
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Zarządzania Funduszami 
Europejskimi w 2007 roku 

 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Numer i tytuł 
projektu 

Data 
kontroli 

Cel kontroli Wynik 
kontroli 

 
Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 
Pracy 

ul. Olszewskiego 2, 
25 – 663 Kielce 

REGON 
290526384, NIP 

9591416799 

 
Z/2.26/I/1.3.2/259/04 

Termoizolacja 
budynku WOMP  

w Kielcach metodą 
mokrą lekką 

 
18.01 - 19.01. 

2007r. 

 

Potwierdzenie zgodności 

realizowanego projektu pod 

względem rzeczowym i 

finansowym z wnioskiem 

aplikacyjnym oraz 

potwierdzenie stosowania 

przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją 

projektu. 

 

 
pozytywny 

 
Gmina Sobków 
28-305 Sobków, 
Plac Wolności 12 

 
Z/2.26/I/1.2/14/04  

 „Ekorozwój 
Ponidzia – poprzez 
bud. oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji 

sanitarnej w gm. 
Sobków – etap I” 

 
15.01 - 16.01. 

2007r. 

 

Potwierdzenie zgodności 

realizowanego projektu pod 

względem rzeczowym i 

finansowym z wnioskiem 

aplikacyjnym oraz 

potwierdzenie stosowania 

przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją 

projektu. 

 

 
pozytywny 

 
Powiat Pińczowski  
ul. Zacisze 5, 28-

400 Pińczów 
REGON 

291009432, NIP 
6621746147 

 
Projekt nr 

Z/2.26/I/1.1.1/224/04 
 pn. „Przebudowa 

ciągu dróg 
powiatowych  

nr 15180; 15257; 
15798 Niegosławice 

– Pełczyska – 
Probołowice – 

Czarnocin” 

 
29.01 – 30.01. 

2007r. 

Potwierdzenie zgodności 

zrealizowanego projektu pod 

względem rzeczowym i 

finansowym z wnioskiem 

aplikacyjnym i  umową 

zawartą z Wojewodą 

Świętokrzyskim o jego 

dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w 

ramach ZPORR na 2004-

2006 oraz potwierdzenie 

stosowania przez 

pozytywny 



Beneficjenta wymogów 

związanych  

z promocją projektu. 

 

 
Gmina Kielce – 
Miejski Zarząd 

Dróg 
 w Kielcach 

 
Z/2.26/III/3.3.1/1/04  

 Rewitalizacja 
śródmieścia Kielc: 
Przebudowa ulicy 

Sienkiewicza do ul. 
śelaznej i do Pl. 

Moniuszki 

 
27.02 - 

05.03.2007r. 

 

Potwierdzenie zgodności 

realizowanego projektu pod 

względem rzeczowym i 

finansowym z wnioskiem 

aplikacyjnym oraz 

potwierdzenie stosowania 

przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją 

projektu. 

 

 
pozytywny 

 
Gmina Mirzec 
27-200 Mirzec, 
Mirzec Stary 9 

 
Z/2.26/III/3.2/242/04  

 „Budowa drogi 
Mirzec Majorat” 

 
28.03 – 

29.03.2007r. 

 

Potwierdzenie zgodności 

realizowanego projektu pod 

względem rzeczowym                  

i finansowym z wnioskiem 

aplikacyjnym oraz 

potwierdzenie stosowania 

przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją 

projektu. 

 

 
pozytywny 

 
Gmina Skalbmierz 
28-530 Skalbmierz, 

Kościuszki  1 

 
Z/2.26/III/3.1/341/04 
„Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z 
przyłączami w 

mieście Skalbmierz” 

 
24.03 - 

26.03.2007r. 

 

Potwierdzenie zgodności 

realizowanego projektu pod 

względem rzeczowym                   

i finansowym z wnioskiem 

aplikacyjnym oraz 

potwierdzenie stosowania 

przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją 

projektu. 

 

 
pozytywny 

Gmina BliŜyn 
26-120 BliŜyn, ul. 

Kościuszki 79a 

Z/2.26/III/3.1/428/04  
 „Wodociąg w 
miejscowości: 

BliŜyn, Jastrzębia  
i Wojtyniów ul. 

07.05 – 
08.05.2007r. 

Potwierdzenie zgodności 

realizowanego projektu pod 

względem rzeczowym i 

pozytywny 



Podleśna z 
przyłączami  

i pompownią wody” 

finansowym z wnioskiem 

aplikacyjnym oraz 

potwierdzenie stosowania 

przez Beneficjenta wymogów 

związanych z promocją 

projektu. 

 

 


