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INFORMACJA POKONTROLNA
Kontrola na miejscu. na zakoficzenierealizacji projektu ,,Modernizacjadrogi gminnej
'
w Siemyslowie' realizowanegow ramachPriorytetu III ZPORR 2004 - 2006.
PODSTAWA PRAWNA: Kontrola w Gminie Domaszowicezostalaprzeprowadzona
na
podstawie art. 52 ust. 4
ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r.
o NarodowymPlanieRozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206z p62n.zm.) oraz $ 11 - $ 13
Rozporz4dzeniaMinistra Gospodarkii Pracy z dnia 22 wrze{nia 2004 r. w sprawietrybu,
termin6w i zakresu sprawozdawczo6cidotycz4cej realizacji Narodowego Planu Rozwoju,
trybukontrolirealizacjiNarodowegoPlanuRozwojuoraztrybu rozliczeh(Dz. U . nr 216,poz.
2206zp52n.zm.).
PODMIOT KONTROLOWANY: GminaDomaszowice
DATA KONTROLI: 17stycznia2107
r.
MIEJSCE KONTROLI: Gmina Domaszowice,ul. Gl6wna26, 46 - 146 Domaszowice
(siedzibaBeneficjenta)
oraz namiejscurealizacjiprojektu.
osoBY PRZEPROWADZAJ.ACEKONTROL{:
Zesp6lkontrolujqcy:
JustynaKostuS- inspektorw OddzialeRealizacjii Kontroli Projekt6w,
Wydzial ZavqdzaniaFunduszamiEuropejskimi OUW
KatarzynaPasori- starszyinspeklorw OddzialeMonitoringui Raportowania,
EuropejskimiOUW
WydzialZatzqdzania
Funduszami
JoannaKumor- inspektorw OddzialeMonitoringui Raportowania,
WydzialZarz4dzania
Funduszami
EuropejskimiOUW.
Kontrolg przeprowadzono
WojewodyOpolskiegonr BZF.I.BZna podstawieupowaznienia
0939-1107
z dnia16stycznia20}1r.
CELE KONTROLI:
-

-

wery{rkacjazgodnoScizrealizowanegoProjektu z wnioskiem aplikacyjnym o przyzume
dofinansowanianr 212.16/lII/3.1/4105oraz zapisami umowy o dofinansowanie
nr Zl2.l6/llV3.1l4l05Ul32/06z dnia 8 sierpnia2006r., zmienionejaneksemru I z dnia
l0 pu2dziemika2006r.
weryfikacja zgodnoSci zrealizowanegoProjektu z harmonogramemrzeczov'Iymoraz
finansowymzawartymwe wnioskuaplikacyjnym,
weryfikacjadokument6wksiggowychzwiqzanychz realizacj4Projektu,
weryfikacjaewidencjiksipgowejprowadzonej
dla Projektu,
przechowywania
realizowanego
Projektu.
sprawdzenie
i archiwizoWania
dokumentacji
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sprawdzenieprzestrzeganiaobowi4zk6wdotyczqcych:
o stosowaniaSrodk6winformacyjnychi promocyjnychzgodniez Rozporz4dzeniem
Komisji (WE) nr 1159/2000z dnia 30 maja 2000 t.onz Wlycznymi Insty'tucj
i
Zarz4dzaj4cej,
o zam6wiei publicznych(pod wzglgdemzgodnoScipodmiotoweji przedmiotowej
z wnioskiemaplikacyjnym),
. polityk horyzontalnych
polityki r6wnychszans
w szczeg6lnoSci
ochronySrodowiska,
orazspoleczeristwa
informacyjnego.

ODPOWIEDZI ZE STRONY GMINY DOMASZOWICE UDZIELALI:
- DagmaraBak - KierownikReferatuOrganizacyjnego
i SprawObywatelskich,
- RomanGil - Inspektordo sprawOchronySrodowiska, Drogownictwa,OSPi BHP,
-StanislawaKramarz- Inspektordo sprawGospodarkiKomunalneji Zant6wieri'Publicznych.

ZAKRES KONTROLI I JEGO OGRANICZENIA:
W trakciekontroli sprawdzonooryginaln4dokumentailEzwi4zanqzrealizacjqProjektu:
l. Faktury,podwiadczaj4ce
poniesione
wydatkizwi4zanez realizacj4projektu:
- FakturaVAT nr 11lP/2004z dnia 1 lipca2004r.
- FakturaVAT nr 121P12004
z dnia I lipca2004r.
- FakturaVAT nr 158/T8/06z dnia20 wrzednia2006r.
2. Wyci4gibankowepotwierdzal4ce
dokonanieplatnoSci.
3. Dokumenty potwierdzaj4ceprzeprowadzenieprocedury o udzielenie zam6wienia
publicznego
(przetargnieograniczony
nawyb6rwykonawcyrob6t).
4. UmowEnr Fn 2222-50/06z dnia I sierpnia2006 r. z wykonawc4Przedsigbiorstwem
Rob6tDrogowo- MostowychSp.z o.o.,ul. Olawska26 a, 49-300Brzeg.
5. Protokolyodbioruz dnia 15 czerwca2004r. i 20 wrzeSnia
2006r.
6. EwidencjEksiEgow4
7. Wniosek o platnoSi nr OUWZF/IV/7012312/2.16lIlll3.l/4/05N132106/01106
z dnia
24 pat2dziemika
2006r., poprawiony14listopada2006r.
8. Inn4 dokumentacjezwiqzaiqz realizowNrympnojektem.
9. Sprawdzonoczy przeslrzegasig zaloZonychwe wniosku dzialafi informacyjnopromocyjnych.
przestrzeganie:
10.Sprawdzono
- przepis6w prawnych dotycz4cych stosowania (rodk6w informacyjnych
i promocyjnychzgodnie z Rozporz4dzeniem
1159/2000i wyycznymi Instltucji
Zuzqdzal4cej.
- zam6wieri publicznych (pod wzglgdemzgodno5cipodmiotowej i przedmiotowej
z wnioskiemaplikacyjnym),
- polityk horyzontalnych
polityki r6wnychszans
w szczeg6lnoSci
ochronySrodowiska,
orazspoleczefi
stwainformacyjnego.
Zesp6l Kontrolujqcy przeprowadzll takle oglg&iny zmodemizowanejdrogi. Zdjpcia
wykonanew trakcieoglgdzinstanowi4zal4cznikru I do informacji.
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USTALENIA:
W trakciekontroli,opierajqcsipna Liicie sprattdzajqcej
do kontroliprojekt6w EFRRz art.4 ,
(dol4czona
do akt kontroli)stwierdzono
nastgpuj4ce
fakty:
POSTEPW REALIZACJIPROJEKTU:
Realizacjaprojektu rozpoc4la sig w dniu 1 sierpnia 2006 r. i trwala do 25 wrze!;nia
2006r. tj. zgodniez zawart4umoweo dofinansowanie.
Zgodniez dokumentacj4technicznqorazwnioskiemaplikacyjnym:
- zmodemizowano
drogggmirn4 w Siemyslowie
na dlugoSci0,8 km,
- wybudowano2 mijanki na dlugodcidrogi,
- zmodemizowano
I skzy2owanie.
3 . Podzial obowi4zk6w miEdzy pracownikami odpowiedzialnymiza otrzymywanie.
sprawdzanie i poSwiadczaniefaktur i innych dokument6w potwierdzaj4cych
kwalifikowanewydatki, regulowanyjest przez ZarzndzsrigNr OR.0151-7/06W6jta
Gminy Domaszowice
z dnia 8 lutego2006r. w sprawiewprowadzenie
schematuobiegu
dokument6w
w UrzgdzieGminyDomaszowice.
4. BeneficjentstosujeodrEbn4ewidencjgksiggow4dla realizowanego
projektuco zostalo
potwierdzoneprzez Dyrektora Wydzialu Finans6w i Budzetu Opolskiego Urzgdu
Wojew6dzkiego
pismemnr FB.IV.AN.30500-163/1/07
z dnia 01.02.2007r. W zwiqTku
z poryZszym obowiqzekwynikaj4cy z $13 ust. 1 umowy o dofinansowaniezostal
dopelniony.
5. Zloilonyzostaljedenwnioseko platnoS6za okresod22.07.2006do 04.10.2006
na kwotQ
wydatk6w kwalifikowanych 219 080,64 zl - wnioskowanakwota 164310,48 zl.
Beneficjentprzechowujedokumentyukazuj4cespos6bobliczeniakwot we wniosku
(protokolyodbiorurob6t,kosztorysypowykonawcze).
L

KWALIFIKOWALNOSCWYDATKOW
Beneficjentposiadadowodypotwierdzaj4ce
wnioskowane
wydatki.
l. Beneficjent dysponuje oryginalnymi dokumentami bgd4cymi podstaw4 wniosku
o platno66- fakturamioraz umowamiz wykonawc4kt6re odpowiadaj4wnioskowanym
kwotom.
2. Dowody potwierdzaj4ce wnioskowane wydatki s4 zwi4zane z realizacjq Projektu
i kwalifikuj4sigdo sfinansowania
z EFRR.
INNEWYMAGANIA
przepis6wdot. informacjii promocji:
1. Realizacja
Promocja realizowanego Projektu odbywala siQ zgodnie z postanowieniami
tozporz4dzenia
UE 1159/2000w sprawie $rodk6w informacyjnychi promocyjnych
przez pafstwa czlonkowskieodnoiniepomocy z funduszystrukturalnych
stosowanych
(zgodniez zapisamiwniosku):
- na korespondencji
oraz dokumentach
dotycz4cychProjektuzamieszczono
logo UE
i ZPORRorazinformacjEo udzialeUE we wsp6lfinansowaniu
Projektu,
- informacjeo projekcieoraz o jego wsp6lfinansowaniu
ze Srodk6wEFRRukazalysip
w prasielokalnejoraz na stronieintemetowejBeneficjentaorazna stronieBiuletynu
InformacjiPublicmej,
- informowanospoleczeristwoo projekcie (sesje Rady Gminy, zebraniawiejskie,
komisjeRadyGminyi innezebraniamieszkanc6w),
- w gazecielokalnej ukazalosig kilka artykul6wpromuj4cychprojekt, a takzejeden
artykulw gazecieregionalnej,
- wydanobroszurkE
informuj4c4o projekcie,kt6r4rozpropagowano
natereniegminy,
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na miejscu realizacji projektu umieszczonazostala dwustronna stala tablica
pami4tkowa(zal.nr I dokumentacja
zdjEciowa).
W kwestii zgodnodcirealizacliprojektuz politykamiWsp6lnotstwierdzono,iz zgodnie
z zapisaniwnioskuaplikacyjnego
w zakresie:
-zgodnoici z politykq ochrony irodowiska - projekt ma pozytywny wplyrv na
Srodowisko.
Efektemmodemizacjidrogijest zmniejszenie
emisji spalindo atmosfery,
zmniejszenieilodci pylu i zanieczyszczen
w powietrzuoraz zmniejszeniepoziomu
halasu.PoprawajakoScipowietrzawplynglai bpdziewplyr,vaina poprawgjako5ci
plod6w rolnych uzyskiwanychw strefieoddzialywaniadrogi poprzezzmniejszenie
stopniaich nasyceniametalamicigZkimi oraz innymi niebezpiecznymi
zwiq.zkami
chemicznymi,
bgd4cymiefektememisjispalindo atmosfery,
- zgodnoit z politykq r6wnych szans- prolekt ma pozltlnvny wplyw na zagadnienia
z zakresupolityki r6wnodci szans.Modemizacjadrogi spowodowalazwigkszenie
szansos6bniepelnosprawnych
podczaskorzystaniaz drogi zar6wnow zakesieruchu
jak
pieszego i kolowego.Ponadtonowa nawierzchniamacznieulatwiaprowadzenie
pojazd6w inwalidzkich. Zmniejszeniu ulegla r6wnie2 bariera komunikacyjna
powoduj4cautrudniony dostEpniepelnosprawnych
przy korzystaniuz plac6wek
leczniczychi potencjalnych
miejscpracy,
- zgodnoit z polityk4 spoleczefistwa
- projektma neutralnywplyw na
informacyjnego
zagadnienia
z zakresupolityki spoleczefstwa
informacyjnego.
3 . Beneficjentstosujesig do przepis6wprawazam6wieripublicznych.
Na podstawieweryfikacji przedstawionejdokumentacj
i dotycz4cejprzeprowadzenia
proceduryo zam6wieniepubliczne w trybie przetargtrnieograniczonego
na wyb6r
wykonawcyrob6t, stwierdzonojej zgodno5ipodmiotowqi przedmiotow4z wnioskiem
aplikacyjnym o dofinansowanieProjektu. W wyniku przeprowadzonejprocedury
przetargowej
wybranoofertgPrzedsigbiorstwa
Rob6tDrogowo- MostowychSp. z o.o.,
ul. Olawska26 a, 49-300Brzeg,z kt6rymw dniu I sierpnia2006r. podpisanoumowg.
A
Beneficjentprawidlowoprzechowujedokumenty,kt6re sq zebrale,zaewidencjonowane,
i dostgpne.
Archiwizacjaw doslownymtegoslowaznaczeniu
przeprowadzona.
nie zostalajeszcze
Danedot. Projektu dostgpnes4 pracownikomzaangazovtanym
w realizacjgProjektuoraz
osobom je zastgpujEcym,co gwarantuje ciqglodi dzialania wtedy gdy zabraknie
kluczowychpracownik6w.

w|{IosKI
W wyniku przeprowadzonej
kontroli na miejscu,Zesp6lKontrolujqcystwierdzil,i2
projekl zostalzrealizowanyzgodniez zalo2eniamizawartymiwe wniosku aplikacyjnymoraz
warunkamiprzyjEtymiw umowieo dofinansowanie
projektu.
Do aktkontrolidolaczasienastepujace
dokumenty:
1. Kopig Zarz4dzeniaNr OR.0151-7/06W6jta Gminy Domaszowicez dnia 8 lutego
2006r. w sprawiewprowadzenieschematuobiegudokument6ww UrzgdzieGminy
Domaszowice.
2. Kopiqpisrnaz dnia 10 lipca2006r., skierowanego
do Wykonawc6wbior4cychudzial
w przetargu nieograniczonymna realizacje przedmiotowegozadania,dotycz4cego
blgdupisarskiego
w ogloszeniuo przetarguorazSIWZ.
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ZAL.{CZNIK:
1. zdjgciawykonanew trakciekontrolina miejscu.
Od treSci i ustaleri zawartych w protokole slu2y prawo zgloszenia pisemnych uwag
i zastzeZe'hw ci4gu7 dni od daty otrzymaniaprotokolu.
Informacjazostalasporz4dzona
w tym jedendla
w dw6chjednobrzmi4cych
egzemplarzach,
PowiatuNyskiego.
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3. JoannaKumor
(dalai podpis)

Wydzialu
taru,nu Scipieri

Instltucji PoSrednicz4cej
w zarzqdzaniuZPORR

GMINADOMASZOWICE
ul. Gl6wna 26
46-146 Domaszowice

datai podpisprzedstawiciela

ZalqczniknrI

