowy Nr BP.7351/D/182/02 wydany w dniu 8 czerwca 2005r. dotyczący 

pozwolenia na budowę Nr BP.AC.7351–24/01 z dnia 22 marca 2001r. – tom II, 

- dziennik budowy Nr BP.7351/D/48/03 wydany w dniu 4 kwietnia 2003r. dotyczący 

pozwolenia na budowę Nr BP.7351/33/01 z dnia 9 kwietnia 2001r., 

- dziennik budowy Nr BP.7351-D/70/04 wydany w dniu 22 kwietnia 2004r. dotyczący 

pozwolenia na budowę Nr BP.AZ 7351-238/01 z dnia 7 lutego 2003r., 

- protokół przekazania terenu budowy z dnia 21 kwietnia 2006r., 

- protokół odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu z dnia 2 października 2006r.  

 



 171

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych  

 
Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie przetargowe w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 60 000 EURO 

na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: 

Zychy, Jacentów – Sokołówka, Mały Węgrzyn, Salachowy Bór, Mościska Małe i ul. Kielecka 

w Radoszycach”.  

 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty : 

13 SIWZ  z dnia 21.12..2005r.  wraz z załącznikami. 

14 Ogłoszenie na stronie  www.radoszyce.pl od dnia 30.12.2005r. do daty 16.02.2006r. 

5 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od daty 30.12.2005r. do daty 16.02.2006r. 

6 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; oznaczenie sprawy: B.341-

16/05, druk ZP – 2 zawiera m.in: 

� Oferta najkorzystniejsza – Konsorcjum BAKAMA BUDOWNICTWO, ul. Zakładowa 4, 

25 – 672 Kielce i Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BAKAMA Krzysztof Zapała, 

Kostomłoty I 242A, 26 – 085 Miedziana Góra, cena oferty – 721 160,71 PLN, zał. ZP–12 

� Protesty i odwołania – nie wniesiono 

� Postępowanie zakończono i protokół podpisano w dniu 28.03.2006r. 

 

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

4) Promocja projektu  

 
Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 

 
- umieszczenie pięciu dwustronnych tablic pamiątkowych, zawierających logo ZPORR i flagę 

Unii Europejskiej, 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA Gmina Końskie 
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  
Z/2.26/III/3.1/365/04  

 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
dla wsi Małachów” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 4.12 ÷ 5.12.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 3/2006 

Wiesława Rusek – starszy inspektor – kierownik 
                               Zespołu Kontrolnego    KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 
Joanna Cieślik - Sztandera     – pracownik WZFE 
                                – członek Zespołu Kontrolnego 

Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy  
Zdzisław Wolski –      Skarbnik  
Maria Fara ś – Naczelnik Wydziału Inwestycji 
Ryszard Szczegielniak – koordynator projektu 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO  

 
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 
 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 235 i 236 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach  

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2  

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 

 

II. Cel kontroli  
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       Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym               

z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją projektu. 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III  - Rozwój lokalny,   Działania 3.1 -  Obszary 

wiejskie, pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów” został 

złoŜony przez Gminę Końskie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego  

w dniu 16.11.2004 r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/365/04. 

Projekt Gminy Końskie został wybrany do współfinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 1317/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

3.1 „Obszary wiejskie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 

2004-2006 w ramach oszczędności poprzetargowych, i otrzymał dofinansowanie w wysokości 

640 534,51PLN (75%).  

Przedmiotem projektu była budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Małachów  

i Wąsosz – Stara Wieś, o łącznej długości 4818 m wraz z przyłączami.  

Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie projektu   w dniu 6 lipca 2006 r.  

• zakończenie rzeczowe projektu  w dniu 28 sierpnia 2007 r. 

• zakończenie finansowe projektu w dniu 23 czerwca 2007 r. 

 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Umowa pomiędzy Gminą Końskie, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie projektu 

nr Z/2.26/III/3.1/365/04 pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi 

Małachów” została podpisana w dniu 22 czerwca 2006r. i zarejestrowana pod numerem  

Z/2.26/III/3.1/365/04/U/163/06. 

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie          

w kwocie 739 078,28 PLN, co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych, w tym środki  
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 640 534,51 PLN, tj. 65% 

wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu oraz  współfinansowanie z budŜetu państwa w 

wysokości 98 543,77 PLN, tj. 10% wydatków kwalifikowalnych. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania z własnych środków kwoty w wysokości 

246 359,46 PLN, jak równieŜ do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowalnych  

w ramach Projektu. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynosiły 985 437,74 PLN  a całkowita wartość Projektu 

wynosiła 1 250 252,54 PLN. 

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na 6 lipca 2006 r., jego zakończenie rzeczowe  

na 28 kwietnia 2007 r., a zakończenie finansowe na 23 czerwca 2007 r.  

Zgodnie z postanowieniem § 7 umowy Beneficjent złoŜył w dniu 5 lipca 2006r. 

zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę  

739 078,28 PLN wraz z deklaracją wekslową. 

Na wniosek Gminy Końskie z dnia 19.07.2006r., w dniu 31 sierpnia 2006r. został 

podpisany Aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/365/04/U/163/06 do umowy o dofinansowanie Projektu. 

W aneksie ustalono nowy termin rozpoczęcia realizacji Projektu na dzień 30 czerwca 2006 r., 

została równieŜ ustalona kwota dofinansowania Projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego po przeprowadzonym przez Beneficjenta  postępowaniu przetargowym 

na jego realizację. 

Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi środki z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budŜetu państwa w wysokości 566 141,64 PLN (75% wydatków 

kwalifikowalnych w ramach Projektu), natomiast Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania 

środków własnych w wysokości 188 713,88 PLN, oraz do pokrycia wszystkich wydatków 

niekwalifikowalnych w ramach Projektu. 

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie trzy 

wnioski o płatność, w tym dwa wnioski o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową. 

 

 

 

 

Zestawienie wniosków o płatność. 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty wnioskiem 
wg przedłoŜonych kwalifikowanych kwalifikowanych 
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faktur i rachunków  
(brutto) 

do refundacji  
z EFRR 

Wnioski o płatność pośrednią 
I 04.08.2006 – 04.08.2006 150 971,10 150 971,10 98 131,22 

II 05.08.2006 – 12.09.2006 428 846,00 428 846,00 278 749,90 

Razem 579 817,10 376 881,12 

Wniosek o płatność końcową 

III 13.09.2006 – 26.09.2006 175 038,42 175 038,42 113 774,97 

Razem 175 038,42 113 774,97 

Wnioski o płatności pośrednie i końcową razem 754 855,52 490 656,09 

 

           W tabeli poniŜej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych  

w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków. 

 Kategoria wydatku Planowane 
wydatki wg 

tab. E4 
(brutto) 

 Suma 
wydatków z 
wniosków o 

płatność 

I II III 

Budowa sieci 
wodociągowej VAT 7% 

742 743,92 742 743,92 148 548,78 421 965,20 172 229,94 

Budowa sieci 
wodociągowej VAT 

22% 

12 111,60 12 111,60 2 422,32 6 880,80 2 808,48 

Razem 754 855,52 754 855,52 Kwota wydatków kwalifikowalnych 
objętych wnioskiem 

 150 971,10 428 846,10 175 038,42 

 

W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów, stanowiących załączniki do trzech wniosków o płatność (m.in. faktur, rachunków, 

przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność  ujętych w nich wydatków. 

Zapisy dokonane w księgach rachunkowych odzwierciedlają poniesienie wydatków 

zgodnie z przedstawionymi fakturami. 

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

• Korespondencja związana z projektem; 

• Oryginał Faktury VAT nr 62a/TP/2006 z dnia 31.07.2006 roku. Zapłata za wyŜej 

wymienioną fakturę nastąpiła dnia 04.08.2006 roku. 

• Oryginał Faktury korygującej VAT nr 1/2006 z dnia 01.09.2006 roku 

• Oryginał protokołu odbioru częściowego nr 1/2006 do faktury VAT nr 62a/TP/2006. 
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• Oryginał Faktury VAT nr 74/TP/2006 z dnia 21.08.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 12.09.2006 roku. 

• Oryginał Faktury korygującej VAT nr 2/2006 z dnia 01.09.2006 roku 

• Oryginał protokołu częściowego nr 2/2006 do faktury VAT nr 74/TP/2006. 

• Oryginał Faktury VAT nr 86/TP/2006 z dnia 12.09.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 26.09.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru częściowego nr 3/2006 do faktury VAT nr 86/TP/2006. 

• Oryginał protokołu z przeprowadzonego odbioru w dniach 07 – 29 listopada 2006 roku  

i przekazania do uŜytkowania przedmiotowego zadania. 

• Oryginał Umowy nr ZP – 341/5/2006 z dnia 30.06.2006 roku pomiędzy Gminą Końskie,  

a Przedsiębiorstwem InŜynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL sp. z.o.o. 

• Oryginał Aneksu nr 1 z dnia 30.06.2006 roku do Umowy nr ZP – 341/5/2006. 

Zgodnie z instrukcją zakładowego planu kont obowiązującą Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta i Gminy Końskie z dnia 02.01.2002 r. oraz Zarządzeniem nr 192/2005 z dnia 30.09.2005r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont, obsługa projektu była 

prowadzona w ramach konta nr 130 -1.  

Kontrola ujęcia wydatków poniesionych na realizację Projektu w systemie finansowo – 

księgowym Miasta i Gminy Końskie nie wykazała nieprawidłowości. 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

- w I etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd trasą wybudowanej   

   sieci  wodociągowej 

- w II etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności  

  z wnioskiem aplikacyjnym   w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Projekt techniczny; 

- Decyzja o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu. 

- Decyzja Znak: RO 6224-5/2002 wydana przez Starostwo Powiatowe w Końskich 

02.12.2002 r.- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie rzek Czarna Konecka i Krasna. 

- Studium Wykonalności 

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, znak: AB-7331/167/2002  

z dnia 08.08.2002 r. 
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- Umowa z wykonawcą robót; 

- Pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Końskich - Decyzja nr BP. 

AC.7351-50/03  z dnia 02.07.2003 

- Dziennik Budowy Nr BP.7351/D/771/04 wydany dnia 07.07.2006 r.; 

- Raport oddziaływania na środowisko 

- Operat powykonawczy: Atesty i deklaracje zgodności, protokóły odbioru prób 

ciśnieniowych sieci wodociągowej, protokóły zgrzewania sieci, wynik badania wody, 

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. 

- Protokół z przeprowadzonego odbioru w dniach 07-29 listopada 2006 r. i przekazania  

w uŜytkowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami dla wsi Małachów gmina Końskie” 

- Protokół spisany w dniu 30 listopada 2006 r. z odbioru końcowego robót dodatkowych  

i przekazania w uŜytkowanie wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów gmina Końskie” 

- Dokumentacja przetargowa; 

- Dokumenty finansowo – księgowe. 

Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Budowlany opracowało Biuro Projektów i Usług 

Technicznych GEOPROJEKT Sp. z o. o.  25-020 Kielce, ul. Chęcińska 1.   

Przedmiotem opracowania był projekt budowlany wodociągu zbiorczego wraz z przyłączami  

do posesji we wsiach: Wąsosz oraz Małachów o łącznej długości 11 007,0 m. W latach 2004 – 

2005 zrealizowano część tej inwestycji – ujęcie wody i sieć wodociągową we wsi Wąsosz.  

Na realizację kolejnego etapu Gmina Końskie otrzymała dofinansowanie w ramach  projektu  

nr Z/2.26/III/3.1/365/04 pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi 

Małachów”. 

    Starosta Konecki wydał w dniu 07.07.2003 r. pozwolenie na budowę: ujęcia wody we wsi 

Wąsosz wraz z obiektami kubaturowymi i urządzeniami budowlanymi oraz sieci wodociągowej  

przesyłowej wraz z przyłączami we wsi Wąsosz i Małachów - Decyzja nr BP. AC. 7351-50/03. 

Zgodnie z Dziennikiem Budowy w okresie od 02.07.2004 do 12.04.2005 zostało wybudowane 

ujecie wody oraz sieć wodociągowa dla wsi Wąsosz, natomiast sieć wodociągowo – przesyłowa 

dla wsi Małachów stanowiła kolejny etap tej inwestycji, w związku z powyŜszym pozwolenie  

nie straciło waŜności.  

Dnia 30.06.2006 r. została podpisana Umowa NR ZP – 341/5/2006 z Przedsiębiorstwem 

InŜynierii, Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL. 
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W dniach 07-29 listopada 2006 r. odbył się odbiór inwestycji. Z protokółu odbioru wynika,  

Ŝe został wykonany następujący zakres rzeczowy robót: 

Wg umowy z wykonawcą: 

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE φ 160 mm    -    4590,0 m 

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE φ 90 mm    -    228,0 m 

- przyłączy domowych szt 71                                       -    1247,0 m 

Faktycznie wykonano 

- sieć wodociągową z rur PE φ 160 mm                         -    4590,0 m 

- odcinek sieci wodociągowej φ 160 mm w węźle W3-4-5-6-19-7  18-7-8: 

W części przedmiarowej SIWZ przyjęto wykonanie odcinka sieci w ilości 750,0 m, faktycznie 

wykonana i potwierdzona geodezyjnie długość to 754,0 m – zwiększenie o 4,0 m 

 - odcinek sieci wodociągowej φ 160 mm w węźle W 9-10-11: 

W części przedmiarowej SIWZ przyjęto odcinek sieci dł. 1915,0 m, a faktycznie wykonano i 

potwierdzono geodezyjnie odcinek dł. 1923,0 m – zwiększenie o 8,0 m. 

Razem wykonano sieć wodociągową φ 160 mm długości 4 602,0 m 

- sieć wodociągową z rur PE φ 90 mm    -    228,0 m 

- wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE φ 40 i 50 mm  szt. 71   - 1247,0 m 

Ponadto został wykonany następujący zakres robót dodatkowych: 

- odcinek sieci wodociągowej φ 160 mm w węźle W12 13-14-15 38 o długości 121 m 

- odcinek sieci wodociągowej φ 160 mm w węźle W12 16 – o długości 20 m 

- odcinek sieci w węźle W 11-17– o długości 21 m 

 - wykonanie 9 szt. przyłączy wodociągowych o dł. 303 m 

 

 ZałoŜony wskaźnik produktu, tj. długość wybudowanej sieci wodociągowej, w roku 2006 miał 

wynosić 4,82 km a został wykonany – 4,99 km ( wzrost o 3,53%). 

 

 

Wskaźniki planowanych rezultatów: 

o Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej – 

w roku 2006  - 4 435 szt.  (w porównaniu z rokiem 2004 i 2005 – po 4 364 szt.), 

wykonano 4 444 szt.  (wzrost o 12,67%). 
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o Długość sieci wodociągowej na terenie gminy – w 2004 r. i 2005 r. –po  227 km  

a w roku 2006 – 231,80 km,  wykonano 232,0 km   (wzrost wskaźnika o 4,17%) 

o Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 2004 r. i 2005 r.  – po 33 604 

osoby, w 2006 r. – 33 729 osób, wykonano  33 741 (wzrost wskaźnika o 9,6%) 

W związku z powyŜszym beneficjent uaktualnił tabele E2 wniosku aplikacyjnego. 

Zakładane wskaźniki zostały osiągnięte w 100%. 

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty 

częściowej ani wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 23 000 PLN, co mieści się  

w granicach od 0,5% do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy 

PZP). Kryterium oceny ofert była najniŜsza cena. Koszt uzyskania SIWZ wynosił 40,00 PLN. 

Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosił 55 dni od dnia 

przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP przy dopuszczalnej minimalnej liczbie 52 dni (zgodnie  

z art. 43. ust 2. Ustawy PZP). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane 14-03-2006  

i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20-03-2006 r. nr 68 poz. 14419, oraz 

zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego  Ponadto, zamawiający zawarł  

w ogłoszeniu o zamówieniu informację o tym, iŜ zamówienie dotyczy realizacji projektu 

współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane 

Przepisami Ustawy PZP. Dnia 28.04.2006 r. Zamawiający wprowadził modyfikację do SIWZ 

polegającą na określeniu daty przekazania prawa dostępu do terenu budowy w powiązaniu z datą 

zawarcia umowy z wykonawcą. Pismem znak: ZP.-341/5/3/2006 zamawiający poinformował  

o tej zmianie wykonawców, którzy pobrali SIWZ. 

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 13.03.2006r. 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nr 44 powołano komisję przetargową.   

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniał 1 wykonawca, z postępowania wykluczono 

2 wykonawców. Listę wykonawców wykluczonych i przyczyny wykluczenia zawiera załącznik 

ZP-15. Dwie oferty odrzucono. Listę odrzuconych ofert wraz z podaniem uzasadnienia 

odrzucenia stanowi załącznik ZP-16. W trakcie postępowania wniesiono protest i wydano 
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rozstrzygnięcie, o którym informacja zawarta jest  w załączonym druku ZP-19. Prace komisji 

przetargowej zakończyły się dnia 07.06.2006 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania 

wybrano ofertę nr 2, którą złoŜyło Przedsiębiorstwo InŜynierii Ochrony Środowiska  Melioracji 

HYDROMEL sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 156 a, 26-200 Końskie. Umowa nr ZP-341/5/2006 

między Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w dniu 30-06-2006 roku.   

 
4) Promocja projektu.  

Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR  

i flagą Unii Europejskiej. Informacje na temat realizowanego Projektu były publikowane                   

na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.umkonskie.pl.  

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu 

poprzez umieszczenie dwóch tablic pamiątkowych na trasie wodociągu. 

W ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane zawarta została informacja o tym,  

iŜ zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny. 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  

w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 
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1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

                                                                                               …………………………….                                               

……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 

Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA Gmina Łubnice 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  
Z/2.26/III/3.5.1/100/04  

„Rozbudowa budynku Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Łubnicach ” 
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DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 30.11 - 01.12.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 5/2006 

Wiesława Rusek  - starszy inspektor - kierownik 
                               Zespołu Kontrolnego    KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO Joanna Cieślik - Sztandera – pracownik WZFE – 
                             członek Zespołu Kontrolnego    
Anna Grajko – Wójt Gminy 
Danuta Lasota – Skarbnik Gminy 
Anna Jarzyna – Inspektor d.s. Budownictwa 

 OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO  Cecylia Desiewicz- Inspektor d.s. Księgowości  

                                  BudŜetowej 
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 
 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 237 i 238 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach  

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2 oraz w związku 

 z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji 

Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu 

rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.). 

 

II. Cel kontroli  

Potwierdzenie zgodności zrealizowanego projektu pod względem rzeczowym  

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta 

wymogów związanych z promocją projektu. 

 III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny, Działania 3.5 – Lokalna 

infrastruktura społeczna, Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna  

i sportowa, pn. „ Rozbudowa budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Łubnicach”  

został złoŜony przez Gminę Łubnice w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w dniu 30.07.2004 r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.5.1/100/04. 

Projekt Gminy Łubnice został wybrany do współfinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Zarządu Województwa 
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Świętokrzyskiego Nr 1319/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru zadań 

zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.5 -  Lokalna infrastruktura społeczna, w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR). 

Na realizację Projektu przyznano środki w wysokości 1 058 454,20 PLN (60% wydatków 

kwalifikowalnych). 

Przedmiotem projektu była rozbudowa budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, polegająca 

na budowie sal lekcyjnych, jadalni szkolnej z kuchnią oraz szatni. Nowy budynek o powierzchni 

1120,44 m2 został dobudowany do istniejącej sali gimnastycznej i posiada instalacje zewnętrzne i 

wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i gazową. 

Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie realizacji:                       31 sierpnia 2004 r.  

• zakończenie rzeczowe realizacji:       31 sierpnia 2006 r. 

• zakończenie finansowe realizacji:      30 września 2006 r. 

  

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Umowa pomiędzy Gminą Łubnice, a Wojewodą Świętokrzyskim  

o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.5.1/100/04 pn. „Rozbudowa budynku Gimnazjum  

i Szkoły Podstawowej w Łubnicach” została podpisana w dniu 7 lipca 2006 r. i zarejestrowana 

pod numerem  Z/2.26/III/3.5.1/100/04/U/166/06. 

Na realizację Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi 

dofinansowanie z w wysokości 1 234 863,23 PLN, tj. 70% wydatków kwalifikowalnych  

w ramach Projektu, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 

1 058 454,20 PLN oraz dofinansowanie z budŜetu państwa w kwocie 176 409,03 PLN. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego  

w wysokości 529 227,10 PLN, jak równieŜ do pokrycia pozostałych wydatków 

niekwalifikowalnych w ramach Projektu. 

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynosiły 1 764 090,33 PLN,  

i były równe całkowitej wartości projektu. 
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Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 31 sierpnia 2004 r., zakończenie 

rzeczowe realizacji na dzień 31 sierpnia 2006 r. a zakończenie finansowe na dzień  30 września 

2006 r. 

Zgodnie z postanowieniem § 7 umowy Beneficjent złoŜył w dniu 17 lipca 2006r. 

zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę  

1 234 863,23 PLN wraz z deklaracją wekslową z dnia 12 lipca 2006r. 

 

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie dwa 

wnioski o płatność, w tym jeden wniosek o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową. 

Zestawienie wniosków o płatność. 

 

 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty wnioskiem 
wg przedłoŜonych 
faktur i rachunków  

(brutto) 

kwalifikowanych kwalifikowanych 
do refundacji  

z EFRR 
Wnioski o płatność pośrednią 

I 03.09.2004 – 29.09.2006 1 255 945,19 1 255 945,19 753 567,11 

Razem 1 255 945,19 753 567,11 

Wniosek o płatność końcową 

II 30.09.2006 – 30.09.2006 508 145,14 508 145,14 304 887,08 

Razem 508 145,14 304 887,08 

Wnioski o płatności pośrednie i końcową razem 1 764 090,33 1 058 454,19 

 

 W tabeli poniŜej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych  

w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków. 

 

 

Kategoria wydatku Planowane 
wydatki wg tab. 

E4 (brutto) 

 Suma 
wydatków z 
wniosków o 

płatność 

I II 

Roboty budowlane 1 401 055,31 1 401 055,31 972 346,77 428 708,54 

Przyłącza wod. kan. i gaz 15 462,93 15 462,93 15 462,93 0,00 

Instalacje wod-kan 52 814, 57 52 814, 57 30 846,15 21 968,42 

Instalacje c. o. 65 260,48 65 260,48 53 283,02 11 977,46 
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Instalacja gazowa 6 771,38 6 771,38  965,82 5 805,56 

Wentylacja 65 768,76 65 768,76  46 400,26 19 368,50 

Instalacja elektryczna 83 056,91 83 056,91 75 172,08 7 884,83 

Koszt nadzoru 24 099,99 24 099,99 11 668,16 12 431,83 

Koszt SWI 18 300,00 18 300,00 18 300,00 0,00 

Koszt opracowania projektu 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 

Razem  
1 764 090,33 

 
1 764 090,33 

Kwota wydatków kwalifikowalnych 

objętych wnioskiem 

 
 
 

 
1 255 945,19 

 
508 145,14 

 

 

W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów, stanowiących załączniki do dwóch wniosków o płatność (m.in. faktur, rachunków, 

przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność  ujętych w nich wydatków. 

Zapisy dokonane w księgach rachunkowych odzwierciedlają poniesienie wydatków 

zgodnie z przedstawionymi fakturami. 

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

• Korespondencja związana z projektem; 

• Oryginał Faktury VAT nr 4/08/2004 z dnia 26.08.2004 r. Zapłata za w/w fakturę nastąpiła 

dnia 03.09.2004 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 9/2006 z dnia 17.10.2006 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 2/2006 z dnia 15.09.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 8/06/2004z dnia 24.06.2004 r. Zapłata za w/w fakturę nastąpiła 

dnia 13.09.2004 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 1/2006 z dnia 15.09.2005. 

• Oryginał Faktury VAT nr 5/03/2005 z dnia 31.03.2005 r. Zapłata za w/w fakturę nastąpiła 

dnia 21.04.2005 roku i 29.09.2006 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 3/2006 z dnia 15.09.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 5/03/2005. 

• Oryginał rachunku nr 1/2005/JC z dnia 31.03.2005 roku. Zapłata za w/w rachunek 

nastąpiła dnia 21.04.2005 roku. 
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• Oryginał Faktury VAT nr 8/05/2005 z dnia 31.05.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 24.06.2005 roku i 29.09.2006 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 4/2006 z dnia 15.09.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 8/05/2005. 

• Oryginał rachunku nr 2/2005/JC z dnia 31.05.2005 roku. Zapłata za w/w rachunek 

nastąpiła dnia  24.06.2005 roku i 21.04.2005 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 23/09/2005 z dnia 30.09.2005 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 18.10.2005 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 5/2006 z dnia 15.09.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 23/09/2005. 

• Oryginał rachunku nr 4/2005/JC z dnia 30.09.2005 roku. Zapłata za w/w rachunek 

nastąpiła dnia 18.10.2005 roku i 25.10.2005 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 31/12/2005 z dnia 22.12.2005 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 28.12.2005 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 6/2006 z dnia 15.09.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 31/12/2005. 

• Oryginał rachunku nr 5/2005/JC z dnia 22.12.2005 roku. Zapłata za w/w rachunek 

nastąpiła dnia 28.12.2005 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 7/05/2006 z dnia 31.05.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 21.06.2006 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 7/2006 z dnia 15.09.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 7/05/2006. 

• Oryginał rachunku nr 1/2006/JC z dnia 31.05.2006 roku. Zapłata za w/w rachunek 

nastąpiła dnia 21.06.2006 roki i 10.07.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 18/07/2006 z dnia 31.07.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 11.08.2006 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 8/2006 z dnia 15.09.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 18/07/2006. 

• Oryginał rachunku nr 2/2006/JC z dnia 31.07.2006 roku. Zapłata za w/w rachunek 

nastąpiła dnia 11.08.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 26/09/2006 z dnia 07.09.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 29.09.2006 roku. 
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• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 26/09/2006. 

• Oryginał rachunku nr 5/2006 z dnia 26.09.2006 roku. Zapłata za w/w rachunek nastąpiła 

dnia 29.09.2006 roku. 

• Oryginał rachunku nr 13/06/p z dnia 20.09.2006 roku. Zapłata za w/w rachunek nastąpiła 

dnia 29.09.2006 roku. 

• Oryginał rachunku nr 3/2006 /JC z dnia 19.09.2006 roku. Zapłata za w/w rachunek 

nastąpiła dnia 29.09.2006 roku. 

• Oryginał protokołu  w sprawie końcowego odbioru robót z dnia 31.08.2006 roku. 

 

 W dniu 2 września 2002 roku zostało wprowadzone Zarządzenie Nr 7/2002 Wójta Gminy 

Łubnice w sprawie ustalenia planu kont syntetycznych dla budŜetu gminy i jednostek 

budŜetowych oraz zasad tworzenia i funkcjonowania kont analitycznych. 

Obsługa projektu była prowadzona w ramach konta nr 137.  

Kontrola ujęcia wydatków poniesionych na realizację Projektu w systemie finansowo – 

księgowym Gminy Łubnice nie wykazała nieprawidłowości. 

 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach: 

• I Etap – miejsce projektu, celem potwierdzenia jego fizycznej realizacji oraz spełnienia 

wymogów dotyczących promocji projektu (dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik 

nr 1 do informacji pokontrolnej); 

• II Etap – w siedzibie beneficjenta -  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących 

projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej,  

takich jak: 

� Projekt techniczny  

� Pozwolenia na budowę  - Decyzja nr Ł-5/04. 

� Dziennik Budowy nr Ł-5/04 wydany dnia 21.10.2004 r.  

� Dokumenty odbiorowe – atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności 

� Protokół odbioru, spisany dnia 31.08.2006 r. 
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� Umowa zawarta w dniu 01.08.2005 r. między Wójtem Gminy a 

Inspektorem nadzoru w branŜy elektrycznej na kwotę 1000,00 PLN 

brutto. 

� Umowa zawarta w dniu 05.01.2006 r. między Wójtem Gminy a 

Inspektorem nadzoru w branŜy instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, 

centralnego ogrzewania i gazowych na kwotę 2100,00 PLN brutto. 

� Umowa zawarta w dniu 28.10.2004 r. między Wójtem Gminy a 

Inspektorem nadzoru w branŜy konstrukcyjno - budowlanej na kwotę 

21000,00 PLN brutto. 

� Umowa zawarta w dniu 28.10.2004 r. między Gminą Łubnice a firmą 

„BUDOKOM” na wykonanie Rozbudowy budynku Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej w Łubnicach na kwotę 1 690 190,34 PLN brutto. 

  

Projekt budowlany „Rozbudowa budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  

w Łubnicach” wykonała Firma Projektowo Budowlana ECO-PROJEKT Grabki DuŜe 89/7   

28-225 Szydłów, mgr inŜ. Rafał Bzduch.  

Starostwo Powiatowe w Staszowie  wydało w dniu 26 lipca 2004r. Decyzję Nr Ł-5/04 

na rozbudowę budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej polegającej na dobudowie sal 

lekcyjnych i bloku Ŝywieniowego wraz z przyłączami: energetycznym, wodociągowym, 

kanalizacyjnym, c.o., gazowym i wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, 

kanalizacyjną, c. o., gazową na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 198/7 i 198/8  

w Łubnicach. W dniu 10.01.2005 r. Starostwo Powiatowe  wydało Decyzję  

znak: B.II.A. 7351 – Ł-5/04 – Pozwolenie na rozbudowę budynku Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej polegającej na dobudowie sal lekcyjnych i bloku Ŝywieniowego wraz  

z przyłączami: energetycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym, c. o. gazową na działkach  

gruntów nr 198/7 i 198/87 w Łubnicach w części dotyczącej lokalizacji budynku. Zmiana polega 

na zmniejszeniu odległości z 6,0 do 4,5 m w stosunku do granicy zachodniej.  

W dniu 09.09.2005 r. Starostwo Powiatowe wydało decyzję znak: B.II.A.7351 – Ł-5/04 

dotyczącą zmiany ilości i wielkości pomieszczeń sanitarnych w przyziemiu i na I piętrze 

budynku. 

W dniu 21.08.2006 r. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/06 powołano komisję do spraw 

odbioru Rozbudowy budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Łubnicach. W dniu  

31 sierpnia 2006 r. dokonano komisyjnego odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa 
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Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Łubnicach. Odebrano obiekt o kubaturze 5115,90 m3, 

powierzchni uŜytkowej 1120,44 m2 i powierzchni zabudowy 718,38 m2.  

ZałoŜono wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych szkół – w roku 2006 – 1 – 

wskaźnik został osiągnięty w 100%. Wskaźnikiem rezultatu była : Liczba uczniów w szkołach 

korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej. ZałoŜono, Ŝe w 

roku 2006 będzie to 255 osób -  wskaźnik został osiągnięty w 100% (na podstawie Projektów 

Organizacyjnych Publicznego Gimnazjum w Łubnicach i Szkoły Podstawowej w Łubnicach) 

 

 

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

      publicznych:  

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, które były przedmiotem 

projektu. 

 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty 

częściowej lub wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 30 000 PLN. Kryterium oceny ofert  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosił 53 dni od dnia przekazania ogłoszenia 

Prezesowi UZP, przy dopuszczalnej minimalnej liczbie 52 dni (zgodnie z art. 43. ust 2. Ustawy 

PZP).  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane 09-07-2004 r., oraz opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15-07-2004 r. nr 116, poz. 33710. Ponadto, 

zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informację o tym, iŜ składany będzie wniosek o 

dotację do funduszu strukturalnego ZPORR, w ramach Poddziałania 3.5.1. 

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano w dniu 25 lutego 

2004r. Komisję Przetargową na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/04. Do upływu 

terminu składania ofert złoŜono 3 oferty, spełniające wymagane warunki udziału  

w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono Ŝadnego z wykonawców. śadnej z ofert  

nie odrzucono. Kryterium wyboru ofert była najniŜsza cena.. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania wybrano ofertę nr 3, którą złoŜył Zakład Remontowo Budowlany BUDKOM – 

Leszek Świątek, 28-220 Oleśnica, ul. Krótka 11a. W trakcie postępowania została w dniu 
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10.09.2004 r.  wniesiona skarga Przedsiębiorstwa Instalacyjno – Budowlanego BCJ Sp. Jawna,  

z powodu naruszenia ustawy Pzp z art. 89. W dniu 16-09-2004 r. protest został oddalony,   

na podstawie art. 183 Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało skierowane do druku  

w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12-11-2004 pod poz. 54940. W dniu 28.10.2004 r. 

została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łubnice a Panem Leszkiem Świątkiem, właścicielem 

Zakłady Remontowo – Budowlanego „BUDKOM”. 

 
 
4) Promocja projektu.  

Działania informacyjne i promocyjne realizowane były przez Beneficjenta zgodnie  

z wytycznymi Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000. 

Korespondencja prowadzona przez beneficjenta w związku z realizacją Projektu została 

właściwie oznakowana logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej. 

Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu poprzez umieszczenie  tablicy informacyjnej, a 

po zakończeniu robót i oddaniu obiektu do uŜytku – tablicy pamiątkowej  

na ścianie budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik 

do niniejszej informacji pokontrolnej.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny 

 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  

w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 
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Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

…………………………… 

                                                                                               …………………………….                                               

……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                       
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Informacja pokontrolna 
 
 
 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Wi ślica 

ul. Okopowa 8 

28 – 160 Wiślica 

REGON 291010843, NIP 6551840101 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU 

Projekt nr Z/2.26/III/3.1/10/04 

Aktywizacja gospodarcza gminy Wi ślica 

poprzez przebudow ę 

dróg gminnych i lokalnych – etap I  

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 20 – 21.12.2006 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 18/2006 

Daria Miernik – inspektor 

Zofia Człowiekowska – starszy inspektor 

wojewódzki  
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 

–  

Stanisław Krzak – Wójt Gminy 

Waldemar Błachut – kierownik  Referatu 

Rozwoju Strategicznego Gminy  

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO 

Halina Sokołowska – Skarbnik Gminy 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 

 

 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

 
UpowaŜnienia nr 267/06 i 271/06 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 
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oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 
II. Cel kontroli  

 
- kontrola w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii 

rzeczowej i finansowej (sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów jako załączników do wniosków o płatność, potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków oraz kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym 

Beneficjenta), 

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej projektu pod względem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, 

- sprawdzenie zgodności projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- kontrola w zakresie spełnienia wymogów dotyczących promocji,  

- uzyskanie informacji na temat ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w czasie realizacji 

projektu i sposobu w jaki Beneficjent je rozwiązał.  

 
III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym   

 
Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny, 

Działanie 3.1 Obszary wiejskie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 2004 – 2006 pod nazwą Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez 

przebudowę dróg gminnych i lokalnych – etap I został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim 

w dniu 15 czerwca 2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/10/04.  

Projekt obejmował przebudowę 6 915 m dróg gminnych i lokalnych, utwardzenie 

13 830 m poboczy o szerokości 0.75 m oraz zmodernizowanie 10 skrzyŜowań z drogami 

wojewódzkimi i powiatowymi.    

Harmonogram realizacji przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu 5 maja 2005r., 

a zakończenie 30 września 2006r.  

IV. Opis stanu faktycznego  

 
1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym  

 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.1/10/04 została zawarta w dniu 

28 stycznia 2005r. i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05. W ramach 
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przedmiotowej umowy zostały zawarte trzy aneksy: Aneks nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05 

w dniu 11 lipca 2005r., Aneks nr 02/05/Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05 w dniu 29 lipca 2005r. 

oraz Aneks nr 03/06/Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05 w dniu 27 listopada 2006r. 

 

Zgodnie z umową Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 263 833,53 PLN, stanowiące 75% wydatków 

kwalifikowalnych oraz współfinansowanie ze środków budŜetu państwa w kwocie 

301 844,47 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent 

zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 452 766,71 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 

3 018 444,71 PLN i była równa całkowitej wartości projektu. 

Na podstawie Aneksu nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05 dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 400 530,00 PLN, co stanowiło 75% 

wydatków kwalifikowanych, natomiast współfinansowanie ze środków budŜetu państwa – 

186 737,34 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent 

zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałą kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w wysokości 280 106,01 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 

1 867 373,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektu – 1 898 813,35 PLN. 

 

Beneficjent złoŜył dwa wnioski o płatność: 

 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05/1/05, w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 930 834,00 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 698 125,50 PLN, 

- 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05/2/06; w którym kwota wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosiła 936 539,33 PLN, natomiast kwota 

podlegająca refundacji z EFRR – 702 404,49 PLN. 

 

Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami 

znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane 

zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 
Kontroli poddano następujące dokumenty: 
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- rachunek nr 27/2004 z dnia 15 czerwca 2004r. dotyczący opracowania studium 

wykonalności dla projektu – Przebudowa lokalnej sieci drogowej na terenie gminy Wiślica, 

- nota korygująca Nr 01/2005 z dnia 23 listopada 2005r. do rachunku Nr 27/2004 z dnia 

15 czerwca 2004r. dotycząca uzupełnienia zapisu: oryginał/kopia,  

- faktura VAT Nr 197/2005 z dnia 30 września 2005r. dotycząca przebudowy drogi gminnej 

Nr 004390T i dróg lokalnych w miejscowości Szczerbaków oraz przebudowy drogi gminnej 

Nr 004391T w miejscowości Szczytniki, 

- nota korygująca nr 04/2005 z dnia 23 listopada 2005r. do faktury VAT Nr 197/2005 z dnia 

30 września 2005r. dotycząca uzupełnienia daty sprzedaŜy, 

- faktura VAT Nr 198/2005 z dnia 30 września 2005r. dotycząca przebudowy drogi lokalnej 

w miejscowości Łatanice oraz przebudowy drogi gminnej Nr 004376T w miejscowości Górki, 

- nota korygująca nr 03/2005 z dnia 23 listopada 2005r. do faktury VAT Nr 198/2005 z dnia 

30 września 2005r. dotycząca uzupełnienia daty sprzedaŜy, 

- rachunek Nr 01/2005 z dnia 4 października 2005r. dotyczący pełnienia obowiązków 

inspektora nadzoru w ramach projektu – Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez 

przebudowę dróg gminnych i lokalnych – etap I, 

- nota korygująca nr 02/2005 z dnia 23 listopada 2005r. do rachunku Nr 01/2005 z dnia 

4 października 2005r. dotycząca uzupełnienia zapisu: oryginał/kopia, 

- faktura VAT Nr 160/2006 z dnia 21 września 2006r. dotycząca przebudowy dróg gminnych 

Nr 004380 Hołudza – Brzezie – Chotel Czerwony oraz Nr 004388 Chotel Czerwony – 

Zawierzbie w miejscowości Chotel Czerwony,  

- faktura VAT Nr 173/2006 z dnia 29 września 2006r. dotycząca przebudowy drogi gminnej 

Nr 004389T w miejscowości Chotel Czerwony (Zagórze), 

- rachunek Nr 12/2006 z dnia 17 października 2006r. dotyczący pełnienia obowiązków 

inspektora nadzoru w ramach projektu – Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez 

przebudowę dróg gminnych i lokalnych – etap I, 

- oryginały przelewów i wyciągów bankowych dotyczące wyŜej wymienionych faktur. 

 
Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Gminie Wiślica są toŜsame z ich 

kserokopiami dołączonymi do złoŜonych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosków 

o płatność. 

Do informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, poniewaŜ 

znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05 dofinansowanie jest 

przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków 

kwalifikowalnych. 
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2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym  

 
 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym 

nr Z/2.26/III/3.1/10/04, Umową o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05 z dnia 

28 stycznia 2005r., Aneksem nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05 z dnia 11 lipca 2005r., 

Aneksem nr 02/05/Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05 z dnia 29 lipca 2005r. oraz Aneksem 

nr 03/06/Z/2.26/III/3.1/10/04/U/7/05 z dnia 27 listopada 2006r. 

 

W ramach projektu wykonano: 

- przebudowę 6 915 m dróg gminnych i lokalnych: 

- nr 004380 T Hołudza – Brzezie – Chotel Czerwony – 930 m, 

- nr 004388 T Chotel Czerwony – Zawierzbie – 750 m, 

- nr 004389 T Chotel Czerwony – Zagórze – Górki w miejscowości Chotel Czerwony – 

1605 m, 

- nr 004376 T Gorysławice – Górki – Badrzychowice w miejscowości Górki – 1105 m, 

- nr 004390 T Szczerbaków – 660m, nr 004391 T Szczytniki – 670 m, 

- w miejscowości Łatanice – 370 m,  

- w miejscowości Szczerbaków – 440m i 385m; 

- utwardzenie 13 830 m poboczy o szerokości 0.75 m, 

- zmodernizowanie 10 skrzyŜowań z drogami wojewódzkimi i powiatowymi.    

 

Umowa przewidywała rozpoczęcie realizacji projektu 5 maja 2005r., a zakończenie 

30 września 2006r. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego rozpoczęcie 

realizacji projektu uległo zmianie i zostało przesunięte na dzień 21 czerwca 2005r., co zostało 

uwzględnione w Aneksie nr 01/05/Z/2.26/III/3.1/ 10/04/U/7/05. Następnie w związku z pismem 

Beneficjenta, Znak: RS.2226/38/2006, z dnia 27 października 2006r. rozpoczęcie realizacji 

zostało ustalone na dzień 5 maja 2005r., zakończenie rzeczowe na dzień 30 września 2006r. 

natomiast zakończenie finansowe na dzień 20 listopada 2006r., co zostało uwzględnione 

w Aneksie nr 03/06/Z/2.26/III/3.1/ 10/04/U/7/05.  

 

Zarówno wskaźniki produktu, dotyczące długości zmodernizowanych dróg gminnych, 

długości zmodernizowanych utwardzonych poboczy i liczby zmodernizowanych skrzyŜowań jak 

i wskaźniki rezultatu dotyczące powierzchni terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne 

w wyniku realizacji projektu, średniego czasu przejazdu miedzy dwoma punktami sieci 

i nośności zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) zostały osiągnięte w 100%.  
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Kontroli poddano następujące dokumenty: 

 
- umowa o dzieło Nr 8/04 zawarta w dniu 20 kwietnia 2004r. z Panem Andrzejem Kostiukiem, 

ul. Traugutta 55, 80 – 221 Gdańsk, dotycząca opracowania studium wykonalności 

dla projektu – Aktywizacja gospodarcza Gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji 

i oczyszczalni oraz przebudowę wodociągu oraz studium wykonalności dla projektu – 

Przebudowa lokalnej sieci drogowej na terenie gminy Wiślica,   

- umowa Nr 4/05 zawarta w dniu 8 czerwca 2005r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 

DROKAM – PIASECZNO Marian Wojtas, Piaseczno 84/21 – 26, 27 – 670 Łoniów, na 

wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji – Przebudowa dróg gminnych i lokalnych 

w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Chotel Czerwony, Łatanice, Górki, 

- aneks Nr 1 z dnia 21 czerwca 2005r. do umowy Nr 4/05 zawartej w dniu 8 czerwca 2005r. 

z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROKAM – PIASECZNO Marian Wojtas, Piaseczno 

84/21 – 26, 27 – 670 Łoniów, na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji – 

Przebudowa dróg gminnych i lokalnych w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Chotel 

Czerwony, Łatanice, Górki, 

- aneks Nr 2 z dnia 21 czerwca 2005r. do umowy Nr 4/05 zawartej w dniu 8 czerwca 2005r. 

z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROKAM – PIASECZNO Marian Wojtas, Piaseczno 

84/21 – 26, 27 – 670 Łoniów, na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji – 

Przebudowa dróg gminnych i lokalnych w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Chotel 

Czerwony, Łatanice, Górki, 

- umowa o dzieło Nr 7/05 zawarta w dniu 8 czerwca 2005r. z Panem Krzysztofem Tułakiem, 

Kąty Nowe 25, 28 – 130 Stopnica, dotycząca określenia praw i obowiązków inspektora 

nadzoru w ramach projektu – Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez przebudowę 

dróg gminnych i lokalnych – etap I, 

- aneks Nr 1 z dnia 21 czerwca 2005r. do umowy o dzieło Nr 7/05 zawartej w dniu 8 czerwca 

2005r. z Panem Krzysztofem Tułakiem, Kąty Nowe 25, 28 – 130 Stopnica, dotyczącej 

określenia praw i obowiązków inspektora nadzoru w ramach projektu – Aktywizacja 

gospodarcza gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych – etap I, 

- protokół przekazania studium wykonalności dla projektu – Aktywizacja Gminy Wiślica 

przez przebudowę dróg gminnych i lokalnych – Etap I z dnia 8 czerwca 2004r., 

- protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót z dnia 30 września 2005r., 

- protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót z dnia 20 września 2006r., 

- protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót z dnia 29 września 2006r. 
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3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych  

 
Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził dwa postępowania przetargowe. 

 
VIII. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

przekraczającej 60 000 EURO na wykonanie zadania pn. „Aktywizacja gospodarcza gminy 

Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych – etap I”.  

 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty : 

 

- Zarządzenie Wójta Gminy Wiślica Nr 18/2004 z dnia 06.04.2004r. oraz nr 47/2004 z dnia 

20.09.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 

o zamówienie publiczne wraz z regulaminem działania komisji, 

- SIWZ wraz z załącznikami, 

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 

09.03.2005r. i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 51 poz. 11393 z dnia 

10.03.2005r., 

- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 09.03.2005r. do dnia 

05.05.2005r., 

- ogłoszenie na stronie  www.wislica.ug.pl od dnia 09.03.2005r. do dnia 05.05.2005r., 

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – oznaczenie sprawy 

OR 341/2/05 zawierający m. in: 

- oferta najkorzystniejsza – Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM 

– Piaseczno, Piaseczno 84/21 – 26, 27 – 670 Łoniów, cena oferty – 1 835 273,33 PLN, 

zał. ZP – 18, 

- protesty i odwołania – nie wniesiono, 

- postępowanie zakończono i protokół podpisano w dniu 31.05.2005r., 

- pismo o wyborze oferty, numer sprawy OR-341/2/05 z dnia 31.05.2005r., wysłane 

do 3 oferentów. 

 
II. Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytanie o cenę o wartości nieprzekraczającej 

60 000 EURO dotyczące pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w ramach zadania 

pn. „Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych 

i lokalnych – etap I”.  

 
Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty : 
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- Zarządzenie Wójta Gminy Wiślica Nr 18/2004 z dnia 06.04.2004r. oraz nr 47/2004 z dnia 

20.09.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 

o zamówienie publiczne wraz z regulaminem działania komisji, 

- SIWZ wraz z załącznikami, 

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – oznaczenie sprawy 

OR. 341/5/05 zawierający m. in: 

- oferta najkorzystniejsza – Krzysztof Tułak, Kąty Nowe 25, 28 – 130  Stopnica, cena 

oferty – 59 040,00 PLN, zał. ZP – 18, 

- protesty i odwołania – nie wniesiono, 

- postępowanie zakończono i protokół podpisano w dniu 31.05.2005r., 

- pismo o wyborze oferty, numer sprawy OR-341/5/05 z dnia 31.05.2005r., wysłane 

do 3 oferentów, 

- ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej z dnia 31.05.2005r. 

 
W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości 

 
4) Promocja projektu  

 
Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez: 

 
- umieszczenie dziewięciu tablic pamiątkowych, zawierających logo ZPORR i flagę Unii 

Europejskiej, 

- zamieszczenie w Echu Dnia z dnia 24 marca 2005r. informacji na temat realizowanego 

projektu 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA Gmina Łopuszno 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  
Z/2.26/III/3.1/446/04  

 „Przebudowa i remont drogi gminnej w 
miejscowości Piotrowcu – Etap I” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 14.12 - 15.12.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 6/2006 

Wiesława Rusek – starszy inspektor – kierownik 
                                      Zespołu Kontrolnego    KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO Joanna Cieślik Sztandera     – pracownik WZFE – 
                                   członek Zespołu Kontrolnego 

Zdzisław Oleksiewicz    – Wójt Gminy  
Marianna Fras               – Skarbnik 
Małgorzata Barcicka     - Referent 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO  

Zenon Głowala                - Inspektor 
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 
 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 241 i 242 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach  

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2  

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 

 

 

 

II. Cel kontroli  
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       Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym               

z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją projektu. 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III  - Rozwój lokalny, Działania 3.1 – Obszary 

wiejskie, pn. „Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowości Piotrowcu – Etap I” został 

złoŜony przez Gminę Łopuszno w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego  

w dniu 16.11.2004 r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/446/04. 

Projekt Gminy Łopuszno został wybrany do współfinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 1169/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr 1105 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych do wsparcia w 

ramach   Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 

(ZPORR). Na realizację Projektu przyznano środki w wysokości 380 000,00 PLN (40,46% 

wydatków kwalifikowanych). 

Przedmiotem projektu był remont i przebudowa drogi gminnej długości  

1620 m w miejscowości Piotrowiec. Wykonano jezdnię o szerokości 5,0 m wraz z poboczami  

o szerokości 0,75 m. 

Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie projektu   w dniu 30 kwietnia 2006 r.  

• zakończenie rzeczowe projektu  w dniu 31 sierpnia 2006 r. 

• zakończenie finansowe projektu  w dniu 30 października 2006 r. 

 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Umowa pomiędzy Gminą Łopuszno, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie 

projektu nr Z/2.26/III/3.1/446/04 pn. „Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowości 

Piotrowcu – Etap I” została podpisana w dniu 22 lutego 2006 r.  

i zarejestrowana pod numerem  Z/2.26/III/3.1/446/04/U/118/06. 
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Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 473 875,14 PLN, tj. 50,46% 

wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, w tym środki funduszu w kwocie  

379 964,09 PLN oraz dofinansowanie ze środków budŜetu państwa w kwocie 93 911,05 PLN. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację wkładu własnego w wysokości 

465 235,32 PLN, jak równieŜ do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach 

Projektu. 

Całkowite wydatki kwalifikowane wynosiły 939 110,46 PLN a całkowita wartość Projektu 

939 110,46 PLN. 

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na 30.04.2006 r., natomiast jego zakończenie 

rzeczowe na 31.08.2006 r., a zakończenie finansowe na 30.10.2006 r.  

Zgodnie z postanowieniem § 7 umowy Beneficjent złoŜył w dniu 21.03.2006r. 

zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę  

473 857,14 PLN wraz z deklaracją wekslową. 

 Na wniosek Gminy Łopuszno Znak: BGK-ZPORR/04/2006 z dnia 01.06.2006 r., w dniu 

04.08.2006 r. został podpisany Aneks nr 1/06/Z/2.26/III/3.1/446/04/U/118/06  

do umowy o dofinansowanie Projektu. W aneksie została ustalona kwota dofinansowania 

Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzonym 

przez Beneficjenta  postępowaniu przetargowym na jego realizację. 

Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 357 793,96 

PLN, w tym środki funduszu w kwocie  286 887,51 PLN oraz współfinansowanie ze środków 

budŜetu państwa w kwocie 70 906,45 PLN natomiast Beneficjent zobowiązał się  

do wydatkowania środków własnych w wysokości 351 270,57 PLN, oraz do pokrycia wszystkich 

wydatków niekwalifikowanych w ramach Projektu. Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu 

wynoszą 709 064,53 PLN i są równe całkowitej wartości projektu.  

Ustalono równieŜ ostateczny termin rozpoczęcia realizacji Projektu na dzień 18.05.2006 r. 

(data podpisania umowy z Wykonawcą). 

W dniu 22 listopada 2006 r. podpisany Aneks nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/446/04/U/118/06,  

w którym  został uaktualniony numer rachunku bankowego Beneficjenta w Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

 

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej tylko jeden 

wniosek o płatność, zarazem końcową. 
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Zestawienie wniosku o płatność. 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty wnioskiem 
wg przedłoŜonych 
faktur i rachunków  

(brutto) 

kwalifikowanych kwalifikowanych 
do refundacji  

z EFRR 
Wniosek o płatność końcową 

I 17.03.2006 – 29.09.2006 696 664,53 696 664,53 281 870,47 

Razem 696 664,53 281 870,47 

Wniosek o płatność końcową razem 696 664,53 281 870,47 

 

           W tabeli poniŜej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych  

w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków. 

Kategoria wydatku Planowane 
wydatki wg tab. 

E4 (brutto) 

 Suma 
wydatków  
z wniosku  
o płatność 

I 

Roboty przygotowawcze 6 661,20 6 661,20 6 661,20 

Roboty ziemne 71 090,85 71 090,85 71 090,85 

Odwodnienie 18 284,14 18 284,14 18 284,14 

Roboty zasadnicze - podbudowa 247 982,69 247 982,69 247 982,69 

Jezdnia – roboty nawierzchniowe 337 076,62 337 076,62 337 076,62 

Wykonanie wjazdów 9 469,03 9 469,03 9 469,03 

Studium wykonalności inwestycji 6 100,00 6 100,00 6 100,00 

Dokumentacja techniczna 12 400,00 0,00 0,00 

Razem  
709 064,53 

 
696 664,53 

Kwota wydatków 
kwalifikowalnych 

objętych wnioskiem 
 
 
 

 
 
 

696 664,53 

 

 

 

 

 

 



 205

W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku o płatność końcową (m.in. faktur, rachunków, 

przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność  ujętych w nich wydatków. 

Zapisy dokonane w księgach rachunkowych odzwierciedlają poniesienie wydatków 

zgodnie z przedstawionymi fakturami. 

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

• Korespondencja związana z projektem; 

• Oryginał rachunku  nr 1 do umowy o dzieło z dnia 05.11.2004. Zapłata za w/w rachunek 

nastąpiła dnia 17.03.2005 roku i 19.05.2005 roku. 

• Oryginał rachunku nr 2 do umowy o dzieło z dnia 05.11.2004 roku. Zapłata za w/w 

rachunek nastąpiła dnia 17.03.2005 roku i 19.05.2005 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 88/2006 z dnia 14.09.2006 r. Zapłata za w/w fakturę nastąpiła 

dnia 29.09.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr NM/122/12/04 z dnia 31.12.2004 roku. Wydatek za w/w 

fakturę na etapie weryfikacji formalnej został uznany za niekwalifikowany poniewaŜ 

przetarg nieograniczony odbył się w 2003 roku.   

• Oryginał Protokołu Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. 

„Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowości Piotrowcu – Etap I.” 

 

 Zgodnie z instrukcją zakładowego planu kont obowiązującą Zarządzeniem nr 39/2005 

Wójta Gminy Łopuszno z dnia 28 listopada 2005 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia  

nr 19/2003 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie wprowadzenia 

jednolitego tekstu zakładowego planu kont dla budŜetu Gminy Łopuszno obsługa projektu była 

prowadzona w ramach konta nr 138.  

Kontrola ujęcia wydatków poniesionych na realizację Projektu w systemie finansowo – 

księgowym Gminy Łopuszno nie wykazała nieprawidłowości. 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

 - w I etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd trasą wybudowanej   

   drogi; 
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- w II etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności  

  z wnioskiem aplikacyjnym   w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Projekt techniczny. 

- Umowa z wykonawcą robót. 

-  Dziennik Budowy nr BGK-ZPORR-03/2006 

- Sprawozdanie techniczne 

- Kosztorys powykonawczy 

- Atesty materiałowe, świadectwa jakości, 

-  Deklaracje zgodności, orzeczenia o jakości materiałów 

- Badania laboratoryjne, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych 

- Protokół pobrania próbek nawierzchni bitumicznej, 

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji 

- Zgłoszenie budowy z dnia 15.11.2004 r. 

- Dokumentacja przetargowa. 

- Dokumenty finansowo – księgowe. 

 

Projekt Budowlany pn. „Remont i przebudowa drogi gminnej w Piotrowcu w Gminie 

Łopuszno” został opracowany na zlecenie Gminy Łopuszno maju 2004 r. przez Firmę 

InŜynieryjno – Konsultingową BIPROSTAL S.A. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków. 

Remont drogi przewidywał budowę pełnej konstrukcji za wyjątkiem odcinka drogi  

km 2+378,55 do 2+719,20 gdzie wykorzystano istniejącą nawierzchnię z tłucznia kamiennego 

jako podbudowy. Przewidziano następujące konstrukcje nawierzchni dla: 

• Jezdni głównej: 

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

- 4 cm warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 

- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 

- 15 cm warstwa odsączająca z piasku 

                                      Razem 43 cm 

 

• Jezdni głównej w km 2+378,55 ÷ 2+719,20: 

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
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- 4 cm warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 

- 3 cm warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

- 30 cm istniejąca nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

                                      Razem 41 cm 

• Wjazdy na drogi boczne: 

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku 

                                      Razem 30 cm 

Gmina Łopuszno dnia 15.11.2004 r. dokonała Zgłoszenia w Starostwie Powiatowym   

w Kielcach zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie 

drogi gminnej we wsi Piotrowiec. Wg Dziennika Budowy nr BGK-ZPORR-03/2006 roboty 

budowlane rozpoczęły się 1 czerwca 2006 r. i trwały do 31 sierpnia 2006 r. Protokół odbioru 

końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji został podpisany z  dniem 12 września 

2006r.  

 Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym  

nr Z/2.26/III/3.1/446/04, Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.1/446/04/U/118/06           

z dnia 22.02.2006 r. oraz z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

ZałoŜone wskaźniki produktu, tj. długość zmodernizowanej drogi gminnej w roku 2006 – 1,62 

km, oraz liczba zmodernizowanych skrzyŜowań – 1 szt (2006 r.) zostały osiągnięte w całości. 

Osiągnięto równieŜ wskaźniki planowanych rezultatów: 

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji 

projektu – 22 ha, 

- Nośność zmodernizowanej drogi – 100 kN/oś, 

- NatęŜenie ruchu drogowego – 60 pojazdów/h, 

- Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 510 osób. 

 

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, które były przedmiotem projektu.  
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 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty 

wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 10 000 PLN, co mieści się w granicach od 0,5%  

do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy PZP). Kryterium oceny 

ofert była najniŜsza cena. Koszt uzyskania SIWZ wynosił 30 PLN. Termin składania ofert  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosił 56 dni od dnia przekazania ogłoszenia 

Prezesowi UZP, przy dopuszczalnej minimalnej liczbie 52 dni (zgodnie z art. 43. ust 2. Ustawy 

PZP).  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane 02-03-2006 roku i zarejestrowane pod 

numerem 30092/2006. Opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09-03-

2006 roku nr 59 poz. 12474. Ponadto, zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu 

informację o tym, iŜ zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR  

w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. 

Ponadto, w SIWZ nie dokonywano Ŝadnych modyfikacji.  

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano Komisję Przetargową 

na podstawie Zarządzenia Nr 4/2006 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 28 lutego 2006 r. Wymagane 

warunki udziału w postępowaniu spełniało 6 wykonawców, z postępowania nie wykluczono 

Ŝadnego z wykonawców. śadnej z ofert nie odrzucono. W trakcie postępowania nie wniesiono 

Ŝadnego protestu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 3, którą złoŜyło 

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Umowa nr BGK-ZPORR/03/2006 między 

Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w dniu 18-05-2006 roku.      

 
 
4) Promocja projektu.  

Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo 

ZPORR i flagą Unii Europejskiej. W trakcie realizacji projektu, na stronie internetowej 

Beneficjenta www.lopuszno.com.pl ukazywały się informacje poświęcone inwestycji. Ponadto 

Beneficjent promował Projekt poprzez artykuły zamieszczane w samorządowym piśmie 

lokalnym: „Wieści Łopuszna”. W listopadzie 2006 r. Gmina Łopuszno wydała folder 

informacyjny adresowany do mieszkańców gminy, zawierający wykaz inwestycji i działań 

finansowych realizowanych w Gminie Łopuszno w latach 2003 - 2006, m. in. remont  

i przebudowa  drogi w Piotrowcu. 



 209

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu 

poprzez umieszczenie  tablicy pamiątkowej dwustronnej wzdłuŜ wyremontowanej drogi. 

 W ogłoszeniu o zamówieniu zawarta została informacja o tym, iŜ zamówienie dotyczy realizacji 

projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny. 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  

w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

 

                                                                                               …………………………….                                               

……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA Gmina Radków 
29-135 Radków  99 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  
Z/2.26/III/3.1/420/04  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Radków 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 18.12 ÷ 19.12.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 6/2006 

Wiesława Rusek – starszy inspektor – kierownik 
                               Zespołu Kontrolnego    KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 
Joanna Cieślik - Sztandera     – pracownik WZFE 
                                – członek Zespołu Kontrolnego 

Stanisław Herej       – Wójt Gminy  

Halina Karpi ńska –      Skarbnik Gminy 
OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO  Waldemar Napora – Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej Geodezji i Rolnictwa 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 
 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 257 i 258 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach  

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2  

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   

 

 

II. Cel kontroli  
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       Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym               

z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją projektu. 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III  - Rozwój lokalny,   Działania 3.1 -  Obszary 

wiejskie, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radków – zadanie II” został 

złoŜony przez Gminę Radków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w 

dniu 16.11.2004 r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/420/04. 

Projekt Gminy Radków został wybrany do współfinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 1167/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 14  września 2005 r. w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

3.1 „Obszary wiejskie” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 

2004-2006  (ZPORR) i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 089 820,89 PLN (65%).  

Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej  dł. 5 400 m oraz  dwóch 

pompowni ścieków  i wykonanie 110 szt. przyłączy w miejscowości Radków.  

Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie projektu   w dniu 01 kwietnia 2006 r.  

• zakończenie rzeczowe projektu  w dniu 15 października 2006 r. 

• zakończenie finansowe projektu w dniu 10 grudnia 2006 r. 

 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Umowa pomiędzy Gminą Radków, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie projektu 

nr Z/2.26/III/3.1/420/04 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radków – zadanie 

II” została podpisana w dniu 30 grudnia 2005r. i zarejestrowana pod numerem  

Z/2.26/III/3.1/420/04/U/128/05. 

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie          

w kwocie 1 257 485,64 PLN, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego           

w wysokości 1 089 820,89 PLN, tj. 65% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu                    
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i  współfinansowanie z budŜetu państwa w wysokości 167 664,75 PLN, tj. 10% wydatków 

kwalifikowanych. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania z własnych środków kwoty w wysokości 

419 161,88 PLN, jak równieŜ do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych  

w ramach Projektu. 

Całkowite wydatki kwalifikowane wynosiły 1 676 647,52 PLN  i były równe całkowitej 

wartość Projektu. 

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na 01.04.2006r., jego zakończenie rzeczowe na 

15.10.2006r., a zakończenie finansowe na 10.12.2006 r.  

Zgodnie z postanowieniem § 7 umowy Beneficjent złoŜył w dniu 12 stycznia 2006r. 

zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę  

1 257 485,64 PLN wraz z deklaracją wekslową. 

W dniu 18 września 2006r. został podpisany Aneks nr 

01/06/Z/2.26/III/3.1/420/04/U/128/05 do umowy o dofinansowanie Projektu. W aneksie ustalono 

nowy termin rozpoczęcia realizacji Projektu na dzień 5 czerwca 2006r., termin zakończenia 

rzeczowego realizacji na dzień 20 listopada 2006 r. i zakończenia finansowego na dzień 31 

grudnia 2006 r. Została równieŜ ustalona kwota dofinansowania Projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzonym przez Beneficjenta  

postępowaniu przetargowym na jego realizację. 

Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi środki z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budŜetu państwa w wysokości 1 143 657,20 PLN (75% wydatków 

kwalifikowanych w ramach Projektu),w tym środki funduszu w kwocie 991 169,58 (65% 

wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu), współfinansowanie za środków budŜetu 

państwa w kwocie 152 487,62 PLN (10% wydatków kwalifikowanych), natomiast Beneficjent 

zobowiązał się do wydatkowania środków własnych w wysokości 381 219,09 PLN, oraz  

do pokrycia wszystkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu. 

 

 

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie trzy 

wnioski o płatność, w tym dwa wnioski o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową. 

Zestawienie wniosków o płatność. 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty wnioskiem 
wg przedłoŜonych kwalifikowanych kwalifikowanych 
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faktur i rachunków  
(brutto) 

do refundacji  
z EFRR 

Wnioski o płatność pośrednią 
I 29.08.2006 – 29.08.2006 314 986,68 314 986,68 204 741,34 

II 30.08.2006 – 07.11.2006 643 899,24 643 899,24 418 534,50 

Razem 958 885,92 623 275,84 

Wniosek o płatność końcową 

III 08.11.2006 – 30.11.2006 367 893,74 565 990,37 367 893,74 

Razem 565 990,37 367 893,74 

Wnioski o płatności pośrednie i końcową razem 1 524 876,29 991 169,58 

 

           W tabeli poniŜej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych  

w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków 

 Kategoria wydatku Planowane 
wydatki wg 

tab. E4 (brutto) 

 Suma 
wydatków  

z wniosków  
o płatność 

I II III 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej m. Radków 
zadanie II Etap I i Etap 

II 

1 491 749,92 1 491 749,92 314 986,68 643 899,24 532 864,00 

Nadzór inwestorski 30 076,37 30 076,37 0,00 0,00 30 076,37 

Promocja projektu 3 050,00 3 050,00 0,00 0,00 3 050,00 

Razem 1 524 876,29 1 524 876,29 Kwota wydatków kwalifikowalnych 
objętych wnioskiem 

 314 986,68 643 899,24 565 990,37 

 

W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów, stanowiących załączniki do trzech wniosków o płatność (m.in. faktur, rachunków, 

przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność  ujętych w nich wydatków. 

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

• Korespondencja związana z projektem; 

• Oryginał Faktury VAT nr 10/2006 z dnia 07.08.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 29.08.2006 roku. 

• Oryginał Faktury korygującej VAT nr 1/2006 z dnia 03.10.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 10/2006. 

• Oryginał Faktury VAT nr 30/2006 z dnia 04.10.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 07.11.2006 roku. 
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• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 30/2006. 

• Oryginał Faktury VAT 35/2006 z dnia 23.11.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę nastąpiła 

dnia 30.11.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru robót do faktury VAT 35/2006. 

• Oryginał protokołu odbioru końcowego robót sporządzony dnia 20.11.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT sprzedaŜy 194/06 z dnia 12.10.2006. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 30.11.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT sprzedaŜy 267/06 z dnia 29.11.2006. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 30.11.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 209/2006 z dnia 31.10.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 30.11.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 179/2006 z dnia 06.10.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 30.11.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 009809F0602EP z dnia 15.11.2006 roku. Zapłata za w/w 

fakturę nastąpiła dnia 30.11.2006 roku. 

• Oryginał Zamówienia  Kredytowego z dnia 30.12.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 125/11/2006 z dnia 23.11.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 30.11.2006 roku 

 

 Zgodnie z instrukcją zakładowego planu kont obowiązującą Zarządzeniem nr 1/2002 

Zarządu Gminy w Radkowie z dnia 26 marca 2002 obsługa projektu była prowadzona w ramach 

konta nr 137, 907, 908, 967. 

Kontrola ujęcia wydatków poniesionych na realizację Projektu w systemie finansowo – 

księgowym Gminy Radków nie wykazała nieprawidłowości. 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

- w I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności  

  z wnioskiem aplikacyjnym   w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Projekt budowlany; 

- Umowa nr 1/2006 z wykonawcą robót; 
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- Pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie - Decyzja nr 

16/03 znak: BU.I.7351/6/16/03 

- Dziennik Budowy Nr 64 tom I wydany dnia 03.06.2004 r. i Dziennik Budowy nr 64/04 

wydany dnia 12.10.2004 r. 

- Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, protokóły z przeprowadzenia prób 

szczelności kolektora tłocznego i kanału grawitacyjnego, protokóły z odbioru technicznego 

układu pomiarowego zasilania pompowni i protokół z inspekcji telewizyjnej kanalizacji 

- Protokół odbioru końcowego robót wykonanych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Radków – zadanie II” sporządzony dnia 20.11.2006 r. 

- Kosztorys powykonawczy 

- Protokół montaŜu, rozruchu i odbioru technicznego, deklaracji zgodności pompowni  

P-1 i P-2 

- Inwentaryzacja powykonawcza 

- Protokół odbioru końcowego robót wykonanych w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Radków – zadanie II”, sporządzony dnia 20.11.2006 r. 

- Dokumentacja przetargowa; 

- Dokumenty finansowo – księgowe. 

- w II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd trasą wybudowanej   

   sieci  kanalizacyjnej. 

Projekt budowlany Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, Kanalizacji 

sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, zabudowania rowu przydroŜnego w miejscowości 

Radków, gm. Radków,. został wykonany przez Przedsiębiorstwo InŜynierii Środowiska 

„EKOSAN” S. C. Częstochowa, Al. Armii Krajowej 60/62. 

Zakres opracowania obejmował: 

- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

- Projekt budowlany przepompowni ścieków 

- Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z 

przyłączami, 

- Projekt  budowlany przepompowni ścieków, 

- Projekt  budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, 

kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, zabudowania rowu 

przydroŜnego. 
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    Starostwo Powiatowe we Włoszczowie wydało w dniu 27.08.2003 r. pozwolenie na budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

trzech przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz budowę wodociągu i 

kanalizacji deszczowej w Radkowie -  Decyzja nr 16/03 znak: BU.I.7351/6/16/03.  

Protokół odbioru robót wykonanych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Radków – zadanie II został sporządzony dnia 20.11.2006 r.  

Zakres rzeczowy przedmiotu odbioru: 

- Kanał grawitacyjny φ 200 mm z PVC                         -    3 502,50 m 

- Kanał grawitacyjny φ 160 mm (przykanaliki) z PVC -     1 015,00 m 

    wraz ze studniami przyłączeniowymi PVC φ 400 mm    -   szt. 110 

 - Kanał tłoczny φ 110 mm z PEHD                                   -   882,50 m 

 - Przepompownie ścieków                                                 -    2 kpl. 

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie: 

 - rozpoczęcie inwestycji  08.06.2006 

 - zakończenie robót   15.11.2006 

 - zakończenie realizacji inwestycji   20.11.2006 r. 

 

 ZałoŜony następujące wskaźniki produktu: 

o  Liczba wybudowanych przepompowni ścieków w roku 2006 – 2 szt. został osiągnięty w 

całości (wg Protokółu odbioru). 

o Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2006 miał wynosić 5,40 km - 

został osiągnięty w całości (wg Protokółu odbioru). 

Wskaźniki planowanych rezultatów: 

o Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2004 i 2005 

wynosiła 102 osoby, a w roku 2006 530 osób – został osiągnięty w 100% (na 

podstawie danych statystycznych UG Radków) 

o Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji 

sanitarnej – w 2004 i 2005 r. - po 34 szt.  a w 2006 r. – 144 szt -  wykonano w 

100%  (umowy na przyłącza zawarto ze 110 odbiorcami 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: 
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Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty 

wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 10 000 PLN, co mieści się w granicach od 0,5%  

do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy PZP). Kryterium oceny 

ofert była najniŜsza cena. Koszt uzyskania SIWZ wynosił 50,00 PLN. Termin składania ofert            

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosił 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia 

Prezesowi UZP (zgodnie z art. 43. ust 2. Ustawy PZP).  Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

przesłane 14-02-2006 i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21-02-2006 r. 

nr 45 poz. 9505, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, a takŜe na 

stronie internetowej www.przetargi.pl. Ponadto, zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu 

informację o tym, iŜ zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR  

w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. 

Ponadto, w SIWZ nie dokonywano Ŝadnych modyfikacji.  

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano w dniu 05.04.2006 r. 

Komisję przetargową – Decyzja Wójta nr 2/06.  

Do upływu terminu składania ofert złoŜono 11 ofert, wymagane warunki udziału spełniło  

5 wykonawców. Z postępowania wykluczono 5 wykonawców. Listę wykonawców 

wykluczonych i przyczyny wykluczenia zawiera załącznik ZP-15. Odrzucono 6 ofert, listę ofert 

odrzuconych wraz z podaniem uzasadnienia zawiera załącznik ZP-16 . W trakcie postępowania  

wniesiono  protest i wydano rozstrzygnięcie, o którym informacja zawarta jest na druku ZP - 19. 

Zamawiający protest oddalił, na podstawie art. 89, ust.1 pkt. 2  Ustawy Pzp. Od rozstrzygnięcia 

protestu nie wniesiono odwołania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  

nr 6, którą złoŜyło Przedsiębiorstwo InŜynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” Sp. Akcyjna, 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Energetyków 4. Umowa nr 1/2006 między Zamawiającym  

a Wykonawcą została zawarta w dniu 05-06-2006 roku.   

 

Nadzór inwestorski  pełnił WielobranŜowy Zakład Inwestycji Rolniczych Spółka z o. o.  w Częstochowie, 

ul. Wręczycielska 11a, wybrana „z wolnej ręki”. Umowa o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 

 została zawarta w dniu 14.03.2006 r.  Do tej umowy  zawarto 3 aneksy, w których precyzowano zakres 

obowiązków inspektora nadzoru (Aneks nr 1  - z dnia 28.06.2006 r.,  Aneks nr 2 - z  dnia 31.07.2006 r.  

i Aneks nr 3 - z dnia 25.08.2006 r.). 

4) Promocja projektu.  
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Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR  

i flagą Unii Europejskiej. Informacje na temat realizowanego Projektu były publikowane                  

w lokalnej prasie („Echo Włoszczowy” dodatek regionalny do  dziennika „Echo Dnia”) oraz w 

gazetkach samorządowych  (Informator Samorządu Gminy Radków), a takŜe na stronie 

internetowej Urzędu Gminu Radków www.radkow.ugm.pl  

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu 

poprzez umieszczenie dwóch tablic pamiątkowych  na przepompowniach. W ogłoszeniu o 

zamówieniu na roboty budowlane zawarta została informacja o tym, iŜ zamówienie dotyczy 

realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny. 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  

w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 
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          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

                                                                                               …………………………….                                               

……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA Gmina Górno 
26-008 Górno 169 

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  

Z/2.26/III/3.2/241/04  
 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Radlin – I etap Kolektor „A” i „B” oraz 
pompownia P5” 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 7.12 ÷ 8.12.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 4/2006 

Wiesława Rusek – starszy inspektor – kierownik 
                               Zespołu Kontrolnego    KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 
Joanna Cieślik - Sztandera     – pracownik WZFE 
                                – członek Zespołu Kontrolnego 

Jarosław Królicki       – Wójt Gminy  
Henryk Opaliński –      Skarbnik Gminy 
Barbara Wołczyk – Kierownik Referatu 
Budownictwa, Geodezji i Rozwoju Infrastruktury 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO  

Jerzy Kaczmarczyk – Inspektor ds. Budownictwa 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 
 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 239 i 240 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach  

z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2  

oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju 

oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)   
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II. Cel kontroli  

       Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym               

z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją projektu. 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III  - Rozwój lokalny,   Działania 3.2 -  Obszary 

podlegające restrukturyzacji, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin –  

I etap  Kolektor „A” i „B” oraz pompownia P5” został złoŜony przez Gminę Górno w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31.08.2004 r. i zarejestrowany pod 

numerem Z/2.26/III/3.2/241/04. 

Projekt Gminy Górno został wybrany do współfinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 1318/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru projektu Gminy Górno Z/2.26/III/3.2/241/04  

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin – I etap  Kolektor „A” i „B” oraz 

pompownia P5” do wsparcia z działania 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji w ramach 

Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 i otrzymał dofinansowanie 

w wysokości 3 168 406,05 PLN (75%).  

Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej  dł. 6,8 km oraz  1 pompowni 

ścieków w miejscowości Radlin w Gminie Górno. 

Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie projektu   w dniu 23 lutego 2006 r.  

• zakończenie rzeczowe projektu  w dniu 31 sierpnia 2006 r. 

• zakończenie finansowe projektu w dniu 15.10.2006 r. 

 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Umowa pomiędzy Gminą Górno, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie projektu  

nr Z/2.26/III/3.2/241/04 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin – I etap  
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Kolektor „A” i „B” oraz pompownia P5” została podpisana w dniu 30 czerwca 2006 r.  

i zarejestrowana pod numerem  Z/2.26/III/3.2/241/04/U/151/06. 

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie          

w kwocie 1 159 960,61 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, 

w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 023 494,66 PLN, 

tj. 75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu i  współfinansowanie z budŜetu państwa 

w wysokości 136 465,95 PLN, tj. 10% wydatków kwalifikowanych. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania z własnych środków kwoty w wysokości 

204 698,93 PLN, jak równieŜ do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych  

w ramach Projektu. 

Całkowite wydatki kwalifikowane wynosiły 1 364 659,54 PLN  i były równe całkowitej 

wartość Projektu. 

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na 23 lutego 2006r.,  zakończenie rzeczowe na  

31 sierpnia 2006r., a zakończenie finansowe na 15 października 2006 r.  

Zgodnie z postanowieniem § 7 umowy Beneficjent złoŜył w dniu 11-07-2006r. 

zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę  

1 159 960,61 PLN wraz z deklaracją wekslową. 

Na wniosek Gminy Górno z dnia 25.08.2006r., w dniu 21 września 2006r. został podpisany 

Aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.2/241/04/U/151/06 do umowy o dofinansowanie Projektu. W aneksie 

ustalono nowy termin zakończenia rzeczowego realizacji Projektu na dzień 30 października 

2006 r., oraz termin finansowego zakończenia na dzień 15 grudnia 2006 r 

 

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie dwa 

wnioski o płatność, w tym jeden wniosek o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową. 

Zestawienie wniosków o płatność. 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty wnioskiem 
wg przedłoŜonych 
faktur i rachunków  

(brutto) 

kwalifikowanych kwalifikowanych 
do refundacji  

z EFRR 
Wnioski o płatność pośrednią 

I 28.07.2006 – 06.10.2006 723 873,86 723 873,86 542 905,40 

Razem 723 873,86 542 905,40 

Wniosek o płatność końcową 

II 07.10.2006 – 10.11.2006 639 292,40 639 292,40 479 469,30 
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Razem 639 292,40 479 469,30 

Wnioski o płatności pośrednie i końcową razem 1 363 166,26 1 022 374,70 

 

           W tabeli poniŜej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych  

w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków. 

Kategoria wydatku Planowane 
wydatki wg tab. 

E4 (brutto) 

 Suma 
wydatków  

z wniosków  
o płatność 

I II 

Bud. kan. sanit. w msc. Radlin-I etap 
Kolektor A i B oraz pompownia P5 

(7%) 

1 296 311,07 1 296 311,08 699 817,01 596 494,07 

Bud. kan. sanit. w msc. Radlin-I etap 
Kolektor A i B oraz pompownia P5 

(5%) 

32 476,03 32 476,02 17 532,27 14 943,75 

Nadzór inwestorski 5 812,44 5 812,44 3 137,86 2 674,58 

Opracowanie raportu oddziaływania na 
środowisko 

2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

Opracowania studium wykonalności 17 080,00 17 080,00 0,00 17 080,00 

Opracowanie Planu Rozwoju 
lokalnego 

6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 

Koszty promocji i reklamy 4 880,00 3 386,72 3 386,72 0,00 

Razem  
1 364 659,54 

 
1 363 166,26 

Kwota wydatków kwalifikowalnych 

objętych wnioskiem 

 
 
 

 
723 873,86 

 
639 292,40 

 

 

 

W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta kopii 

dokumentów, stanowiących załączniki do dwóch wniosków o płatność (m.in. faktur, rachunków, 

przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność  ujętych w nich wydatków. 

Zapisy dokonane w księgach rachunkowych odzwierciedlają poniesienie wydatków 

zgodnie z przedstawionymi fakturami. 

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

• Korespondencja związana z projektem; 

• Oryginał Faktury VAT nr FA/000273/2006 z dnia 09.08.2006 r. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 22.08.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT – MP nr 04/09/06 z dnia 14.09.2006 r. Zaplata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 29.09.2006 roku. 
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• Oryginał noty korygującej nr 4/2006 z dnia 26.10.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr FV 2/09/06 z dnia 06.09.2006 r. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 06.10.2006 roku. 

• Oryginał noty korygującej nr 3/2006 z dnia 26.10.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr FV 2/09/06. 

• Oryginał Faktury VAT nr 9/VII/2006 z dnia 20.07.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 28.07.2006 roku 

• Oryginał noty korygującej nr 2/2006 z dnia 26.10.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru z dnia 20.07.2006 roku do faktury VAT nr 9/VII/2006. 

• Oryginał Faktury VAT nr FV 21/10/06 z dnia 31.10.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 10.11.2006 roku. 

• Oryginał protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr FV 21/10/06. 

• Oryginał rachunku nr 2/04 z dnia 20.04.2004 roku. Zapłata za w/w rachunek nastąpiła 

dnia 21.04.2004 roku. 

• Oryginał Raportu Kasowego – RK nr 22/2004 za okres od 15 do 21 kwietnia 2004 roku. 

• Oryginał Faktury VAT – MP nr 24/10/06 z dnia 31.10.2006 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 10.11.2006 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 138/2004 z dnia 17.06.2004 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 28.06.2004 roku. 

• Oryginał Faktury VAT nr 1/09/2004 roku z dnia 03.09.2004 roku. Zapłata za w/w fakturę 

nastąpiła dnia 20.09.2004 roku. 

 

 Zgodnie z instrukcją zakładowego planu kont obowiązującą Zarządzeniem nr 56 Wójta 

Gminy z dnia 2 września 2003 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz innych 

zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Górno, obsługa projektu była prowadzona 

w ramach konta nr 130.  

Kontrola ujęcia wydatków poniesionych na realizację Projektu w systemie finansowo – 

księgowym Gminy Górno nie wykazała nieprawidłowości. 

 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 
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- w I etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd trasą wybudowanej   

   sieci  kanalizacyjnej, 

- w II etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności  

  z wnioskiem aplikacyjnym   w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Projekt techniczny; 

- Umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” sp. z o. o. , ul. Polna 

3a,  

37-100 Łańcut  zawarta w dniu 23-02-2006  roku.   

- Pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego – Decyzja nr 

11/2005 z dnia 01-03-2005 r. na budowę pięciu przejść kanalizacji sanitarnej pod drogą 

krajową  

NR 74, jednego przejścia pod drogą wojewódzką NR 745 i budowę odcinka rurociągu  

w pasie drogowym drogi krajowej nr 74. 

- Pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dnia 01-

04-2005 r. – Decyzja nr 250/2005. 

- Dziennik Budowy Nr 156/2006 wydany dnia 17.03.2005 r.; 

- Atesty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, protokóły z częściowego 

odbioru robót i przeprowadzonej próby szczelności na eksfiltrację,  

- Protokół odbioru robót nr EI/A Etapu I – Kolektor „A” wraz z przykanalikami i 

studniami  

z dnia 31-08-2006 r. 

- Protokół odbioru robót nr EI/B Etapu I – Kolektor „B” wraz z siecią rozgałęźną, 

przepompownią P5 i studniami z dnia 31.10.2006 r. 

- Dokumentacja przetargowa; 

- Dokumenty finansowo – księgowe. 

Projekt Budowlano – Wykonawczy kanalizacji sanitarnej na zadanie inwestycyjne  

pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Radlin, gm. Górno, pow. Kielce opracował Zakład 

Projektowo – Usługowy „NOSAN”, Kielce, ul. Hauke Bosaka 9. Zakres opracowania obejmował 

kanały sanitarne grawitacyjne oraz rurociągi tłoczne ścieków oznaczone na projekcie jako 

kolektory „A”, „B”, „C”, „D” i „E”. Projekt Budowla no – Technologiczny pompowni ścieków 

wykonała ta sama pracownia projektowa i obejmuje swoim zakresem cztery pompownie sieciowe 

P1 ÷ P4 i jedną indywidualną P5. 
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Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap I przewiduje wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej – kolektor „A” i „B” - o łącznej długości 6,8 km i jednej przepompowni 

ścieków P5. Etap II – wykonanie kolektorów „C”, „D” i „E”, oraz pompowni P1, P2, P3 i P4  

Gmina Górno  sfinansuje z własnych środków. W tym celu Gmina Górno złoŜyła wniosek do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  

o dofinansowanie zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, 

przepompowniami ścieków P1, P2, P3 i P4 oraz ich zasileniem energetycznym w miejscowości 

Radlin” o poŜyczkę w kwocie 2 467 706,00 PLN. 

    Starostwo Powiatowe w Kielcach wydało w dniu 01.04.2005 r. pozwolenie na budowę 

kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4 oraz ich  

zasilaniem energetycznym, Decyzja nr 250/2005 znak: B.II.7351-21-1/05. 

 ZałoŜono następujące wskaźniki produktu: 

- długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej  - w roku 2006 - 6,80 km  

- Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – w roku 2006 – 1 szt. 

- Powierzchnia uzbrojonego terenu – w roku 2006 – 523 ha. 

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w całości. 

Wskaźniki planowanych rezultatów: 

- Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 

w 2006 r. miała wynieść 102 szt. 

- Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej w 2006 r.  -  408 osób  

- Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w roku 2006 miała osiągnąć 31 

km. 

Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte w 100%. 

 

3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia:  

na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 

w trybie zapytania o cenę.  

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty  
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częściowej ani wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 100 000 PLN, co mieści się  

w granicach od 0,5% do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy 

PZP). Kryterium oceny ofert była najniŜsza cena. Koszt uzyskania SIWZ wynosił 268,40 PLN. 

Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosił 56 dni od dnia 

przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP (zgodnie z art. 43. ust 2. Ustawy PZP).  Ogłoszenie o 

zamówieniu zostało przesłane 17-11-2005 i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 

dn. 23-11-2005 r. nr 269 poz. 62462, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej 

zamawiającego. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12-01-2006 r. Data, godzina i 

miejsce otwarcia ofert: 12-01-2006 r. , godz. 13.15 Urząd Gminy Górno. W protokole z 

postępowania o udzieleniu zamówienia podano datę wysłania ogłoszenia 19-05-2005 r. a termin 

otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30.01.2006, godz. 13,00. Otwarcie ofert nastąpiło  

dn. 30-01-2006 o godz. 13.15 w Urzędzie Gminy Górno.  Ponadto, zamawiający zawarł  

w ogłoszeniu o zamówieniu informację o tym, iŜ zamówienie dotyczy realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie 

elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. Ponadto, w SIWZ  dokonywano modyfikacji  

i w związku z tym wydłuŜono dwukrotnie termin składania ofert, który ostatecznie został 

ustalony na dzień 30.01.2006 r. 

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano w dniu 12.05.2005 r. 

Komisję przetargową, na podstawie  zarządzenia wójta Gminy Górno.   

Do upływu terminu składania ofert złoŜono 11 ofert. Wymagane warunki udziału  

w postępowaniu spełniało 5 wykonawców, z postępowania wykluczono 0 wykonawców. 

Odrzucono 6 ofert. Listę wykonawców odrzuconych i przyczyny odrzucenia zawiera załącznik 

ZP-16. W trakcie postępowania wniesiono protest i wydano rozstrzygnięcie w którym uznano 

zasadność protestu i przedłuŜono termin składania ofert, oraz uzupełniono STWiORB  

(informacja zawarta jest  w załączniku ZP-19). W wyniku przeprowadzonego postępowania 

wybrano ofertę nr 6, którą złoŜyło Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o. o.,  

ul. Polna 3a, 37-100 Łańcut. Umowa nr BZP-ZP-5-05 między Zamawiającym a Wykonawcą 

została zawarta w dniu 23-02-2006  roku.   

Inspektor nadzoru został wyłoniony na podstawie zamówienia publicznego w trybie zapytania  

o cenę. Zamawiający wysłał zaproszenia do udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę 

do 8 wykonawców i ustalił wartość zamówienia na 60 000,00PLN. Wymagane warunki udziału 

spełniło 3 wykonawców. śadnej ofert nie wykluczono ani nie odrzucono. Kryterium wyboru była 

w 100% cena. Wybrano ofertę nr 2. w trakcie postępowania został wniesiony protest, który 
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Zamawiający oddalił. Umowa nr 5/2006  z 21-04-2006 r. została zawarta pomiędzy Gminą 

Górno a Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST”,  Krystyna Wiorek, na kwotę  

16 836,00 PLN 

W dniu 19-03-2004 zawarto umowę o dzieło pomiędzy Gminą Górno a p. Andrzejem Świątkiem 

na wykonanie Studium Oddziaływania na  Środowisko, na kwotę 2 000,00 PLN brutto. 

Dnia 10-05-2004 r. zawarto umowę nr 9/PRI/2004 pomiędzy Gminą Górno a WyŜszą Szkołą 

Handlową im. B. Markowskiego z siedzibą w Kielcach, na kwotę 66 100,00 PLN brutto,  

na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Górno. 

W dniu 26-07-2004 r. Gmina Górno zawarła Umowę nr 22/UE/2004 z „EUROPROJEKT” 

Centrum Doradztwa i Planowania Regionalnego w Kielcach na kwotę brutto 17 080,00 PLN,  

na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji Komunalnej. 

 

 
4) Promocja projektu.  

Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR  

i flagą Unii Europejskiej. Informacje na temat realizowanego Projektu były publikowane                  

w lokalnej prasie:  miesięcznik „Gołoborze” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy - 

www.gorno.pl.  

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu 

poprzez umieszczenie dwóch tablic pamiątkowych na trasie kolektora. W ogłoszeniu  

o zamówieniu na roboty budowlane zawarta została informacja o tym, iŜ zamówienie dotyczy 

realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR.  

 

V. Nieprawidłowo ści  

 Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny. 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  
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Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej moŜna 

zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  

w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

          Kontrolowany                                                                                    Kontrolujący 

 

…………………………… 

                                                                                               …………………………….                                               

……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Złota 

 Złota nr 109, 28-425 Złota 

NIP: 662-175-00-02, REGON: 291010872  

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  

Z/2.26/I/1.2/27/04 

pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnej w 5 wsiach gminy Złota, 

pomi ędzy Złot ą, a Rudaw ą”.  

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 29.09  –  04.10.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 5/2006 

Agata Wiech – inspektor  

– kierownik Zespołu Kontroluj ącego 

Urszula Uracz – starszy inspektor woj.  

– członek Zespołu Kontroluj ącego 

KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 

Andrzej Rachunek  

– członek Zespołu Kontroluj ącego 

Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota 

Janusz Nowak – kierownik Referatu ds. 

Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 

KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO  
Zofia Kurpios – Skarbnik Gminy Złota 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI  
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I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 144/06, 145/06 i 146/06 podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW  

w Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §18 ust. 1 i 2 oraz  

w związku z  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego 

Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).   

 

II. Cel kontroli  

Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym  

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym i umową o jego dofinansowanie oraz 

potwierdzenie stosowania przez beneficjenta wymogów związanych z promocją 

projektu.  

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

         Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I - Rozbudowa  

i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 

Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnej  

w 5 wsiach gminy Złota, pomiędzy Złotą, a Rudawą”, został złoŜony  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.06.2004 roku  

i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/I/1.2/27/04. 

Uchwałą Nr 741/04 z dnia 04 listopada 2004r. w sprawie wyboru zadań 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR) i Uchwałą Nr 861/05 z dnia  

19 stycznia 2005r. w sprawie zmiany  uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr 741/04 z dnia 04 listopada 2004r. w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych  

do wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

na lata 2004 – 2006 (ZPORR), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał  

na realizację wniosku pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej  
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w 5 wsiach gminy Złota, pomiędzy Złotą, a Rudawą” dofinansowanie w wysokości 

10.831.813,00PLN. 

Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim, a Beneficjentem – Gminą Złota w dniu 12 kwietnia 2005r.  

i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05.  

Przedmiotem Projektu (wg wniosku aplikacyjnego) było wybudowanie 

oczyszczalni ścieków biologiczno - mechanicznej o przepustowości 160 m3/dobę  

w miejscowości Złota oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Złota, Niegosławice, 

Nieprowice, Biskupice i Rudawa. 

      Zgodnie z umową nr Z/2.26/I/1.2/04/27/U/27/05 rozpoczęcie realizacji Projektu 

ustalono na dzień 28 grudnia 2004 roku, natomiast zakończenie na dzień 31 grudnia 

2006 roku.  

 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Działając na podstawie art.26, ust.5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  

o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), Wojewoda Świętokrzyski – 

Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu ZPORR na lata 2004 – 2006, zawarł  

w dniu 12 kwietnia 2005r. umowę z Beneficjentem Programu – Gminą Złota umowę  

nr Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/I/1.2/27/04  

pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w 5 wsiach gminy Złota, 

pomiędzy Złotą, a Rudawą”. Instytucja Pośrednicząca przyznała Gminie Złota 

dofinansowanie w wysokości 10.831.812,84PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

Zgodnie z zawartą umową całkowita wartość Projektu wynosiła 

14.940.431,50PLN, w tym całkowite wydatki kwalifikowane 14.940.431,50PLN. Gmina 

Złota zobowiązała się  do wydatkowania na realizację Projektu środki własne  

w wysokości 4.108.618,66PLN, jak równieŜ do pokrycia wszelkich wydatków 

niekwalifikowanych w ramach Projektu. 

Działając na podstawie § 6 umowy nr Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05, w dniu 10 maja 

2005r. Beneficjent wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie: 
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         - weksla in blanco na kwotę 5.298.387,35PLN wraz z deklaracją wekslową ; 

oraz 

         - notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

W związku z okolicznościami opisanymi w § 17, pkt 2 przedmiotowej umowy,  

tj. rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizacje Projektu przed dniem 

zawarcia umowy o jego dofinansowanie, w dniu 12 kwietnia 2005r. został podpisany 

aneks nr 01/05/Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05, w którym Instytucja Pośrednicząca przyznała 

Gminie Złota dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w wysokości 5.298.387,35PLN, co stanowiło 72,5% wydatków kwalifikowanych w 

ramach Projektu. Całkowita wartość Projektu obniŜyła się po przetargu do 

7.308.120,49PLN i tym samym całkowite wydatki kwalifikowane do 7.308.120,49PLN. 

Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację Projektu środków własnych w 

wysokości 2.009.733,14PLN oraz do pokrycia wszelkich wydatków niekwalifikowanych 

w ramach Projektu. 

Po rozstrzygnięciu przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizację 

Projektu, w dniu 01 lipca 2005r. został podpisany aneks  

nr 02/05/Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05, w którym Instytucja Pośrednicząca przyznała 

Beneficjentowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w wysokości 5.120.309,23PLN, co stanowiło 72,5% wydatków kwalifikowanych w 

ramach Projektu. Całkowita wartość Projektu zmniejszyła się do wartości 

7.062.495,49PLN,  

w tym wydatki kwalifikowane do 7.062.495,49PLN. Beneficjent zobowiązał się  

do wydatkowania na realizacje Projektu środki własne w wysokości 1.942.186,26PLN 

oraz do pokrycia wszelkich wydatków niekwalifikowanych w ramach Projektu. 

Na wniosek Beneficjenta w dniu 30 grudnia 2005r. został podpisany aneks  

nr 03/05/Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05 do umowy o dofinansowanie Projektu. W aneksie 

została uwzględniona korekta wynagrodzenia dla inspektora nadzoru zatrudnionego 

przez Gminę Złota do prowadzenia nadzoru przy budowie sieci kanalizacyjnej. Korekta 

wynagrodzenia nastąpiła ze względu na skrócenie terminu realizacji Projektu. 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmniejszyło się  

do kwoty 5.117.182,62PLN, co stanowiło 72,5% wydatków kwalifikowanych w ramach 

Projektu. Całkowita wartość Projektu zmniejszyła się do wartości 7.058.182,93PLN,  

w tym wydatki kwalifikowane do wartości 7.058.182,93PLN. Beneficjent zobowiązał się 
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do wydatkowania na realizacje Projektu wkładu własnego w wysokości 

1.941.000,31PLN oraz do pokrycia wszelkich wydatków niekwalifikowanych w ramach 

Projektu 

Na wniosek Beneficjenta, w dniu 20 kwietnia 2006r. został podpisany aneks  

nr 04/06/Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05 uwzględniający korektę wynagrodzenia dla 

inspektora nadzoru zatrudnionego do prowadzenia na budowie sieci kanalizacyjnej  

z tytułu jego pobytu na zasiłku chorobowym. Instytucja Pośrednicząca zmniejszyła z 

tego tytułu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 

wysokości 5.117.152,29PLN, stanowiącej 72,5% wydatków kwalifikowanych w ramach 

Projektu. Całkowita wartość Projektu zmniejszyła się do wartości 7.058.141,09PLN, w 

tym wydatki kwalifikowane do wartości 7.058.141,09pLN. Beneficjent zobowiązał się  

do wydatkowania na realizacje Projektu środków własnych w wysokości 

1.940.988,80PLN oraz do pokrycia wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach 

Projektu. 

W dniu 04 lipca 2006r. został podpisany aneks nr 

05/06/Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05 do umowy o dofinansowanie Projektu uwzględniający 

korektę wynagrodzenia  

dla inspektora nadzoru zatrudnionego przez Gminę Złota do prowadzenia nadzoru nad 

budową sieci kanalizacyjnej z tytułu obniŜenia przez ZUS składki odprowadzanej  

na ubezpieczenie. Dofinansowanie z EFRR zmniejszyło się do wartości 

5.117.150,38PLN, stanowiącej 72,5% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu. 

Całkowita wartość Projektu zmniejszyła się do kwoty 7.058.138,46PLN, w tym wydatki 

kwalifikowane do kwoty 7.058.138,46PLN. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania 

na realizacje Projektu środków własnych w wysokości 1.940.988,08PLN oraz do 

pokrycia wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu. 

W dniu 02 sierpnia 2006r. został podpisany aneks  

nr 06/06/Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05, w którym ustalono okres rozpoczęcia realizacji 

Projektu na dzień 28 grudnia 2004r., zakończenia realizacji rzeczowej na dzień 15 lipca 

2006r. i zakończenia realizacji finansowej Projektu na dzień 25 sierpnia 2006r. 

Ostateczne zmiany do umowy o dofinansowanie Projektu zostały wprowadzone 

aneksem nr 07/06/Z/2.26/I/1.2/27/04/U/05 z dnia 31 sierpnia 2006r., uwzględniającym 

roboty zamienne i dodatkowe wynikające z protokołu konieczności spisanego komisyjnie 

w dniu 06 lipca 2005r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, wykonawcy i inspektora 
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nadzoru oraz z protokołu nr 3 z dnia 04 lipca 2005r. sporządzonego przez 

przedstawicieli projektanta, inspektora nadzoru, przedstawicieli Beneficjenta i 

wykonawcy. Przedmiotowym aneksem zmniejszono dofinansowanie z EFRR do 

wysokości 5.081.889,92PLN, co stanowiło 72,5% wydatków kwalifikowanych w ramach 

Projektu. Całkowita wartość Projektu zmniejszyła się do wartości 7.065.284,41PLN, w 

tym całkowite koszty kwalifikowane w ramach Projektu do wartości 7.009.503,34PLN. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego  

w wysokości 1.927.613,42PLN, jak równieŜ do pokrycia wszelkich wydatków 

niekwalifikowanych w ramach Projektu. 

W czasie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył 5 wniosków o płatność, w tym  

4 wnioski o płatności pośrednie i 1 wniosek o płatność końcową 

Pierwszy wniosek o płatność został złoŜony w dniu 05 sierpnia 2005r. za okres  

od 29.07.2005r. do 29.07.2005r. na kwotę 1.526.285,27PLN, w tym do refundacji  

ze środków EFRR – 1.106.556,80PLN. 

Drugi wniosek o płatność został złoŜony w dniu 06.10.2005r. za okres od 30.07.2005r.  

do 22.09.2005r. na kwotę 926.429,86PLN, w tym do refundacji ze środków EFRR – 

671.661,65PLN. 

Trzeci wniosek o płatność został złoŜony w dniu 10.01.2006r. za okres od 23.09.2005r. 

do16.11.2005r. na kwotę 2.398.370,84PLN, w tym do refundacji ze środków EFRR – 

1.738.818,86PLN. 

Czwarty wniosek o płatność został złoŜony w dniu 07.09.2006r za okres od 17.11.2005r. 

do 11.01.2006r. na kwotę 490.890,71PLN, w tym do refundacji ze środków EFRR – 

355.895,76PLN.  

Piąty wniosek o płatność końcową został złoŜony w dniu 21.09.2006 za okres od 

12.01.2006r. do 09.08.2006r.na kwotę 1.667.526,69 PLN, w tym do refundacji ze 

środków EFRR – 1.208.956,85 PLN. 

Zestawienie wniosków o płatności: 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty wnioskiem 
wg przedłoŜonych 

faktur  
i rachunków  

(brutto) 

kwalifikowanych kwalifikowanych do 
refundacji  
z EFRR 

Wnioski o płatność pośrednią 
I 29.07.2005r.-29.07.2005r 1.526.285,24 1.526.285,24 1.106.556,80 

II 30.07.2005r.-22.09.2005r 926.429,86 926.429,86 671.661,65 
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III 23.09.2005r. -16.11.2005r. 2.398.370,84 2.398.370,84 1.738.818,86 

IV 17.11.2005 – 11.01.2006r. 490.890,71 490.890,71 355.895,76 

Razem 5.341.976,65 3.872.933,07 

Wniosek o płatność końcową 

V 12.01.2005 – 09.08.2006r. 1.667.526,69 1.667.526,69 1.208.956,85 

Razem 1.667.526,69 1.208.956,85 

Wnioski o płatności pośrednie i końcową razem 7.009.503,34 5.081.889,92 

 

W tabelach poniŜej zestawiono: 

a) wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu w poszczególnych 

    kategoriach wydatków. 

                                                                                                                                                                             (w PLN)  

Nr wniosku o płatność Kategoria 
wydatku 

 

Planowane 
wydatki 
wg tabeli 

E4 (brutto) 

Suma 
wydatków  
z wniosku  
o płatność 

I II III IV V 

Oczyszczalnia 
ścieków 

2.406.116,88 2.406.116,88 493.760,86 689.804,86 840.140,75 167.579,24 214.831,69 

Sieć kanaliza-
cyjna 

4.451.368,51 4.451.368,51 1.032.524,90 212.225,00 1.537.490,09 273.956,57 1.395.171,95 

Inspektorzy 
nadzoru  
z przetargu 

80.750,00 80.750,00 - 
24.400,00 

 
20.740,00 5.124,00 30.486,00 

Inspektor 
nadzoru 
zatrudniony 
przez Gminę 
Złotą 

71.267,95 71.267,95 - - - 44.230,90 27.037,05 

Razem 7.009.503,34 7.009.503,34 Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 
   1.526.285,24 926.429,86 2.398.370,84 490.890,71 1.667.526,69 

 

a) rozliczenie wydatków kwalifikowanych ujętych we wnioskach o płatności. 

 

Nr wniosku o płatność Kategoria 
wydatku 

 

Planowane 
wydatki 
wg tabeli 

E4 (brutto) 

Suma 
wydatków  
z wniosku  
o płatność 

I II III IV V 

Oczyszczalnia 
ścieków 

2.406.116,88 2.406.116,88 493.760,86 689.804,86 840.140,75 167.579,24 214.831,69 

Sieć kanaliza-
cyjna 

4.451.368,51 4.451.368,51 1.032.524,90 212.225,00 1.537.490,09 273.956,57 1.395.171,95 

Inspektorzy 
nadzoru  
z przetargu 

80.750,00 76.350,00 - 
20.000,00 

 
20.740,00 5.124,00 30.486,00 

Inspektor 
nadzoru 
zatrudniony 
przez Gminę 
Złotą 

71.267,95 71.267,95 - - - 44.230,90 27.037,05 

Razem 7.009.503,34 7.005.103,34 Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 
   1.526.285,24 922.029,86 2.398.370,84 490.890,71 1.667.526,69 
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W czasie kontroli sprawdzono wszystkie oryginały faktur, przelewów oraz wyciągów 

bankowych dotyczących projektu, których kserokopie stanowiły załączniki do złoŜonych 

w Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatności pośrednie i końcową. 

Sprawdzone dokumenty były opisane przez Beneficjenta zgodnie z wymaganiami  

i podpisane przez upowaŜnione osoby. Zapisy dokonane w księgach rachunkowych 

odzwierciedlały, zgodnie z przedstawionymi fakturami, poniesione przez Beneficjenta 

wydatki na realizację Projektu. 

Po weryfikacji formalnej i merytorycznej II wniosku o płatność pośrednią, za okres  

od 30.07.2005r. do 22.09.2005r. Instytucja Pośrednicząca poświadczyła kwotę 

wydatków kwalifikowanych pomniejszoną o kwotę 4.400PLN. Wynikało to z braku 

wyodrębnionego podatku VAT w kategorii wydatków w tabeli E 4 wniosku aplikacyjnego 

„Inspektorzy nadzoru”. W związku z tym występujący w dołączonych do wniosku  

o płatność fakturach nr 02/08/05 i 05/07/05 podatek VAT został uznany za wydatek 

niekwalifikowany.  

PoniewaŜ jednak Aneksem nr 03/05/Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05 z dnia 30 grudnia 2005r. 

została zmieniona tabela E4 i z kategorii „Inspektorzy nadzoru z przetargu” wydzielono 

kategorię VAT jako koszt kwalifikowalny, poniesiony wydatek podlega refundacji  

w wysokości 3.190,00PLN (72,5% od kwoty 4.400,00PLN). 

                                           

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

       Dokonano sprawdzenia i weryfikacji następujących dokumentów: 
 
       Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem i obiektami  

2. Oświadczenie Beneficjenta o posiadaniu prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane co jest niezbędne do ubiegania się o środki  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, podpisane przez Wójta Gminy 

Złota - Tadeusza Sułka z dnia 20.12.2004 r. ;  

Dokumentacja dotycz ąca przygotowania  Projektu do realizacji.  

1.   Mapy i szkice sytuujące lokalizację projektu. 

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 10/02  

z dnia 08.07.2002 wydana przez Wójta Gminy Złota dotycząca budowy 
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kanalizacji w miejscowościach: Złota, śurawiki, Niegosławice, Nieprowice  

i Rudawa; pismo znak G.P.I-7331/10/02. 

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 1/02  

z dnia 03.03.2002 wydana przez Wójta Gminy Złota dotycząca budowy 

oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym; pismo znak  

G.P.I-7331//02. 

5. Potwierdzenie zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

6. Decyzja nr AB.IV -7331/121/02 z dnia 30.12.2002  zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, dotycząca oczyszczalni 

ścieków. 

6 Decyzja nr AB.IV -7331/16/03 z dnia 28.02.2003  zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, dotycząca kanalizacji 

sanitarnej wraz przepompowniami i przyłączami. 

7 Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie wyraŜająca zgodę  

na lokalizację projektowanej sieci sanitarnej przy drogach powiatowych nr 

15177 i 15180 oraz wymianę sieci wodociągowej i lokalizację kanalizacji 

deszczowej  

w pasie drogi nr 115180; pismo znak PZD-7332/18/2002  z dnia 23.07.2002. 

8 Opinia ZUDP nr 66/2002 z dnia 24.07.2002 wydana przez Starostę w 

Pińczowie. 

9 Raport oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych oczyszczalni 

ścieków dla miejscowości Złota oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 

Złota, Biskupice, śurawiki, Niegosławice, Nieprowice i Rudawa wykonany przez 

biegłego – dr. InŜ. Lech Dzienis z listy Wojewody Podlaskiego nr 032 w 

zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko z maja 2004. 

10 Decyzja wydana przez Starostę Pińczowa, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska w sprawie udzielenia pozwolenia na odprowadzenie 

ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków  w m. Złota do Strugi Złota w 

km 3+0700; pismo znak; Rli.VII.6223/06 z dnia 12.07.2006. 

11 Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wykonany przez Biuro 

Projektowo-Badawcze S.C.Białystyk ul. Upalna 2; projektant –mgr inŜ. Zdzisław 
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Ścięgaj  

nr upr. SUW-12/90 . 

12 Projekt budowlany oczyszczalni ścieków wykonany przez Biuro Projektowo-

Badawcze :PROEKO: S.C.Białystyk ul. Upalna 2; projektant – mgr inŜ. Arch. 

Katarzyna ChyŜy nr upr BŁ/78/98; mgr inŜ. Jarosław Lipartowski nr upr 

SŁ/86/89; inŜ. Leonard Onufrujuk nr upr BŁ/1326/89. 

 

W przygotowaniu projektu nie stwierdzono nieprawidłowości 

 

Przedmiot Projektu : 

Przedmiotem projektu była budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem 

energetycznym oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do istniejących 

budynków w miejscowościach: Złota, Biskupice, śurawiki, Niegosławice, Nieprowice  

i Rudawa. 

Oczyszczalnia ścieków została zlokalizowana w miejscowości Złota  

o przepustowości 160 m3/d z punktem zlewnym ścieków dowoŜonych drogą dojazdową, 

doprowadzeniem wody, energii elektrycznej i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych. 

 Oczyszczalnia ścieków oparta jest na wielofunkcyjnym reaktorze biologicznym 

SBR-BIOGEST umoŜliwiającym prawidłową prace oczyszczalni w zakresie od 10% do 

150% obciąŜeń nominalnych. 

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki od 1100 mieszkańców. Ścieki są doprowadzone 

kanałem grawitacyjnym o Ø 300 mm, bezpośrednim odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych jest ciek Struga Złota dopływ Nidy zaliczanej do I -  szej klasy czystości 

wód. 

Zasilanie oczyszczalni ścieków jest przyłączem kablowym, miejsce przyłączenia 

stacja transformatorowa 15/04 kV w miejscowości Złota II Piekarnia. 

Kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami do istniejących budynków  

w miejscowościach: Złota, Biskupice, śurawiki, Niegosławice, Nieprowice i Rudawa 

wykonano z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe na wcisk oraz  

z przepompownią ścieków i rurociągów tłocznych. 

W efekcie realizacji projektu wykonano oczyszczalnią ścieków wraz z przyłączem 

energetycznym,  skanalizowano 5 miejscowości z Gminy Złota i zostało wykonanych: 
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26,4 km sieci kanalizacyjnej, 16 szt. przepompowni ścieków oraz 307 szt. 

przykanalików.  

 

 

Dokumentacja budowy. 

1. Dziennik budowy nr AB.VI-7351/D/185/04 z dnia 16.12.2004 Wydany przez Starostwo  

    Powiatowe w Pińczowie Tom I i II na budowę oczyszczalni ścieków wraz z 

przyłączem  

    energetycznym i drogą dojazdową 

⇒ Kierownik budowy - Piotr Czyszczoń nr upr. KL-43/2000 

⇒ Kierownik robót Wiesław Wójcik nr upr A-649-148/82  

⇒ Kierownik robót Franciszek Turczyn nr upr WD-NB-63/119/78 

⇒ Inspektor nadzoru Marcin Westphal nr upr 64/83 branŜa architektoniczna  

i konstrukcyjna  

⇒ Inspektor nadzoru Zdzisław Duda nr upr 119/KL/72 branŜa elektryczna  

⇒ Inspektor nadzoru Zdzisław Galas nr upr KL-181/92 branŜa drogowa 

⇒ Inspektor nadzoru Piotr Surgiel nr upr KL-361/94 branŜa technologiczna 

⇒ Inspektor nadzoru Marcin Waligórski nr upr KL-142/2002 branŜa elektryczna 

2. Dziennik budowy nr AB.VI-7351/D/184/04  z dnia 16.12.2004 wydany przez 

Starostwo  

    Powiatowe w Pińczowie Tom I,II, III i IV na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz  

    z przykanalikami. 

⇒ Kierownik budowy- Piotr Czyszczoń nr upr. KL-43/2000: 

⇒ Inspektor nadzoru – Józef Kamiński nr upr KL-255/94. 

3. Protokół przekazania placu budowy spisany dnia 28.12.2004. 

4. Oświadczenia kierownika budowy Piotr Czyszczoń i inspektorów nadzoru Wiesława  

    Westphal i Józefa Kamińskiego o podjęciu obowiązków. 
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5. Protokół konieczności z dnia 06.07.2005 dotyczący uzgodnień zmian trasy sieci  

    i przyłączy kanalizacyjnych polegających na zastąpieniu przepompowni P 13 i SP 45  

    kolektorem fi 200 mm na długości 80 m oraz kolektorem fi 250 na długości 50 m wraz  

   z jego remontem i zwiększeniem głębokości posadowienia. 

6. Protokół konieczności spisany dnia 06.07.2005 dotyczący wymiany gruntu w obrębie  

    drogi powiatowej nr 0076 T w miejscowości Złota.  

7. Protokół odbioru końcowego oczyszczalni ścieków z dnia 30.12.2005 z załącznikami  

    do uzupełnienia przez wykonawcę do dnia 30.01.2006. 

8.  Załączniki uzupełniające do protokółu z dnia 30.12.2005: 

⇒ Deklaracja zgodności kabli i przewodów; 

⇒ Deklaracja zgodności opraw oświetleniowych. 

⇒ Deklaracja zgodności osprzętu elektrycznego. 

⇒ Deklaracja zgodności rozdzielnicy. 

⇒ Protokół stanu izolacji YAKY 4x120.  

⇒ Protokół stanu izolacji ZUS agregatu, YKY 5x6. YDY3V2,5. 

⇒ Deklaracja zgodności fundamentów słupów. 

⇒ Deklaracja zgodności słupów oświetleniowych. 

⇒ Deklaracja zgodności oprawy na słupach. 

⇒ Pomiary stanu izolacji kabla zasilającego oprawy. 

⇒ Deklaracja zgodności grzejników elektrycznych. 

⇒ Deklaracja zgodności rur ochronnych SDS 160. 

⇒ Protokóły ochrony przeciwpoŜarowej.  

⇒ Atesty na krawęŜniki, obrzeŜa, chodniki, korytka betonowe, piasek, rury fi 500  

i rury Ŝelbetowe. 

⇒ Atesty na rury PCV i studzienki. 

⇒ Deklaracja producenta masek MSA AUER.  
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⇒ Deklaracja zgodności czujnika do pomiaru tlenu rozpuszczonego ENDRESS-

HAUSER. 

⇒ Deklaracja zgodności pompy SIGMA 65XDFU. 

⇒ Deklaracja zgodności przenośnej stacji do poboru próbek LIQVI-PORT 2000. 

⇒ Wyniki z prób szczelności zbiornika Ŝelbetowego reaktora biologicznego 

przeprowadzonych w dniach 15.07- 19.07.2005. 

⇒ Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania oczyszczalni ścieków 

wraz z przyłączem energetycznym i drogą dojazdową zgodnie z projektem 

budowlanym, pozwoleniem na budowę i przepisami z dnia 30.12.2005. 

  9. Sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków w Złotej z dnia  

      22.08.2006. 

10. Sprawozdanie z badania ścieków wykonane przez Inspekcje Ochrony Środowiska,  

      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.09.2006. 

11. Decyzja dotycząca  pozwolenia na  uŜytkowanie oczyszczalni ścieków; pismo znak:  

      PINB-7149/2/06 z dnia 07.02.2006. 

12. Protokół końcowy odbioru robót pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji  

       w 5 wsiach Gminy Złota pomiędzy Złota a Rudawą” z dnia 14.07.2006 zawierający: 

⇒ Dzienniki budowy. 

⇒ Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu zadania; budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami zgodnie z projektem 

budowlanym, pozwoleniem na budowę i przepisami z dnia 21.06.2006. 

⇒ Protokoły badania szczelności sieci kanalizacji sanitarnej na infiltrację.  

⇒ Dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonaną przez firmę Usługi 

Geodezyjne „GEOSIT” S.c. z dnia 06.2006. 

Projekt został wykonany przez Beneficjenta zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym 

Z/2.26/I/1.2/27/04 z dnia 21.12.2004, umową nr Z/2.26/I/1.2/27/04/U/27/05 z  dnia 

12.04.2005 o jego dofinansowanie  oraz aneksami do umowy. 
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3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził dwa postępowania przetargowe. 

I. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  

     nieprzekraczającej 60 000 EURO na pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie  

     pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji w 5 wsiach Gminy Złota 

     pomiędzy Złotą a Rudawą” z wyłączeniem sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

    obejmującego roboty: architektoniczną, konstrukcyjną, elektryczną, technologiczną  

     i drogową. 

       Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty: 

15 SIWZ; pismo znak G.P.IV-3410/3/05 z miesiąca marzec 2005: 

⇒ Terminy wykonania zamówienia- oczyszczalnia ścieków 05.04.05-01.02.06 

zasilanie energetyczne i przepompownie 05.04.05-31.12.06 

⇒ Wartość zadania – 2 500 000 zł 

⇒  Otwarcie ofert – 04.04.2005 godz. 9.15  

⇒ Wadium – 200 zł 

2 Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego www.gminazlota.pl/bip  

od daty 16.03.2005 do daty 04.04.2005. 

3 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od daty 16.03.2005 do daty 

04.04.2005. 

4 Zarządzenie nr 12/2005 Wójta Gminy Złota z dnia 04.04.2005 dotyczące 

powołania komisji przetargowej. 

5 Protokół postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego; znak GPI-III -

3410/3/05 druk ZP-2: 

⇒ Wartość zamówienia ustalono w wysokości 100 000 zł /2410 EURO; osoba 

odpowiedzialna za ustalenia – Jarosław Nowak 

⇒ Oświadczenia złoŜono- 4 osoby, zał. ZP-11 

⇒ ZłoŜono ofert- 1; zał. ZP-12 

⇒ Warunki spełnia- 1 wykonawca; zał. ZP-14 

⇒ Wykluczonych – 0 wykonawców; zał. ZP-15 

⇒ Odrzuconych – 0 wykonawców; zał. ZP-16 
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⇒ Oferta – Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek;  

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51/427; cena oferty- 80 750,00 zł 

⇒ Protesty i odwołania- brak; zał. ZP-19 

6 Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu 11.04.2005 w Złotej 

pomiędzy Gminą Złota reprezentowaną przez mgr Tadeusz Sułek, a Zakładem 

Obsługi Inwestycji :EKO-INWEST” reprezentowanym przez mgr inŜ. Krystyna 

Wiorek – Dyrektor; umowa obejmuje pełnienie nadzoru nad robotami 

dotyczącymi budowy oczyszczalni ścieków, zasilania energetycznego oraz 

przepompowni. 

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

II. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej 

60 000 EURO na roboty budowlane pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacji w 5 wsiach Gminy Złota pomiędzy Złotą, a Rudawą”. 

        

          Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty. 

1 SIWZ; pismo znak GPI-III-3410O/11/04 z dnia 14.07.2004. 

2 Zarządzenie nr 36/2004 Wójta Gminy Złota w sprawie powołanie komisji 

przetargowej z dnia 14.10.2004. 

3 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do Prezesa UZP wysłano dnia 

16.07.2004 pod nr 60326 druk  ZP-200; data ogłoszenia – 22.07.2004 zawiera: 

⇒ Opis przedmiotu zamówienia 

⇒ Tryb zamówienia-nieograniczony 

⇒ Terminy wykonania zamówienia; rozpoczęcie robót-20.09.2004; 

zakończenie 

      – 31.12.2006 

⇒ Wadium – 100 000 zł 

⇒ Termin składania ofert- 08.09.2004 godz. 10.30 

⇒ Kryterium oceny ofert-najniŜsza cena 

4 Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 16.07.2004. 

5 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego od dnia 

16.07.2004. 
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6 Pismo znak GPI-I-3410/16/04  z dnia 03.09.2004 o zmianie terminu składania 

ofert; z dnia 08.09.2004 na dzień 29.09.2004. 

7 Pismo znak GPI-I-3410/16/04  z dnia 24.09.2004 o zmianie terminu składania 

ofert; z dnia 29.09.2004 na dzień 18.10.2004. 

8 Pismo znak GPI-I-3410/16/04  z dnia 15.10.2004 o zmianie terminu składania 

ofert; z dnia 18.10.2004 na dzień 28.10.2004; wszystkie zmiany terminów 

składania ofert wynikły na skutek licznych zapytań oferentów dotyczących 

SIWZ. 

9 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia; druk ZP-1 znak GPI-I-

3410/16/04 zawiera: 

⇒ Ustalenie wartości zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego – 14 538 432 zł   

z dnia 16.06.2004 

⇒ Oświadczenia złoŜone przez członków komisji przetargowej w ilości – 4 osób 

zał. ZP-11 

⇒ Termin składania ofert – 28.10.2004 godz. 10.30 otwarcie ofert - godz.11.00 

⇒ ZłoŜono 14 ofert zał. ZP-12 

⇒ Warunki spełnia – 9 wykonawców zał. ZP-14 

⇒ Wykluczono – 3 wykonawców zał. ZP-15 

⇒ Odrzucono – 5 wykonawców zał. ZP-1 

⇒ Protesty i odwołania – 4 wykonawców zał. ZP-19 

⇒ Uwzględniono protest firmy ABM „ SOLID’ S.A i dokonano powtórnego badania 

ofert 

⇒ Oferta najkorzystniejsza- Konsorcjum; firma KANWOD S.C Piotr Czyszczak, 

Krzysztof Półtorak ul. Stopnicka 13 Nowy Korczyn jako lider oraz 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne BETONCHEM Sp.z.o.o z siedziba  

w Zgórsku k/Kielc 26-052 Sitkówka   

⇒ Protokół zatwierdzono po dokonaniu czynności nowych w dniu 22.11.2004 

10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia druk ZP-250  z dnia 29.11.2004 

11 Umowa zawarta w dniu 28.12.2004 pomiędzy Gminą Złota reprezentowaną 

przez Wójta Gminy Tadeusz Sułek a firmą KANWOD S.C Piotr Czyszczak, 

Krzysztof Półtorak na budowę oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem 
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energetycznym, przepompowniami i siecią kanalizacji sanitarnej w 5 wsiach 

Gminy Złota pomiędzy Złotą, a Rudawą. 

12 Umowa Konsorcjum zawarta w dniu 24.09.2004  pomiędzy: p. Piotr Czyszczoń  

i p. Krzysztof Półtorak reprezentujących firmę KANWOD, a p. Paweł Sikorski- 

Prezes Zarządu i p. Jerzy Szczerba – Vice Prezes Zarządu reprezentujący 

firmę BETONCHEM.  

13. Umowa o pracę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami 

sieci wodno-kanalizacyjnej na budowie pn.” Budowa oczyszczalni ścieków i 

sieci kanalizacji w 5 wsiach Gminy Złota pomiędzy Złota a Rudawą” zawarta 

pomiędzy Wójtem Gminy Tadeusz Sułek a Józef Kamiński –nr upr. KL-255/94 

przynaleŜność do ŚOIIB nr ewid. SWK/IS/1234/01. 

. 

4) Promocja projektu.  

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił 

właściwą promocję projektu poprzez: 

- umieszczenie tablicy pamiątkowej na obszarze realizowanej inwestycji; forma 

tablicy jest zgodna z zasadami wdraŜania funduszy strukturalnych i zasadami 

wdraŜania ZPORR, 

- umieszczenie informacji dotyczącej projektu w Tygodniku Ponidzia, 

- umieszczenie znaku ZPORR, flagi unijnej i informacji o współfinansowaniu 

projektu z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dokumentach związanych  

z realizacją projektu. 

 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny. 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  
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Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej 

moŜna zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne 

zastrzeŜenia co do ustaleń  w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

           2  Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

          Kontrolowany                                                                        Kontrolujący 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

………………………………….                                               …………………………… 

          (podpis)                                                                                        (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina S ędziszów,  

ul. Dworcowa 20 

28 – 340 Sędziszów 

NIP: 6562164804, REGON: 291009857  

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  

Z/2.26/III/3.1/325/04 

pn.: „Budowa bazy turystyczno – 

kulturalno – rekreacyjnej w S ędziszowie 

przy ul. Sportowej”.  

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 13.11 – 15.11. 2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 12/2006 

Agata Wiech – inspektor – kierownik 

Zespołu Kontroluj ącego 

Robert Jawor – inspektor - członek 

Zespołu Kontroluj ącego 

KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 

Joanna Cie ślik – Sztandera – członek 

Zespołu Kontroluj ącego 

Wacław Szarek – Burmistrz S ędziszowa 

Katarzyna Pacholec – Podinspektor do 

spraw monitorowania i rozliczania 

Funduszy Europejskich 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 

KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO  
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DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 

 

 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 188/06, 189/06 i 196/06 podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW  

w Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 

ust. 1 i 2 oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu 

sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206  

z późn. zm.)   

 

II. Cel kontroli  

 

Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym  

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez 

Beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu.  

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

 

         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III „Rozwój 

lokalny”, Działanie  3.1 Obszary wiejskie, Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa bazy turystyczno – kulturalno – rekreacyjnej  

w Sędziszowie przy ul. Sportowej,” został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 

15.11.2004 roku i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/325/04.  

 Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przedmiotem projektu jest budowa 

kompleksowej bazy turystyczno – kulturalno rekreacyjnej w Sędziszowie.  

W ramach projektu planowano budowę obiektu posiadającego scenę wraz z zapleczem 

w postaci ścieŜki rowerowej, placu zabaw, kortów tenisowych oraz boisk. 
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Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie projektu   w dniu 2 stycznia 2005 r.  

• zakończenie projektu  w dniu 15 listopada 2006 r. 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Sędziszów otrzymała dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 216 847,34 PLN, 

stanowiące 65% wydatków kwalifikowanych oraz z budŜetu państwa w kwocie 

187 207,28 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosiła 1 872 072,83 PLN, natomiast 

całkowita wartość projektu 1 921 072,83 PLN. Gmina Sędziszów zobowiązała się 

do pokrycia ze środków własnych pozostałej kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 

468 018,21 PLN oraz wszelkich wydatków niekwalifikowanych.  

Działając na podstawie § 7 Umowy nr Z/2.26/III/3.1/325/04/U/125/05, Beneficjent 

wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci weksla wraz z deklaracja 

wekslową.  

 

W ramach Projektu podpisane zostały dwa aneksy do umowy: 

5) Aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/325/04/U/125/05 z dnia 18 maja 2006 roku,  

w związku z wystąpieniem okoliczności opisanych w § 17 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 

przedmiotowej umowy tj. rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na 

realizację Projektu, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 

1 212 880,71 PLN co stanowiło 51,80% wydatków kwalifikowalnych w ramach 

Projektu, natomiast współfinansowanie z budŜetu państwa wyniosło 186 380,90 

PLN co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Całkowita 

wartość Projektu zwiększyła się do kwoty 2 515 868,90 PLN , Całkowite wydatki 

kwalifikowalne wyniosły 2 341 468,55 PLN. Beneficjent zobowiązał się do 

wydatkowania na realizację projektu środków własnych w wysokości 942 206,94 

PLN oraz pokrycia pozostałych wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. 
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6) Aneks nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/325/04/U/125/05 z dnia 31 sierpnia 2006 roku, 

zmianie uległy terminy realizacji podane w Projekcie: 

- rozpoczęcie realizacji 27 lutego 2006r.; 

- zakończenie rzeczowe realizacji 30 września 2006r.; 

- zakończenie finansowe realizacji 15 listopada 2006r. 

 

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie 

cztery wnioski o płatność, w tym trzy wnioski o płatność pośrednią i jeden o płatność 

końcową. 

Zestawienie wniosków o płatność. 

Kwota poniesionych wydatków Lp. Okres objęty 
wnioskiem wg przedłoŜonych 

faktur i rachunków  
(brutto) 

kwalifikowanych kwalifikowanych 
do refundacji  

z EFRR 
Wnioski o płatno ść pośredni ą 

I 07.09.2004 – 

30.12.2004 

32 465,00 32 465,00 16 816,87 

 II 31.12.2004                 – 

28.06.2006 

294 494,11 294 494,11 152 547,95 

III 29.06.2006 – 

27.07.2006 

1 549 444,99 1 549 444,99 802 612,50 

Razem 1 876 404,10 971 977,32 

Wniosek o płatno ść końcow ą 

IV 28.07.2006 – 

12.10.2006 

465 064,45 465 064,45 240 903,39 

Razem 465 064,45 240 903,39 

Wnioski o płatno ści po średnie i ko ńcow ą razem 2 341 468,55 1 212 880,71 

 

 

 W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez 

Beneficjenta kopii dokumentów, stanowiących załączniki do pięciu wniosków o płatność 

(m.in. faktur, rachunków, przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność  ujętych  

w nich wydatków. 
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           W tabeli poniŜej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych  

w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków. 

 

 

 

  

Nr wniosku o płatność 
Kategoria wydatku Planowane wydatki wg 

tab. E4 (brutto) 

 Suma wydatków z 
wniosków o 

płatność I II III IV 

Projekt budowlany 
wraz z 

kosztorysami 
20 000,00 20 000,00 20 000,00       

Projekt 
budowlany-mapy 1 485,00 1 485,00 1 485,00       

Studium 
wykonalności 

10 980,00 10 980,00 10 980,00       

Drogi i place 289 355,39 289 355,39     289 355,39   

ŚcieŜka pieszo-
rowerowa 34 815,76 34 815,76     34 815,76   

Plac zabaw 22 683,37 22 683,37     22 683,37   

Korty tenisowe 242 149,49 242 149,49     242149,49   

Kąpieliska 300 368,77 300 368,77     300 368,77   

Boisko 
wielofunkcyjne 

220 380,30 220 380,30     220 380,30   

Boisko do piłki 
plaŜowej 

59 825,66 59 825,66     59 825,66   

Urządzenia placu 
zabaw, boisk i 

kortów 
379 866,25 379 866,25     379 866,25   

Budynek bazy 472 817,09 472 817,09   244 677,09   228 140,00 

WyposaŜenie bazy 41 813,63 41 813,63       41 813,63 

Roboty 
elektryczne 

143 613,39 143 613,39       143 613,39 

Instalacje 
wod.kan. I c.o. 74 217,02 74 217,02   49 817,02   24 400,00 

Nadzór 
inwestorski - 

roboty budowlane 
23 849,18 23 849,18       23 849,18 

Nadzór 
inwestorski - 

instalacje wod-kan 
1 113,25 1 113,25      1 113,25 

Nadzór 
inwestorski - 

roboty elektryczne 
2 135,00 2 135,00       2 135,00 

Razem 2 341 468,55 2 341 468,55 Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 

   32 465,00 294 494,11 1 549 444,99 465 064,45 
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W dniu 23 września 2005 roku zostało wprowadzone Zarządzenie Nr 59a 

Burmistrza Miasta Sędziszowa w sprawie aktualizacji planów kont dla budŜetu gminy 

oraz jednostki budŜetowe. 

 

Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, 

merytorycznym i finansowym. 

 

Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich 

oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione 

wydatki, są opisane zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 

 Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Gminie Sędziszów są 

toŜsame z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim wniosków o płatność.  

Do informacji nie załącza się kserokopii faktur i wyciągów, poniewaŜ znajdują się 

one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Przedmiotem projektu była budowa następujących obiektów i urządzeń: 

• Obiekty kubaturowe – budowa budynku zaplecza turystyczno – kulturalno – 

rekreacyjnego: 

Budowa obiektu wraz z zadaszoną sceną o konstrukcji mieszanej (ok. 331,5 m2), 

przykrycie z elementów stalowych łupinowych, wewnętrzna część w technologii 

tradycyjnej. 

• Elementy zagospodarowania terenu: 

- Kąpielisko dla dzieci i dorosłych (ok. 2600 m2)  

- Korty tenisowe o powierzchni 1369 m2 (dwa korty tenisowe) wyposaŜone w słupki  

i siatki systemowe, 

- Boisko wielofunkcyjne o powierzchni 570 m2 (pełnowymiarowe boisko do 

koszykówki i siatkówki) wyposaŜone w słupki, siatki i tablice systemowe, 
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- Skate park o powierzchni 665 m2 składający się z następujących elementów: run-

ramp, fun-box, zestaw wielofunkcyjny (schody, rampa, ześlizg rurowy), Wall-ramp, 

schodów, gurb poziomy i skośny, spine-ramp, 

- Plac zabaw o powierzchni 460 m2 składający się z następujących elementów: 

wieŜa, zjeŜdŜalnia, piaskownica, bujaki, przeplotnia, karuzela, słup z oponami, 

huśtawki, 

- Boisko do piłki plaŜowej o powierzchni o powierzchni 286 m2 wyposaŜone w słupki, 

siatkę i trybuny terenowe,  

- Pole namiotowe na terenie nad nabrzeŜem rzeki o powierzchni ok. 480 m2 z 20 

stanowiskami namiotowymi, 

- ŚcieŜka rowerowa wokół ośrodka (ok. 915 m2), 

- Droga dojazdowa z nawierzchnią z kostki betonowej wraz z placem gospodarczym 

przy budynku zaplecza o łącznej powierzchni 1950 m2. 

• Uzbrojenie terenu: przyłącze wodociągowe z projektowanej studni kopanej, 

odprowadzenie ścieków socjalnych do zbiornika na ścieki sanitarne, przyłącze 

energetyczne napowietrzne z istniejącej sieci nasłupowej. 

 

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

o W I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod 

kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym  w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Dziennik Budowy Nr 31/2006 Tom I wydany dnia 24. 02. 2006r., Tom II wydany dnia          

23. 06. 2006r., Tom III wydany dnia 21. 09. 2006r. przez Starostwo Powiatowe  

w Jędrzejowie; 

- Projekt techniczny; 

- Umowa z wykonawcą robót budowlanych; 

- Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia; 

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji;   

- Dokumentację przetargowa; 

- Dokumenty finansowo – księgowe; 

- Pozwolenie na budowę. 

o W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu oraz sporządzono 

dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej  
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Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie 

realizacji wskaźników produktu: 

- Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej – 100%, 

- Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej – 100%, 

- Długość wybudowanych ciągów pieszo – rowerowych – 100%. 

 

 

 3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, które były 

przedmiotem projektu.   

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało uniewaŜnione na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 4 tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszała kwotę, którą 

zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 806 495,40 PLN. 

Zgodnie z drukiem ZP-12 najkorzystniejszą ofertę złoŜyła firma CONDITE sp. z o.o.  

z Kielc na kwotę 2 870 881,65 PLN.  

W związku z powyŜszym Zamawiający przeprowadził kolejne postępowanie                  

o udzielenie zamówienia w formie przetargu nieograniczonego, w trakcie którego 

wyłoniono Wykonawcę robót objętych przedmiotowym wnioskiem.     

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał 

składania oferty wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 9168,00 PLN, co mieści się 

w granicach od 0,5% do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. 

Ustawy PZP). Kryterium oceny ofert była najniŜsza cena (100% wagi). Koszt uzyskania 

SIWZ wynosił 80,00 PLN. Informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym 

ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach publicznych opublikowanym  

w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.12.2004r. W związku z powyŜszym termin 

składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie mógł być krótszy 37 dni 

od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP (zgodnie z art. 43. ust 4. Ustawy PZP)  

i wynosił 50 dni. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Prezesa UZP w dniu 

21-12-2005 roku. Opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych  
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z dn. 28-12-2005 roku nr 293 poz. 68218 oraz na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.sedziszow.pl. Ponadto, zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu 

informację o tym, iŜ zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR 

w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy 

PZP. Ponadto, w SIWZ nie dokonywano Ŝadnych modyfikacji.  

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano Komisję 

Przetargową na podstawie Zarządzenia nr 95 Burmistrza Sędziszowa z dn. 21.12.2005r. 

w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.  

ZłoŜono 3 oferty. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 3 wykonawców, 

z postępowania wykluczono 0 wykonawców. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania wybrano ofertę nr 2, którą złoŜyło Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Ogólnego Kartel S.A. z Jędrzejowa. Umowa nr CRU-0310/17/06 między Zamawiającym 

a Wykonawcą została zawarta w dniu 27-02-2006 roku.      

 
 

4) Promocja projektu.  

 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił 

właściwą promocję projektu poprzez: 

- umieszczenie tablicy pamiątkowej na obszarze realizowanej inwestycji;  

forma tablicy jest zgodna z zasadami wdraŜania funduszy strukturalnych  

i zasadami wdraŜania ZPORR, 

- publikację artykułów w prasie lokalnej, 

- umieszczenie znaku ZPORR, flagi unijnej i informacji o współfinansowaniu 

projektu z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dokumentach związanych  

z realizacją projektu. 

 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości  

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny 
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VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

pokontrolnej moŜna zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR 

pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

           2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

 

 

          Kontrolowany                                                                            Kontrolujący 

…………………………… 

…………………………… 

 ……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Powiat Staszowski,  

ul. Świerczewskiego 7 

28 – 200 Staszów 

NIP: 8661458065, REGON: 830413490  

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  

Z/2.26/III/3.5.1/80/04 

pn.: „Przebudowa budynków o światowych 

Powiatu Staszowskiego”.  

DATA PRZEPROWADZENIA 

KONTROLI 
05.12 – 06.12. 2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 9/2006 

Agata Wiech – inspektor – kierownik 

Zespołu Kontroluj ącego KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO Katarzyna Kubiak – inspektor - członek 

Zespołu Kontroluj ącego 

Czesław Pargieła – Starosta Staszowski 

Mieczysław Madej – Koordynator ds. 

Środków Unijnych 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 

KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – 

IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO  Robert Drogosz –  podinspektor w Biurze    

ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 
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I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 225/06 i 226/06 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW  

w Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 

ust. 1 i 2 oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu 

sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206  

z późn. zm.)   

 

II. Cel kontroli  

 

Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym  

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez 

Beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu.  

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

 

         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III „Rozwój 

lokalny”, Działanie  3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna 

infrastruktura edukacyjna i sportowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego pn. „Przebudowa budynków oświatowych Powiatu Staszowskiego,” został 

złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29.07.2004 roku i zarejestrowany pod 

numerem Z/2.26/III/3.5.1/80/04.  

 Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przedmiotem projektu będzie 

przeprowadzenie prac dotyczących przebudowy oraz termomodernizacji czterech 

placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu staszowskiego.  

 

Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie realizacji projektu  w dniu 24 listopada 2004 r.; 

• zakończenie rzeczowe realizacji projektu w dniu 31 października 2006 r.;  

• zakończenie finansowe realizacji projektu  w dniu 25 grudnia 2006 r. 
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IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

Zgodnie z umową nr Z/2.26/III/3.5.1/80/04/U/145/06 o dofinansowanie podpisaną 

w dniu 28 marca 2006 roku Powiat Staszowski otrzymał dofinansowanie  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 094 560,47 PLN, 

stanowiące 60% wydatków kwalifikowanych oraz z budŜetu państwa w kwocie 

515 760,08 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosiła 5 157 600,79 PLN i była równa 

całkowitej wartości projektu. Powiat Staszowski zobowiązał się do pokrycia ze środków 

własnych pozostałej kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 1 547 280,24 PLN oraz 

wszelkich wydatków niekwalifikowanych.  

Działając na podstawie §7 Umowy nr Z/2.26/III/3.5.1/80/04/U/145/06, Beneficjent 

wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci weksla wraz z deklaracją 

wekslową.  

 

W ramach Projektu podpisany został jeden aneks do umowy: 

7) Aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.5.1/80/04/U/145/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku,  

w związku z wystąpieniem okoliczności opisanych w § 17 ust. 2 przedmiotowej 

umowy tj. rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację projektu 

Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 033 950,87 

PLN co stanowiło 60% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, natomiast 

współfinansowanie z budŜetu państwa wyniosło 505 658,48 PLN co stanowiło 

10% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Całkowita wartość Projektu 

wyniosła 5 157 600,79 PLN, Całkowite wydatki kwalifikowalne wyniosły 

5 056 584,79 PLN. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację 

projektu środków własnych w wysokości  1 516 975,44PLN oraz pokrycia 

pozostałych wydatków niekwalifikowalnych. 
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W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie 

pięć wniosków o płatność: 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/80/04/U/145/05/1/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 1 442 881,32 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 865 728,79 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/80/04/U/145/05/2/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 536 656,08 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 321 993,65 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/80/04/U/145/05/3/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 730 575,80 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 438 345,48 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/80/04/U/145/05/4/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 864 070,62 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 518 442,37 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.5.1/80/04/U/145/05/5/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 1 482 400,97 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 889 440,58 PLN. 

 

 

Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich 

oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione 

wydatki, są opisane zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

• faktura VAT nr 24/ZRB/05 z dnia 13 maja 2005r. dotycząca przebudowy 

budynków oświatowych Powiatu Staszowskiego oraz budynku administracyjnego 

Starostwa Powiatowego w Staszowie – termomodernizacja budynków Zespołu 

Szkół w Staszowie ul. Koszarowa 7 zgodnie z protokołem odbioru robót, 
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• faktura VAT korygująca nr 3/ZRB/06 z dnia 19 czerwca 2005r. dotycząca 

przebudowy budynków oświatowych Powiatu Staszowskiego oraz budynku 

administracyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie – termomodernizacja 

budynków Zespołu Szkół w Staszowie ul. Koszarowa 7 zgodnie z protokołem 

odbioru robót, 

• faktura VAT nr 25/ZRB/05 z dnia 13 maja 2005r. dotycząca przebudowy 

budynków oświatowych Powiatu Staszowskiego oraz budynku administracyjnego  

Starostwa Powiatowego w Staszowie - termomodernizacja budynków Zespołu 

Szkół Rolniczych w Sichowie DuŜym zgodnie z protokołem odbioru robót, 

• faktura VAT korygująca nr 2/ZRB/06 z dnia 19 czerwca 2006r. do faktury VAT  

nr 25/ZRB/05 z dnia 13 maja 2005r. – błędne  wyliczenie wartości netto i podatku 

od towarów i usług, 

• rachunek nr 1/2005 z dnia 18 lipca 2005r. dotyczy pełnienia obowiązków 

inspektora nadzoru, 

• rachunek nr 2/2005 z dnia 20 października 2005r. dotyczy pełnienia obowiązków 

inspektora nadzoru, 

• rachunek nr 1/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. dotycząca pełnienia obowiązków 

inspektora nadzoru, 

• faktura VAT nr 3/ZRB/06 z dnia 8 lutego 2006r. dotycząca przebudowy budynków 

oświatowych Powiatu Staszowskiego oraz budynku administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Staszowie ul. Świerczewskiego 7 realizowanej w ramach zadania 

pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Staszowie ul. Koszarowa 7, 

Zespołu Szkół Rolniczych w Sichowie DuŜym, Zespołu Szkół w Połańcu  

ul. Ruszcańska 23 i Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie ul. 11 Listopada 3 

oraz budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie  

ul. Świerczewskiego 7 – roboty budowlane budynku Centrum Szkolenia 

Zawodowego Staszów ul. Koszarowa 7, budynku szkoły ZSR Sichów DuŜy, 

budynku internatu w ZS w Staszowie ul. Koszarowa 7, budynku Zespołu Szkół  

w Połańcu, 

• faktura VAT korygująca nr 1/ZRB/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. do faktury  

nr 3/ZRB/06 z dnia 8 lutego 2006r. – korekta błędnej stawki podatku od towarów  

i usług, 
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• faktura VAT nr 20/ZRB/2006 z dnia 29 maja 2006r. dotycząca przebudowy 

budynków oświatowych Powiatu Staszowskiego oraz budynku administracyjnego 

Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Świerczewskiego 7 zgodnie z umową  

nr B/17/04 z dnia 24.11.2004r. i protokołem odbioru, 

• faktura VAT nr 30/ZRB/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. dotycząca przebudowy 

budynków oświatowych Powiatu Staszowskiego oraz budynku administracyjnego 

Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Świerczewskiego 7 zgodnie z umową  

nr B/17/04 z dnia 24.11.2004r. i protokołem odbioru robót z dnia 30.06.2006r., 

• faktura VAT nr 35/ZRB/2006 z dnia 27 lipca 2006r. dotycząca przebudowy 

budynków oświatowych Powiatu Staszowskiego oraz budynku administracyjnego 

Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Świerczewskiego 7 zgodnie z umową  

nr B/17/04 z dnia 24.11.2004r. i protokołem odbioru robót z dnia 27.07.2006r., 

• faktura VAT nr 54/ZRB/2006 z dnia 3 października 2006r. dotycząca przebudowy 

budynków oświatowych Powiatu Staszowskiego oraz budynku administracyjnego 

Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Świerczewskiego 7 zgodnie z umową  

nr B/17/04 z dnia 24.11.2004r. i protokołem odbioru robót z dnia 29.09.2006r., 

• rachunek nr 2/2006 z dnia 3 października 2006r. dotyczy pełnienia obowiązków 

inspektora nadzoru.  

 

 Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Powiecie Staszowskim są 

toŜsame z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim wniosków o płatność.  

Do informacji nie załącza się kserokopii faktur i wyciągów, poniewaŜ znajdują się 

one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Projekt obejmował cztery placówki edukacyjne zlokalizowane na trenie powiatu 

staszowskiego: Zespół Szkół w Staszowie (gmina Staszów), Zespół Szkół w Połańcu 

(gmina Połaniec), Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie DuŜym (gmina Rytwiany), oraz 

Liceum Ogólnokształcące w Staszowie (gmina Staszów). Przeprowadzono prace 

dotyczące przebudowy oraz termomodernizacji tych budynków. W szczególności 

obejmowały one: 
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• prace wyburzeniowe i likwidacje: demontaŜ rynien i rur spustowych, demontaŜ 

obróbek blacharskich, demontaŜ starej stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka 

pokrycia stropodachów, 

• roboty budowlane: wykonanie wykopów wzdłuŜ ścian zewnętrznych: docieplenie 

ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, klejonymi do podłoŜa w technologii Sto 

Therm Clasic wyprawą elewacyjną, montaŜ nowych parapetów; montaŜ nowej 

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, montaŜ nowych odróbek blacharskich z blachy 

stalowej, montaŜ rynien i rur spustowych, ocieplenie stropodachów wełną mineralną, 

wykonanie pokrycia z blachy fałdowej powlekanej, 

• roboty malarskie: malowanie farbą antykorozyjną elementów stalowych, balustrad, 

schodów, wiatrołapu, balkonów zewnętrznych i bram  stalowych, 

• wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 

 

W Zespole Szkół w Staszowie – przebudowano budynek szkoły, budynek warsztatów 

szkolnych, budynek spawalni-kuźni, pomocniczy budynek dydaktyczny, budynek zajęć 

pozalekcyjnych oraz budynek internatu wraz z wymianą instalacji c.o. Powierzchnia 

zabudowy zmodernizowanej szkoły 7 035,04 m2, kubatura zmodernizowanej szkoły 

65 160,78 m3. Ponadto w ramach prac zostało wymienionych 237 okien oraz 24 drzwi i 

bram. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie – przebudowa wraz z wymianą instalacji c.o. 

w starym budynku szkoły. Powierzchnia zabudowy zmodernizowanej szkoły 839,41 m2, 

kubatura zmodernizowanej szkoły 12 494,88 m3. Ponadto w ramach prac wymienionych 

zostało 44 okna oraz 1 drzwi. 

W Zespole Szkół w Połańcu – przebudowa wraz z wymianą dachu i wymiana instalacji 

c.o. i c.w.u. w starym budynku szkoły i Sali gimnastycznej. Powierzchnia zabudowy 

zmodernizowanej szkoły 1 378,88 m2, kubatura zmodernizowanej szkoły 12 851,00 m3. 

Ponadto w ramach prac wymienionych zostało 24 okna oraz 6 drzwi i bram. 

W Zespole Szkół Rolniczych w Sichowie DuŜym – przebudowano budynek szkoły, 

budynek warsztatów szkolnych, budynek Sali gimnastycznej oraz budynek internatu 

wraz z wymianą instalacji c.o. oraz wykonaniem przyłącza c.o. od kotłowni do budynku 

ZSR. Powierzchnia zabudowy zmodernizowanej szkoły 4 205,19 m2, kubatura 
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zmodernizowanej szkoły 33 404,38 m3. Ponadto w ramach prac wymieniono 153 okna 

oraz 14 drzwi i bram. 

 

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

W I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem 

aplikacyjnym  w kwestii rzeczowej, takich jak: 

• Dziennik Budowy nr S-68/04 wydany dnia 2 grudnia 2004 r., Dziennik Budowy  

nr R-18/04 wydany dnia 31 marca 2005 r. Dziennik Budowy nr S-67/04 wydany dnia  

9 marca 2006 r.; 

• Umowa Konsorcjum z dnia 2 września 2004r. zawarta pomiędzy Marianem 

Maciasem zamieszkałym w Rytwianach 19, przedsiębiorcą prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą „ADMA” Zakłada Remontowo – Budowlany a Świętokrzyską 

Fabryką Okien i Drzwi KASTEL sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Nowych 47, 28-130 

Stopnica; 

• Umowa nr B/17/04 z dnia 24 listopada 2004r. zawarta pomiędzy Powiatem 

Staszowskim a Zakładem Remontowo – Budowlanym „ADMA” Marian Macias,  

28-236 Rytwiany 19 będącego liderem Konsorcjum; 

• Aneks nr 1 z dnia 20 października 2005 r do umowy nr B/17/04 z dnia 24 listopada 

2004r.; 

• Aneks nr 2 z dnia 21 kwietnia 2006r. do umowy nr B/17/04 z dnia 24 listopada 

2004r.; 

• Umowa nr 2 z dnia 9 marca 2005r. zawarta pomiędzy  Powiatem Staszowskim  

a Stefanem Palmąką, ul. Poprzeczna 8/1, 28-200 Staszów na pełnieni obowiązków 

inspektora nadzoru w branŜy sanitarnej nad przedmiotowym zadaniem; 

• Protokół odbioru końcowego i przekazania – przejęcia inwestycji do eksploatacji  

z dnia 29 września 2006r. 

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu oraz sporządzono 

dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej  

 

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie 

realizacji wskaźników produktu: 

- Powierzchnia zmodernizowanych szkół (m2) – 100%. 
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3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień   

publicznych  

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Staszowie 

ul. Koszarowa 7, Zespołu Szkół w Sichowie DuŜym, Zespołu Szkół w Połańcu ul. 

Ruszczańska 23, Liceum Ogólnokształcące w Staszowie ul.. 11 Listopada 3 oraz 

budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie  

ul. Świerczewskiego 7. 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent jako Zamawiający nie dopuszczał 

składania oferty wariantowej ani częściowej. Zamawiający wymagał wniesienia wadium. 

Kryterium oceny ofert była najniŜsza cena. Termin składania ofert o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu wynosił 63 dni od dnia przekazania ogłoszenia do Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych (przy min. 52 dniach zgodnie z art. 43. ust 2. Ustawy 

PZP). SIWZ zawiera elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. Ponadto, w SIWZ 

nie dokonywano Ŝadnych modyfikacji. 

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem nr 14 Starosty 

Staszowskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Do terminu składania ofert złoŜono 7 ofert. Wymagane warunki udziału  

w postępowaniu spełniało 2 wykonawców. Z postępowania wykluczono 5 wykonawców 

(nie przedstawiono dowodu wniesienia wadium (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP)).  

W trakcie postępowania nie wniesiono Ŝadnego protestu. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania wybrano ofertę nr 5, którą złoŜył Zakład Remontowo Budowlany „ADMA” 

Marian Macias 28-236 Rytwiany 19. Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą 

została zawarta w dniu 24 listopada 2004r. 

Beneficjent ogłosił przetarg, którego zamówienie obejmowało zakres ujęty we 

wniosku aplikacyjnym (przebudowę 4 budynków oświatowych) oraz termomodernizację 

budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego. Zakres tych robót został połączony 

aby uniknąć dzielenia zamówienia. Modernizacja budynku administracyjnego Starostwa 

została wykonana ze środków własnych Beneficjenta. Wyjaśnienie w tej sprawie stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 
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4) Promocja projektu.  

 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił 

właściwą promocję projektu poprzez: 

- umieszczenie tablic pamiątkowych na obszarze realizowanych inwestycji;  

formy tablic są zgodne z zasadami wdraŜania funduszy strukturalnych  

i zasadami wdraŜania ZPORR, 

- publikację artykułów w prasie lokalnej, 

- umieszczenie znaku ZPORR, flagi unijnej i informacji o współfinansowaniu 

projektu z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dokumentach związanych  

z realizacją projektu. 

 

V. Nieprawidłowo ści  

Stwierdzono uchybienia lecz nie stanowią one raŜącego naruszenia ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

Uchybienia związane z zamówieniem publicznym dotyczą: 

1. SIWZ – przedmiot zamówienia niezgodny z wnioskiem aplikacyjnym (przebudowa 

budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego nie była uwzględniona). 

2. Niezgodność przedmiotu zamówienia zarówno w SIWZ jak i ogłoszeniu o 

zamówieniu z wnioskiem aplikacyjnym (SIWZ jak i ogłoszenie o zamówieniu 

zawiera „przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego”). 

3. W ogłoszeniu o zamówieniu publicznym zaznaczono iŜ całość zamówienia jest 

finansowana ze środków Unii Europejskiej (przebudowa budynku 

administracyjnego Starostwa Powiatowego nie była finansowana ze środków Unii 

Europejskiej). 

4. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia nr sprawy B.I.7131-5-10/04 

nie dokonano rozdzielenia opisu przedmiotu zamówienia (przebudowa budynku 

administracyjnego Starostwa Powiatowego jako nie finansowana ze środków Unii 

Europejskiej) jak rozdziału finansowego wartości zamówienia. 

5. Zawarcie umowy z podwykonawcą robót w dniu 10.01.2005r. niezgodne  

z zapisami w SIWZ (nie ma zapisu w SIWZ o zatrudnieniu podwykonawcy, całość 

robót winien wykonać wykonawca wybrany protokołem postępowania  
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o udzielenie zamówienia tj. Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian 

Macias). 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

pokontrolnej moŜna zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR 

pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

           2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

 

 

          Kontrolowany                                                                            Kontrolujący 

…………………………… 

…………………………… 

 ……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 

 

 

                                                



 269

 

 

Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Gmina Słupia J ędrzejowska,  

Słupia 257 

28 – 350 Słupia J ędrzejowska 

NIP: 6562214287, REGON: 291010694  

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  

Z/2.26/III/3.1/431/04 

pn.: „Projekt rekultywacji stawu i 

zagospodarowania terenu na park gminny 

– centrum rekreacji i plac zabaw”.  

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 18.12 – 19.12. 2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 3/2006 

Agata Wiech – inspektor – kierownik 

Zespołu Kontroluj ącego KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO Robert Jawor – inspektor - członek 

Zespołu Kontroluj ącego 

Janusz Grabek – Wójt Gminy Słupia 

Jędrzejowska 

Piotr Kozieł –  Zastępca Wójta Gminy Słupia 

Jędrzejowska 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 

KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO  
Marcin Nowak – Referent w Referacie 

Gospodarczym Gminy 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 

 

 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  

UpowaŜnienia nr 251/06 oraz 252/06 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW  
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w Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 

ust. 1 i 2 oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu 

sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206  

z późn. zm.)   

 

II. Cel kontroli  

 

Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym  

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez 

Beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu.  

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

 

         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III „Rozwój 

lokalny”, Działanie  3.1 Obszary wiejskie, Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego pn. „Projekt rekultywacji stawu i zagospodarowania terenu na 

park gminny – centrum rekreacji i plac zabaw,” został złoŜony w Urzędzie 

Marszałkowskim w dniu 16.11.2004 roku i zarejestrowany pod numerem 

Z/2.26/III/3.1/431/04.  

 Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przedmiotem projektu jest kompleksowa baza 

turystyczno – kulturalno – rekreacyjnej w Słupi. W ramach projektu planuje się budowę 

obiektu posiadającego scenę wraz z zapleczem w postaci placu zabaw.  

 

Harmonogram realizacji projektu zakładał: 

• rozpoczęcie projektu   w dniu 2 lutego 2005 r.  

• zakończenie projektu  w dniu 29 grudnia 2006 r. 

 

 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  



 271

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Słupia Jędrzejowska otrzymała 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 

378 884,93 PLN, stanowiące 65% wydatków kwalifikowanych oraz z budŜetu państwa  

w kwocie 58 289,99 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych w ramach 

projektu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosiła 582 899,89 PLN i była 

równa całkowitej wartości projektu. Gmina Słupia Jędrzejowska zobowiązała się 

do pokrycia ze środków własnych pozostałej kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 

145 724,97 PLN oraz wszelkich wydatków niekwalifikowanych.  

Działając na podstawie § 7 Umowy nr Z/2.26/III/3.1/431/04/U/131/06, Beneficjent 

wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci weksla wraz z deklaracja 

wekslową.  

 

W ramach Projektu podpisane zostały dwa aneksy do Umowy: 

8) Aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/431/04/U/131/06 z dnia 19 maja 2006 roku,  

w związku z wystąpieniem okoliczności opisanych w § 17 ust. 4 przedmiotowej 

umowy tj. rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację Projektu, 

Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie                     

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 311 649,00 PLN 

co stanowiło 65% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, natomiast 

współfinansowanie z budŜetu państwa wyniosło 47 946,00 PLN co stanowiło 10% 

wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Całkowita wartość Projektu 

zmniejszyła się do kwoty 479 460,00 PLN równej wydatkom kwalifikowalnym. 

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację projektu środków 

własnych w wysokości 119 865,00 PLN oraz pokrycia pozostałych wydatków 

niekwalifikowalnych; 

9) Aneks nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/431/04/U/131/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku,  

w związku z wystąpieniem niezaleŜnych od Beneficjenta okoliczności 

powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Całkowita wartość 

projektu zwiększyła się do kwoty 508 563,04 PLN. Całkowite wydatki 

kwalifikowalne wyniosły 479 460,00 PLN. Beneficjent zobowiązał się do 

wydatkowania na realizację projektu środków własnych w wysokości 119 865,00 

PLN oraz pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowalnych. 
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W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złoŜył w Instytucji Pośredniczącej łącznie 

dwa wnioski o płatność: 

 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/431/04/U/131/06/1/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 336 137,68 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 218 489,49 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/431/04/U/131/06/2/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 143 322,32 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 93 159,51 PLN. 

 

 

Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, 

merytorycznym i finansowym. 

 

Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich 

oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione 

wydatki, są opisane zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 

 

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

• Faktura VAT nr 40/07/2006 z dnia 10. 07. 2006r. dotyczy rekultywacji stawu  

i zagospodarowania terenu na park gminny centrum rekreacji i plac zabaw w Słupi 

Jędrzejowskiej – rekultywacja stawu o pow. 3 ha i cieku wodnego na długości 500 

m (odbudowa stawu i cieku przez odmulenie); 

• Faktura VAT nr 76/11/2006 z dnia 10. 11. 2006r. dotycząca wykonania pasów 

zieleni izolującej; 

• Faktura VAT nr 68/10/2006 z dnia 23. 10. 2006r. dotycząca budowy alejek 

spacerowych wokół stawu i placu z ławkami przed sceną. Wykonanie elementów 

małej architektury na wysepce oraz budowa przystani dla łódek; 

• Faktura VAT nr 65/10/2006 z dnia 10. 10. 2006r. dotycząca wykonania elementów 

małej architektury placu zabaw. 
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 Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Gminie Słupia 

Jędrzejowska są toŜsame z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych 

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosków o płatność.  

Do informacji nie załącza się kserokopii faktur i wyciągów, poniewaŜ znajdują się 

one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Przedmiotem projektu była budowa następujących obiektów i urządzeń: 

• Budowa alejek spacerowych wokół stawu oraz placu z ławkami i miejscami pod 

scenę z ekranem akustycznym (wykonanym z wikliny) od strony stawu: 

• Wykonanie małej architektury placu zabaw (huśtawki, zjeŜdŜalnia, piaskownica, 

karuzela). 

• Wykonanie elementów małej architektury – altanki ogrodowej z grilem 

kamiennym (na wysepce) oraz budowa przystani na łódki i kajaki, a takŜe 

wykonanie drewnianych siedlisk – budek lęgowych dla dzikiego ptactwa 

wodnego. 

• Wykonanie pasów zieleni izolującej (obsadzenie drzewami i krzewami 

ozdobnymi). 

 

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

o W I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod 

kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym  w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Dziennik Budowy Nr 1/2006 wydany dnia 19. 04. 2006r. przez Starostwo Powiatowe  

w Jędrzejowie; 

- Projekt techniczny; 

- Umowa z wykonawcą robót budowlanych; 

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 10.11.2006;   

- Dokumentacja przetargowa; 

- Dokumenty finansowo – księgowe; 

- Pozwolenie na budowę. 
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o W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu oraz sporządzono 

dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej  

 

 

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie 

realizacji wskaźników produktu: 

- Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej – 100%, 

- Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej – 100%, 

 

 3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, które były 

przedmiotem projektu.   

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało uniewaŜnione na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP  tj. w postępowaniu nie została złoŜona Ŝadna oferta.  

W związku z powyŜszym Zamawiający przeprowadził kolejne postępowanie                  

o udzielenie zamówienia w formie przetargu nieograniczonego, w trakcie którego 

wyłoniono Wykonawcę robót objętych przedmiotowym wnioskiem.     

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał 

składania oferty wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 17 000,00 PLN, co mieści 

się w granicach od 0,5% do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 

4. Ustawy PZP). Kryterium oceny ofert była najniŜsza cena (100% wagi). Koszt 

uzyskania SIWZ wynosił 25,00 PLN. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do 

Prezesa UZP w dniu 11.01.2006 roku. Opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień 

Publicznych z dn. 19.01.2006 roku nr 16 poz. 3361, na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 

oraz na jego stronie internetowej: www.slupiajedrzejowska.eobip.pl. Ponadto, 

zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informację o tym, iŜ zamówienie 

dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR. SIWZ 

zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. W SIWZ dokonano 

modyfikacji, która dotyczyła zmiany NIP i REGON Zamawiającego, poniewaŜ                     

w projekcie Umowy z Wykonawcą zamiast NIP i REGON Gminy podano NIP i REGON 
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Urzędu Gminy. W związku z tym ,iŜ modyfikacja nie odnosiła się do przedmiotu robót, 

nie zachodziła konieczność wydłuŜenia terminu składania ofert .  

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano Komisję 

Przetargową na podstawie Zarządzenia nr 37/2005 Wójta Słupi Jędrzejowskiej z dn. 

19.10.2005r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.  

W ramach przeprowadzonego postępowania złoŜonych zostało 5 ofert. Wymagane 

warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 wykonawców, z postępowania wykluczono 

3 wykonawców, którzy nie spełnili wymogów formalnych uczestnictwa w postępowaniu.  

Uzasadnienie wykluczenia wykonawców znajduje się w Druku ZP-15. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę, którą złoŜyło Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „Buskopol” z siedzibą w Busku-Zdroju.  

 
 

4) Promocja projektu.  

 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił 

właściwą promocję projektu poprzez: 

- umieszczenie tablicy pamiątkowej na obszarze realizowanej inwestycji;  

forma tablicy jest zgodna z zasadami wdraŜania funduszy strukturalnych  

i zasadami wdraŜania ZPORR, 

- publikację artykułów w prasie lokalnej, 

- umieszczenie znaku ZPORR, flagi unijnej i informacji o współfinansowaniu 

projektu z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dokumentach związanych  

z realizacją projektu. 

 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości  

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  
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Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

pokontrolnej moŜna zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR 

pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

           2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

 

 

          Kontrolowany                                                                            Kontrolujący 

…………………………… 

…………………………… 

 ……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 
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Informacja pokontrolna 
 
 

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 

Miejski O środek Sportu i Rekreacji  

w Kielcach,  

ul. śytnia 1 

25 – 018 Kielce 

NIP: 6571724295, REGON: 290675010  

NR i TYTUŁ  PROJEKTU  

Z/2.26/I/1.4/276/04 

pn.: „Budowa wielofunkcyjnej hali 

sportowej w Kielcach ul. Boczna 15”.  

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 29.11 – 01.12.2006r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 11/2006 

Agata Wiech – inspektor – kierownik 

Zespołu Kontroluj ącego 

Daria Miernik – inspektor - członek 

Zespołu Kontroluj ącego 

KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  

I STANOWISKO 

Andrzej Rachunek – członek Zespołu 

Kontroluj ącego 

Wojciech D ębski – Dyrektor MOSiR  

w Kielcach 

Jadwiga Bielawska – Główna Ksi ęgowa 

MOSiR w Kielcach  

OSOBY REPREZENTUJĄCE 

KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO  
Mariusz Skuta – Z-ca Kierownika Zespołu 

Obiektów Sportowych ul. Boczna 15 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:  
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UpowaŜnienia nr 214/06, 215/06 i 216/06 podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW  

w Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 

ust. 1 i 2 oraz w związku z:  §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu 

sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli 

realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206  

z późn. zm.)   

 

 

II. Cel kontroli  

 

Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym  

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez 

beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu.  

 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym .  

 

         Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu I „Rozbudowa  

i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, 

Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury, Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach  

ul. Boczna 15,” został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 28. 10. 2004 roku  

i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/I/1.4/276/04. 

Umowa o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/I/1.4/276/04 została zawarta  

w dniu 09.11.2005 r. i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/I/1.4/276/04/U/106/05.  

Zgodnie z Umową nr Z/2.26/I/1.4/04/276/04/U/106/05 rozpoczęcie realizacji Projektu 

ustalono na dzień 7 kwietnia 2005 roku, zakończenia rzeczowe realizacji na 31 maja 

2006 roku, natomiast zakończenie finansowe na 30 lipca 2006 roku.  

 

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przedmiotem projektu jest wybudowanie 

wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej przy ul. Bocznej w Kielcach wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą w wymiarze przewidzianym dla I etapu realizacji projektu. 
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Produkty: 

• Hala wielofunkcyjna – 9.556,18 m2; 

• Arena sportowa o powierzchni 2.149,3 m2; 

• Lekkoatletyczna arena treningowa o powierzchni – 1.296,21 m2; 

• Widownia o powierzchni – 1.526,94 m2; 

• Kubatura budynku – 75 465,77 m3; 

• Parkingi dla samochodów osobowych o powierzchni 54,0 m2; 

• Parkingi dla niepełnosprawnych o powierzchni 54,0 m2; 

• Drogi o powierzchni – 2 259 m2; 

• Chodniki o powierzchni – 146,62 m2. 

 

 

IV. Opis stanu faktycznego:  

 

1) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finan sowym:  

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Kielcach otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w kwocie 4 051 314,27 PLN, stanowiące 20,61% wydatków kwalifikowanych w ramach 

projektu. Beneficjent zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostała kwotę 

wydatków kwalifikowalnych w wysokości 15 605 717,62 PLN. Całkowita wartość 

wydatków kwalifikowalnych wyniosła 19 657 031,89 PLN natomiast całkowita wartość 

projektu wyniosła 24 974 853,91 PLN.  

Działając na podstawie § 6 Umowy nr Z/2.26/I/1.4/276/04/U/106/05, Beneficjent 

wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci weksla in blanco 

na kwotę 4 051 314,27 PLN wraz z deklaracja wekslową. 

 

 

 

W ramach Projektu podpisane zostały trzy aneksy do umowy: 
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10) Aneks nr 01/06/Z/2.26/I/1.4/276/04/U/106/05 z dnia 20 marca 2006r., zmieniający 

dane identyfikujące Beneficjenta oraz wartość całkowitych wydatków 

kwalifikowanych do kwoty 19 657,89 PLN.  

11) Aneks nr 02/06/Z/2.26/I/1.4/04/U/106/05 z dnia 31 sierpnia 2006r., zmieniający 

okres realizacji projektu. Rozpoczęcie realizacji ustalono na 7 kwietnia 2005r., 

zakończenie rzeczowe na 7 sierpnia 2006r., natomiast zakończenie finansowe 

na 5 października 2006r. 

12) Aneks nr 03/06/Z/2.26/I/1.4/276/04/U/106/05 z dnia 23 października 2006r., 

zmieniający całkowitą wartość Projektu do kwoty 27 500 000,00 PLN w tym 

19 657 031,89 PLN wydatków kwalifikowalnych. 

 

Beneficjent złoŜył cztery wnioski o płatność: 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/I/1.4/276/04/U/106/05/1/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 5 864 921,70 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 1 208 760,36 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/I/1.4/276/04/U/106/05/2/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 4 098 915,45 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 844 786,47 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/I/1.4/276/04/U/106/05/3/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 4 311 267,80 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 888 552,29 PLN. 

• Wniosek nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/I/1.4/276/04/U/106/05/4/06. Kwota 

wydatków  kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła 5 381 926,94 PLN, 

natomiast kwota podlegająca refundacji z EFRR – 1 109 215,14 PLN. 

 

Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, 

merytorycznym i finansowym. 

 

Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków 

o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich 

oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione 

wydatki, są opisane zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upowaŜnione. 
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Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

• faktura VAT nr 2005/05/2K70/001 z dnia 25 maja 2005r. dotycząca wartości robót 

wykonanych na budowie wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach, 

• faktura korygująca VAT nr 2005/05/2K70/001 z dnia 3 kwietnia 2006r. do faktury 

VAT Nr 2005/05/2K70/001 z dnia 25 maja 2005r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 04.05.2005 do 25.05.2005 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2005/06/2K70/002 z dnia 30 czerwca 2005r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 26.05.2005 do 25.06.2005 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2005/07/2K70/008 z dnia 28 lipca 2005r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 26.06.2005 do 28.07.2005 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura korygująca VAT nr 2005/008/2K70/001 z dnia 23 sierpnia 2005r. do faktury 

VAT Nr 2005/07/2K70/008 z dnia 28 lipca 2005r. dotycząca wykonania robót 

budowlanych w okresie od 26.06.2005 do 28.07.2005, 

• faktura VAT nr 2005/08/2K70/18 z dnia 30 sierpnia 2005r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 29.07.2005 do 29.08.2005 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2005/09/2K70/040 z dnia 30 września 2005r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 
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od 30.08.2005 do 30.09.2005 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2005/10/2K70/062 z dnia 30 października 2005r. dotycząca 

budowy wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 01.10.2005 do 30.10.2005 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2005/11/2K70/063 z dnia 21 listopada 2005r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 01.11.2005 do 21.11.2005 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura korygująca VAT nr 2005/11/2K70/063 z dnia 8 czerwca 2006r. do faktury 

VAT nr 2005/10/2K70/062 z dnia 30 października 2006r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 01.10.2005 do 30.10.2005 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2005/12/2K70/091 z dnia 19 grudnia 2005r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 22.11.2005 do 19.12.2005 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2006/01/2K70/030 z dnia 31 stycznia 2006r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 20.12.2005 do 31.01.2006 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• nota korygująca VAT nr 3/NE/06 z dnia 24 marca 2006r. do faktury VAT 

nr 2006/01/2K70/030 z dnia 31 stycznia 2006r. dotycząca korekty danych 

nabywcy, 
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• faktura VAT nr 2006/02/2K70/036 z dnia 28 lutego 2006r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 01.02.2006 do 28.02.2006 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• nota korygująca VAT nr 4/NE/06 z dnia 24 marca 2006r. do faktury VAT 

nr 2006/02/2K70/036 z dnia 28 lutego 2006r. dotycząca korekty danych nabywcy, 

• faktura VAT nr 2006/03/2K70/074 z dnia 31 marca 2006r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 01.03.2006 do 21.02.2006 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• nota korygująca VAT nr 17/NE/06 z dnia 26 czerwca 2006r. do faktury VAT 

nr 2006/03/2K70/074 z dnia 31 marca 2006r. dotycząca korekty danych nabywcy, 

• faktura VAT nr 2006/04/2K70/094 z dnia 28 kwietnia 2006r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 01.04.2006 do 28.04.2006 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura korygująca VAT nr 2006/05/2K70/001 z dnia 4 maja 2006r. do faktury VAT 

nr 2006/04/2K70/094 z dnia 28 kwietnia 2006r. dotycząca budowy wielofunkcyjnej 

hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową nr NE/09/2005 z dnia 

7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie od 01.04.2006 do 

28.04.2006 zgodnie z załączonym protokołem odbioru wykonanych robót, 

• nota korygująca VAT nr 15/NE/06 z dnia 26 czerwca 2006r. do faktury VAT 

nr 2006/04/2K70/094 z dnia 28 kwietnia 2006r. dotycząca korekty danych 

nabywcy, 

• nota korygująca VAT nr 16/NE/06 z dnia 26 czerwca 2006r. do faktury korygującej 

VAT nr 2006/05/2K70/001 z dnia 4 maja 2006r. dotycząca korekty danych 

nabywcy, 

• faktura VAT nr 2006/05/2K70/100 z dnia 29 maja 2006r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 
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nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 29.04.2006 do 25.05.2006 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2006/06/2K70/160 z dnia 30 czerwca 2006r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 26.05.2006 do 28.06.2006 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2006/09/2K70/202 z dnia 11 września 2006r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 29.06.2006 do 04.08.2006 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• faktura VAT nr 2006/10/2K70/241 z dnia 2 października 2006r. dotycząca budowy 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 zgodnie z Umową 

nr NE/09/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. – wykonanie robót budowlanych w okresie 

od 29.06.2006 do 04.08.2006 zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

wykonanych robót, 

• przelewy i wyciągi bankowe dotyczące wyŜej wymienionych faktur.   

       

 Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Kielcach są toŜsame z ich kserokopiami dołączonymi do złoŜonych 

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosków o płatność.  

Do informacji nie załącza się kserokopii faktur i wyciągów, poniewaŜ znajdują się 

one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Przedmiotem projektu było wybudowanie wielofunkcyjnej hali widowiskowo-

sportowej przy ul. Bocznej 15 w Kielcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

o wymiarze przewidzianym dla I etapu realizacji projektu. 

Produkty projektu to: 

� Hala wielofunkcyjna o powierzchni 9 556,18 m2 
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� Arena sportowa o powierzchni 2 149,30 m2 

� Lekkoatletyczna arena treningowa o powierzchni 1 296,21 m2 

� Widownia o powierzchni 1 526,94 m2 

� Kubatura budynku – 75 465,77 m3 

� Parkingi dla samochodów o powierzchni 778,00 m2 

� Parkingi dla niepełnosprawnych – 54,00 m2 

� Drogi o powierzchni 2 259,00 m2 

� Chodniki o powierzchni 146,62 m2 

Mobilność areny głównej, która moŜe być dzielona na dwa lub trzy mniejsze 

boiska pozwala na jednoczesne zawodnicze i amatorskie rozgrywki i treningi 

w wielu dyscyplinach sportowych ( piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, 

tenis ziemny, badminton czy sporty walki). 

Projektowany obiekt moŜe słuŜyć do organizowania imprez o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym jak równieŜ innych imprez o charakterze masowym. 

Wykorzystanie części pomieszczeń na stanowiska komentatorskie prasowe  

i telewizyjne na drugimi poziomie obiektu umoŜliwia transmisje radiowe  

i telewizyjne. 

 

 Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały): 

 

Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził dwa postępowania przetargowe 

 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

przekraczającej 60 000 EURO na wykonanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali 

sportowej w Kielcach ul. Boczna 15”. przetarg  . Nr 1 

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty: 

IX. SIWZ z dnia znak 8/2004 z dnia 16.08.2004 wraz z załącznikami. 

X. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 145 poz.41742 z dnia 

25.08.2004r. wysłane w  dniu 16.08.2004r. 

XI. Ogłoszenie na stronie www.mosir.pl od dnia 16.08.2004 do daty 11.10.2004r. 

a. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od daty 16.08.2004r. do daty 

11.10.2004r. 
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b. Zarządzenie nr 31/2004 z dnia 05.08.2004r. Dyrektora MOSiR w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wraz z regulaminem prac 

komisji. 

c. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; oznaczenie sprawy 

8/2004, druk ZP-1. 

� Postępowanie zostało uniewaŜnione na skutek nie spełniania przez 

wykonawcę  warunków SIWZ oraz zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ( cena oferty 

znacznie przewyŜsza kwotę na sfinansowanie zamówienia). 

� Protesty i odwołania – wniesiono i wydano rozstrzygnięcie, zał ZP-19 

� Postępowanie zakończono i protokół podpisano w dniu 28.10.2004r. 

d. Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 28.10.2004r. 

e. Ogłoszenie o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

w dniu 28.10.2004. 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

przekraczającej 60 000 euro zadania pn. ” Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej  

w Kielcach ul. Boczna 15” przetarg NR.2 

1 SIWZ nr 8/II.2004 z dnia 19.11.2004r. wraz z załącznikami 

2 Zarządzenie nr 46/2004 z dnia 05.11.2004r. Dyrektora MOSiR w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 

wraz z regulaminem działania komisji. 

3 Ogłoszenie o zamówienie opublikowane w BZP nr 204 poz.55849 z dnia 

18.11.2004r wysłane w  dniu 05.11.2004r. 

4 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od daty 18.11.2004r do 

daty 15.02.2005r. 

5 Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.pl od daty 

18.11.2004r. do daty 15.02.2004r.  

6 Pismo znak 8/II/2004 z dnia 14.12.2004 dotyczące postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający na skutek złoŜonych zapytań o wyjaśnienia w sprawie 

SIWZ części dotyczącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwa termin 

składania ofert z dnia 04.01.2005 na dzień 17.01.2005. 

7 Pismo znak 8/II/11/2004 z dnia 19.01.2005 dotyczące postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz w związku wniesionym odwołaniem do Urzędu Zamówień 
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Publicznych na rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego przesuwa termin 

składania ofert z dnia 17.01.2005 na dzień 02.02.2005. 

8 Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 27.01.2005 sygnatura akt UZP/ZO/O-94/05  

w sprawie zmiany SIWZ rozdział V pkt 2.2. 

9 Pismo znak 8/II/14/05 z dnia 31.01.2005 dotyczące postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zawiadamia o przedłuŜeniu terminu składania ofert do 

dnia 14.02.2005. 

10 Pismo znak 8/II/15/2005 z dnia 07.02.2005 dotyczące postępowania o udzielenie 

zamówienia w związku z pytaniami i modyfikacją SIWZ Zamawiający przedłuŜa 

termin składania ofert do dnia 15.02.2005. 

11 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr sprawy 8/II/2004 druk ZP-1 

zawiera: 

12 Najkorzystniejsza oferta –firma Budimex-Dromex S.A. Warszawa ul. Stawki 40, 

cena oferty-23 981 579,91 zł, zał ZP-18. 

13 Postępowanie zakończono i podpisano protokół postępowania w dniu 22.02.2005 

14 Czynności powtórzone- w wyniku wniesionych protestów wykonano następujące 

czynności: wezwano wszystkich wykonawców do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających spełnianie wymogów Zamawiającego oraz powtórzono czynności 

w zakresie badania i oceny ofert. 

� Oferta najkorzystniejsza- firma Budimex-Dromex S.A. Warszawa ul. Stawki 40 

cena oferty-23 981 579,91 zł, zał ZP-18. 

�  Postępowanie po wykonaniu czynności nowych zakończono i protokół 

podpisano dnia 15.03.2005. 

15 Pismo o wyborze oferty nr sprawy 8/II/10/2005 z dnia 15.03.2005 wysłane do 5 

oferentów wraz z zawiadomieniami o wykluczeniu 01 oferty. 

16 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego o wyborze oferty w dniu 15.03.2005 

17 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy wysłane do BZP w dniu 

12.04.2005, opublikowane w dniu 20.04.2005 nr 76 poz 17378.  
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• umowa nr NE/09/2005r. zawarta w dniu 7 kwietnia 2005r. z firmą Budimex 

Dromex S.A., ul. Stawki 40, 01 – 040 Warszawa, na wybudowanie 

wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ulica Boczna 15,  

• Protokół przekazania placu budowy spisany dnia 11.04.2005 

• Oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków w dniu 11.04.2005. 

• Dziennik budowy nr 78/2005 Tom I z dnia 11.04.2005 wydany przez Urząd Miasta 

Kielce, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej na 

wykonanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego  

o budowę wielofunkcyjnej hali sportowej drogami wewnętrznymi, parkingami  

i infrastrukturą techniczną” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 588/04 z dnia 

27.08.2004 zawiera: 

• Dziennik budowy nr 78/2005 Tom II z dnia 12.08.2005 

• Dziennik budowy nr 78/2005 Tom III z dnia 03.11.2005 

• Dziennik budowy nr 78/2005 Tom IV z dnia 30.01.2006 

• Dziennik budowy nr 78/2005 Tom V z dnia 05.05.2006 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 1/05/2005 z dnia 25 maja 2005r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 2/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 3/07/2005 z dnia 28 lipca 2005r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 4/08/2005 z dnia 29 sierpnia 2005r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 5/09/2005 z dnia 30 września 2005r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 6/10/2005 z dnia 30 października 2005r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 7/11/2005 z dnia 21 listopada 2005r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 8/12/2005 z dnia 19 grudnia 2005r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 9/01/2006 z dnia 31 stycznia 2006r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 10/02/2006 z dnia 28 lutego 2006r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 11/03/2006 z dnia 31 marca 2006r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 12/04/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 13/05/2006 z dnia 25 maja 2006r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 14/06/2006 z dnia 28 czerwca 2006r., 

• protokół odbioru wykonanych robót Nr 15/07/2006 z dnia 6 września 2006r., 
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• protokół odbioru wykonanych robót Nr 16/07/2006 z dnia 6 września 2006r., 

• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem, 

pozwoleniem na budowę i przepisami prawa budowlanego. 

 

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie 

realizacji wskaźników produktu: 

-     Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej – 100%, 

- Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego  

      wypoczynku – 100%, 

-     Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne – 100%. 

 

 3) Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamó wień 

publicznych:  

 

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

4) Promocja projektu.  

 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił 

właściwą promocję projektu poprzez: 

- umieszczenie tablic pamiątkowych na obszarze realizowanej inwestycji;  

forma tablic jest zgodna z zasadami wdraŜania funduszy strukturalnych  

i zasadami wdraŜania ZPORR, 

- publikację artykułów w prasie lokalnej i krajowej, 

- informowanie o realizacji projektu w radiu i telewizji, 

- wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu,  

- umieszczenie znaku ZPORR, flagi unijnej i informacji o współfinansowaniu 

projektu z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dokumentach związanych  

z realizacją projektu. 

 

V. Nieprawidłowo ści  
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Nie stwierdzono nieprawidłowości  

 

VI. Wynik kontroli  

 

Pozytywny 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej.  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

pokontrolnej moŜna zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR 

pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń  w nim zawartych.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania informacji pokontrolnej 

informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

            2.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

 

 

          Kontrolowany                                                                            Kontrolujący 

…………………………… 

…………………………… 

 ……………………………                                                        …………………………… 
                     (podpis)                                                                                                                                      (podpis) 

 

 
 
 
 


