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TNFORMACTA
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJT PROJEKTU
Projekt realizowanyru rarnachZintegrowanegoProgratnuOperacyjnegoRozwoju Regionalnego,
FunduszuRozwtrju Regionalneg<r
wsp6lfinansowarlyze Srodk6wUnii Europejskieiz Europe_iskiego
oraz BudzetnPaflstwa'

t.czuscocor,xa
Instvtucia kontrol ui gca

Pomorski Urzad Woiew6dzki, ul. Okopowa 21127;80-810Gdafsk

Data przeprowadzenia
kontroli

2008r.; 01.10.2008r.
Il-12,22- wrze5nia

Numer Umowy o
dofinansowanie

4N I3/0s
z/2.22trilt3.s.1/033/0

Data podpisania umowlt

27 kwietnia 2005 r.

Nazwa Projektu

,Budowa hali sportowej z widowni4 i infrastruktur4 techniczn4 oraz modernizacja
gimnazium w Sztumie"

Beneficienl

Miasto i Gmina Sztum

Adres jednostki
kontrolowanei

Ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli

RozporzqdzenieMinistra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2001 r. w
sprawie trybu kontroli realizacji projekt6w i program6w wsp6lfinansowanych ze
Srodk6w funduszy strukturalnych i Funduszy Sp6jno5ci (Dz. U. 22007r., Nr 90,
ooz.602\

Rodzaj kontroli

Kontrola na zakonczenie realizacji projektu po zloleniu wniosku o platnoSi
koricowq przed przekazaniem Srodk6w.

Jednostkakontrolowana zostalapoinformowana o przeprowadzeniuprzedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.
III.GW.093 I -47 108z dnia 02.09.2008r.

1.1 Sklad ZesnoluKontroluiaceso Instvtuc:iiPo$tednicznceiPomorskiegoUrzedu Woiew6dzkiego
Lp

Imiq i naauisko

Stanowisko

Nr Upowa2nienia
Wojewody
Pomorskieso

Data wystawienia
Upowa2nienia

Gra?yna Wtodek

Gl. Spec.WZFE PUW GdatiskkierownikZK

53

02.09.2008r.

2.

Dagmara
Leszczvtiska

53

02.09.2008r.

J.

Marek
Komorowski

53

02.09.2008r.

1.2 Osobv renrezentuiace Beneficienta
t,,orazBudaetu Pafstwa" skreslii przlpadku braku wsp6lfinansowania zBudzefi Pafstwa.

Lp.

Imie i nazwisko

Stanowisko

I

LeszekTabor

Burmistrz Miasta i Gminy

1.3Osoby udzielajacewyia5niefl
Lo.

Imie i nazwisko

Stanowisko

I

Danuta Wiatrowska

Skarbnik

2.

Teresa Zzubitiska

Insoektords. ksiesowoSci

a
J.

Lech Zielifski

Kierownik ref. Inwestvcii. PPiGN

4.

El2bieta Oblotzka

Inspektords. zam6wiefipubl. i inwestycii gminnych

5.

Krzvszto fa Zienkiew ic z

Inspekor ds. inwesWciigminnych

6.

Daria Mietlewska - Dura

Koordrmator oroiektu

7.

Ewa Ruczvtiska

z-ca kier. Referafu Prosram6w Pomocowvch

1.4Zakres kontroli
1.4.1Wntoseko platnoSd
Nr wniosku o platnoft

I I lOs
Zl2.22lrru3.s.l1033
I 04lU13105
2.22|ZFE.rU
30501

Data zloienia

2005.12.15

Okres dotvczacv

r. do 16.08.2004r.
02.07.2004

Kwota wydatk6w
kwalifikowalnych
obietvchwnioskiem

118.291,00
PLN

Wnioskowanakwota

63.226.54PLN

Nr wniosku o platno9t

2.22IZFE.TU3050
IZl2.22lrwl3.s.1I 033I04lU/3I 05/2l 07

Data zloienia

2007.03.20

Okres dotvczacv

Kwotawydatk6w
kwalifikowalnych
obietvchwnioskiem

1.349.870,48
PLN

I4/nioskowanakwota

PLN
721.505.77

Nr wniosku o platno5i

2.22tZFE]v30s0tzt 2.221rrv3.5.r
I 033I04lUI3I0sI3I01

Data zlo2enia

2007.05.3r

Okres dotvczqcv

r.
22.02.2001
r. do 25.04.2007

Kwotawydatk6w
kwalifikowalnych
obienchwnioskiem

PLN
403.190,41

II/nioskowanalcwota

215.505,29
PLN

Nr wniosku o platnoit

I04lU13losI4107
2.22tZFE]v3050IZl2.22lrrv3.5.r1033

Data zloienia

200'7.07.16

Okres dotvczqcv

26.04.2007
r. do 20.06.2007r

Kwotawydatk6w
h.ualifikowalnych
obietvch wnioskiem

237.957,IZPLN

Wnioskowanakwota

PLN
127.188,08

Nr wniosku o olatnoSi

2.22IZFE.rv3050IZl 2.22l rrv3.5.rI033/04l UI3I05I5I07

Data zloienia

2007.09.28

Okres dotyczqcy

r.
r. do 23.08.2007
21.06.2007

Kwotawydatk6w
kwalifikowalnych
obietvchwnioskiem

PLN
1.031.809,09

Vflnioskowqnakwota

5 5 1 . s 0 1 .P
9 6L N

Nr wniosku o platno5d

I 033I04lU/3I 05I 6107
2.L2IZFE.ul
3050IZl2.221il113.5.1

Data zlolenia

2007.12.20

Okres dotvczqcy

r.
24.08.2007
r. do 04.12.2007

Kwotawydatkiw
kwalifikowalnych
obietvchwnioskiem

PLN
2.539.172,03

Wnioskowanqkwotq

1 . 3 5 7 . 1 8 7P
. 4L5N

Nr wniosku o olatnoSi

I04lU13I0517I08
1033
2.22IZFE.rv3050
IZl2.22lrrv3.5.1

Data zlo2enia

2008.01.24

Okres dotyczgcy

r.
r. do 21.12.2007
05.12.200'l

Kwotqwydatk6w
kwalifikowalnych
obietvchwnioskiem

PLN
31.232,00

Wnioskowanakwota

PLN
16.693.50

Nr wniosku o olatno5i

2.22IZFE.rv
3050IZl2.z2lrril3.5.rI 033I04N13I 05I 8/08

Data zlo2enia

2008.03.12

Okres dotvczqcv

r. do 15.02.2008r.
22.12.2007

Kwotawydatk6w
kwalifikowalnych
obienchwnioskiem

PLN
966.433.87

Wnioskowanakwota

PLN
516.558.90

Nr wniosku o plstnofli

30s0IZl2.22lrrv3.s.1I 033I04N I3I0sI9I08
2.221
ZFE.TU

Data zlo2enia

2008.05.21

Okres dotvczqcv

16.02.2008r.
do 16.05.2008r.

Kwotav,4tdatk6w
kwalifikowalnych
obietvchwnioskiem

PLN
1.262.938,00

Wnioskowanqkwota

PLN
675.040.37

1.4.2Sprawozdaniekofcowe z realizacii Proiektu

Nr sprawozdania z
realizacii Proiektu

K-2008/0003
I 3.5IZPORR/22

Data zlohenia

r.
12.06.2008
- 2l.maia2008r..
01.10.2004r.

Olves dotyczqcy
Enlorttu o nhtno6d to**o,"

I sprewozdanla ko$coweso2

Termin zlo2eniq wynikajqcy z Umowy o
dolinansowanie

fu eczywistytermin zlo2eniq

Wnioseko platnoit
koricowa

16.06.2008r.

21.05.2008r.

Sprawozdanie koy'tcowe
z realizacii Proiehu

16.06.2008r.

r.
12.06.2008

Lp.

Rodzai zabezoieczenia

Termin zlo2enia

I

Deklaracja vvystawienia weksla In blqnco z dnia
18.05.2005r.-r weksel In blanco + notqriqlne
oiwiadczenie o dobrowolnym poddaniu siq egzekucjiz dnia
18.05.2005r.rep. A nr 1846/05

24.05.2005r.

Data

Lp.

Zakres
realizowanego
Proiektu
ts
<
v

\
A
N
q)

It

p

{

N

Nr ranortu

Zakres

Osoby kontroluiqce

Spr awdzone el ementy P roj ektu

Szczegd Iowe i nform acj e

techniczna
l. Dokumentacja
budowy/dostawy;

Dokumentacj a doly czqcq zadania:
-pozwoleniana budowg;

2. Harmonogrami termin realizacji
projektu;

-projekfy budowlane;

3. WskaZnikiproduktu/rezultatu;
4. MiejscerealizacjiProjektufrzycznepotwierdzenie
wykonanegozakresur zeczowego;

-dziennik budowy;
-inwentaryzacj a geodezyjna powykonawcza;
Lista sprawdzajqca zak'resrzeczory stanowi
zal4cznik nrL
Lista sorawdzaiaca z wizii stanowi zalacznik nr 2

'

L

Dotyc"y tylko kontroli na zakoficzenie realizacji Projektu.
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l.
Postgpowanie o udzielenie
zam6wienia publicznego o wartoSci
przekaczajqcej
kwoty
nie
okre5lonej w przepisach wydanych
na podstawie art. l l ust. 8 Ustawy
publicznych
Prawo zam6wief
przeprowadzonego
w
trybie
przelarga nieograniczonego na
z
Budowa
Hali
sportowej
i
infrastrukturq
widowni4
modernizacja
techniczn4 oraz
Gimnazjum w Sztumie
2. Postgpowanie o udzielenie
zam6wienia publicznego o warto5ci
przekraczaj1cej
kwoty
nie
okre6lonej w przepisach wydanych
na podstawie art. ll ust. 8 Ustawy
publicznych
Prawo
zam6wief
przeprowadzonego
w
kybie
przetarga nieograniczonego na
nadzoru
Sprawowanie
inwestorskiego w pelnyrn zakresie
realizowanych rob6t budowlanych i
instalacyjnych na ,Budowie hali
sportowej wraz z widowni4 i
oraz
infrastrukturq
techniczn4
gimnazjirm
modernizacj4
w
Sztumie" we wszystkich branlach
budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym.
3. Postgpowanieo udzielenie
zam6wienia publicznego na
,,Opracowaniedokumentacji
budowlanej i wykonawczej na
zadanieinwestycyjne PN. Budowa
hali sportowej z infrastruktur4 i
modernizacj4 Gimnazjum nr w
Sztumie"

- ogloszenie,
- wniosek,
- specyfikacja istotrych warunk6w zam6wienia,
- dokumentacj a przelar gowa,
- umowY

h

a,

v

w
1. Zostalopracowany
wz6rpapieru
firmowego,
opatzonego
i Zintegrowanego
Programu
logo Unii Europejskiej
OperacyjnegoRozwoju Regionalnego,na kt6rym
prowadzono
korespondencjg
uiEzanqz proyektem.
2. Dokumentacjg
dotyczqcaprojektuopatrzonologo Unii
Europejskiejoraz logo ZintegrowanegoProgramu
RozwojuRegionalnego.
W treSciumow
Operacyjnego
znajdujesiq zapis informujqcy
o wspolfinansowaniu
z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
inwestycji
ze Srodkow
w ramach Zintegrowanego
Programu
Regionalnego
Rozwoju
Regionalnego,
Operacyjnego
tablicg
3, W miejscurealizacjiinwestycjiumieszczono
pamiqtkowq
Europejskiego
informujqcq
o zaanga2owaniu
Paistwaw
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
orazBudzetu
projektu.
realizacjq
4. Opracowanoi wydrukowanoulotkg nt. projekt6w
przez Miastoi Gminq Sztum,w tym
realizowanych
o projekcie,,Budowahali sportowejz widowniq i
gimnazjum
w
infrastrukturq
technicznq
orazmodernizacja
w pokojuINFORMACJA
Sztumie".
Ulotkabylawylozona
jej
Urzgdu
Miastai GminySztumw celurozpowszechnienia
innychos6b
wSr6dmieszkaic6wgminy i wszystkich
zainteresowanych.
stronieMiastai GminySztum(www.sztum.pl)
5. Naoficjalnej
hali
zostalazamieszczona
informacja
o projekcie
,,Budowa
sportowejz widowni4i infrastrukturE
techniczn4oraz
gimnazjumw Sztumie"ze wskazaniem
modernizacja
Europejskiego
FunduszuRozwojuRegionalnego
oraz
jako2r6dlawspol{inansowania
inwestycji
Bud2etuParistwa
projektu,
przedmiotem
bgdqcej
prasowar
Rzeczpospol
itaz dnia13.12.2007
6. Informacja
prezentacja
projektu
podczaskonsultacji
7. Zoslalawykonana
spolecznychprojektuRPO dla Woj. Pomorskiego
pzeprowadzonej
w Zamku
konferencji
w dniu22.06.2006r.
Sztumskim

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym
w celu promowania Srodk6w z
EFRR w realizacji projektu,
Beneficjent zobowi1zal sig do
realizacji obowiqzk6w
informacyjnych i promocyj nych.

l. WielkoSi poniesionych
naklad6w;

*AJ
F

2.2r6dLa finansowania;
3. ProwadzenieodrEbnej
ksiggowoSci;
Lista sprawdzajqcaScieZkgfinansowo - ksiggowq;

4

4. PoprawnoSdzapis6w
ksiEgowych;
4

p
F

,\

5. Zgodno((, i kwalifikowalnoSd
wydatk6w zaplanowanych i
zr e alizow anych zgodnie z
Projektem.

6

P

Jednostkawykonuj4ca pomiar
wskaZnika

Urz4d Miasta i Gminy Sztum

R

:

Czgstotliwo3i pomiaru wskaZnika

\)
4
a4'

Spos6bwykonania pomlaru
wskaZnika

Jednorazowo
Protok6l odbioru

Generowaniedochodu przez
Proiekt

O3wiadczeniebeneficientaz dnia 10.09.2008r

Korzystanie z pomocy publicznej

O3wiadczeniebeneficientaz dnia 10.09.2008r

ZgodnoSdz politykami
horvzontalnvmi UE

OSwiadczeniebeneficientaz dnia 10.09.2008r

OSwiadczeniedot. obszar6wSieci
Natura 2000

O6wiadczeniebeneficientaz dnia 10.09.2008r

Archiwizacja Projektu

OSwiadczeniebeneficientaz dnia 10.09.2008r

3. WI\IOSKI
I UWAGI /v; pr:ypadku kontwli p.ozhtieniu wnioslanr.rplutnolt koncou,q,*, infontaqli pokontroltrcj
prav'eill ora: c:\'
:uwieruna.jest opinia, c4t projekt zostat zrealizowanv w spos6b zgodny z unto\r'q i obott,iqzujclcy,m
:1!ttttrtutlttilu tlokunetttucjujc.\I ku||tpletnui prau idlov.'ar

3.1 Z^akresrzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pn. ,rBudowa hali sportowej z widowni4 i infrastruktur4 techniczn1 ornz modernizacja
gimnazjum w Sztumie" zostal zrealizowany zgodnie z umow4 nr Zl2.22lllll3.5.1/033/041u13105 z dnia
27.04.2005r.oraz aneksami: nr I z dnia 19.09.2006r.,nr 2 z dnia 22.02.2007r.,nr 3 z dnia 19.04.2007r.i
nr 4zdnia 05.02.2008r.
Dokumentacja budowlana i wykonawcza wyaz z przedmiarem rob6t i kosztorysem inwestorskim zostala
wykonana przezPracownig ProjektowE Projektowanie i Nadzorowanie Zdzislaw Kufel 89-600 Chojnice, ul.
Sukiennik6w 6 na podstawie umowy nr RP.34212104z dnia 16.03.2004r. Studium wykonalnoSci zostalo
wykonane przezEwg i Mariana Glowackich Sp6lkE c1.wiln4,,KWANT", Reda ul. tr-4kowa2317 na podstawie
umowy nr 210512004z dnia 28.05.2004r.
Nadz6r inwestorski nad realizacj4 inwestycji pelnil ,,Powiernik" Biuro Obslugi Budownictwa Stanislaw
z dnia 10.11.2006r.i aneks6w:nr I z
Kordek Rumia ul. Gdariska47131na podstawieumowy nr RP.342137106
dnia 12.12.2006r. i w 2 z dnia 15.01.2007r.,nr 3 z dnia 05.03.2007r. oraz na podstawie umowy m
RP.342140101z dnia 17.10.2007r. 6adz6r nad robotami dodatkowvmi).

WskaZnikiproduktu

Zgodnoit
z umov)q

Wartoit
jedno
-stkq

osiqgniQta
w trakcie
realizacji

osiagniqta
na
zakortczen.
Realizacii

wska2ni ka/ko nsebwencj e
nieosiqgniqcia wska:inika dla d alszej
realizacji projektu

miary

planowana
zgodnie z
umolaq

0.3.5.8Powierzchnia
zmodemizowanvch szkol

M2

2037,00

2037,00

x

Protok6l odbioru

03.5.19Powierzchnia
wybudowanych obiekt6w
snortowvch

M2

1625,00

1625,00

x

Protokol odbioru

Nazv)a

Ta
l-

Nie

WskaZniki rezultafu
Zgodnoi6
z umowa

Warto!6
Nazwa

jedno
-stka
mtary

0.3.5.52Liczba ucmi6w w
szkolach korzystaj 4cych z
wybudowanej
/zmodemizowanej
infrastruktury edukacyinei

0.3.5.58Liczbaos6b
korzystaj4cychz obiekt6w
soortowvch

planowana
zgodnie z
umowq

osiqgniqta
w trakcie
realizacji

osiqgniQta
na
zakoticzenRealizacii

Ta
k

nie

wskai ni ka/ko nsekw encj e
nieosiqgniqcia wskatnika d Ia da lszej
realizacji projektu

osoby

646

512

x

OSwiadczenie beneficjenta z dnia
10.09.2008r.

osoby

3000

0

x

O5wiadczenie beneficjenta z dnia
10.09.2008r.

WskaZniki rezultatu nie zostalv osiasniete.
3.1.2 Zam6wienia publ iczne
W trakcie kontroli sprawdzonopoprawnoSdstosowaniaUstawy Prawo Zam6wieri Publicznych z dnia29
r., Nr 19, poz. 177 zp6lniejszymi zmianami) dla nastgpujqcych
stycznia2004 r. (tekstjednolilyDzU.22004
postQpowaf dotycz4cych Projektu
1. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoSci nie przekraczajqaej kwoty okreSlonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 1l ust. 8 Ustawy Prawo zam6wief publicznych przeprowadzonegow
Irybie przetargu nieograniczonego na Budowp Hali sportowej z widowni4 i infrastruktur4 technicznq oraz
modernizacjg Gimnazjum w Sztumie.
RP.342133106z dria 10.11.2006r. z Przedsigbiorstwem
W wyniku postQpowania zawarto umowp ff
Piekarnicza
22,80-126 Gdafsk
Sp.
z
o.o.
ul.
Og6lnobudowlanym,$aja"
W wyniku przeprowadzonej
postgpowania

kontroli

nie

stwierdzono

uchybierfl majecych

wplyw

na wynik

2. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoSci nie przekraczajqcej kwoty okreSlonej w
przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 Ustawy Prawo zam6wief publicznych przeprowadzonegow
tybie przetargu nieograniczonegona Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w pelnym zakresie realizowanych
rob6t budowlanych i instalacyjnych na ,,Budowie hali sportowej wraz z widowni4 i infrastruktur4 technicznQ
oraz modernizacjq gimnazjum w Sztumie" we wszystkich bran2ach budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym.
W wyniku postQpowania zawarto umowQnr RP.342137106z dnia I 0. I I .2006r. z ,,Powiernik" Biurem Obstugi
Budownictwa Stanislaw Kordek Rumia ul. Gdanska47131.

W trakcie przeprowadzonejkontroli stwierdzono co nastqpuje:
2.1. WartoSi zam6wienia zostaLaokreSlonajako wartoSi brutto ( tak zostala wpisana do protokolu ZP-l cz93(
og6lna) . Powyzsze stanowi uchybienie art. 32 ust. 1 Ustawy Pzp.
Powyisze uchybienie nie mialo wplywu
publicznego i na wynik postppowania.

na przeprowadzon4

procedurg

udzielenia zam6wienia

3. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na ,,Opracowanie dokumentacji budowlanej i
wykonawczej na zadanie inwestycyjne PN. Budowa hali sportowej z infrastruktur4 i modemizacjq Gimnazjum
nr w Sztumie" nr RP 34112104.
W wyniku postgpowania zawarto umowQnr RP.34212104z dnia 16.03.2004rz Pracowni4 Projektow4
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzislaw Kufel 89-600 Chojnice, ul. Sukiennik6w 6 .
Postgpowaniezostalo wszczgte w dniu 28.01.2004 roku poprzez zaproszeniewykonawc6w do skladania ofert
w postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytania o ceng. Postgpowanieo udzielenie zam6wienia publicznego
bylo prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zam6wieniach publicznych
(Dz.lJ. z 1994r. ttr 76,po2.344 ze zmianami).Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarz4dzaiqcej wsparciem
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego moge zostad objgte tylko takie projekty' kt6re s4
realizowane zgodnie z ustawe z dnia 29 stycznz 2004r. Prawo zam6wief publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr
19, poz. 177 ze zmianami), dostosowuj4cepolskie prawo w zakresie zam6wief publicznych do regulacji
wsp6lnotowych. Wobec powylszego postgpowanienie zostalo objpte kontrol4..
z dnit 16.03.2004rz Pracowni4 Projektow4 Projektowanie i Nadzorowanie
Umowa nr F.P.34212104
Zdzislaw Kufel 89-600 Chojnice, ul. Sukiennik6w 6 jest kosztem niekwalifikowanym.

3.1.3Promocia Proiektu
W ramach promocji projektu beneficjent wykonal nastppujqcedztalanial.
Zostal opracowany wz6r papieru firmowego, opatrzonego w logo Unii Europejskiej i Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na kt6rym prowadzono korespondencjpzwiqzan4zprojektem.
Dokumentacjg dotycz4ca projektu opatrzono logo Unii Europejskiej oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. W tre5ci um6w znajduje sip zapis informuj4cy o wsp6lfinansowaniu inwestycji ze Srodk6w z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
W miejscu realizacji inwestycji umieszczono tablicp pami4tkow4 informuj4cqo zaangahowaniuEuropejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Budzetu Paristwa w realizacjg projektu.
Opracowano i wydrukowano ulotkp nt. projekt6w realizowanych przez Miasto i Gminp Sztum, w t)'m
o projekcie ,,Budowa hali sportowej z widowni4 i infrastruktur4 technicznq oraz modernizacja gimnazjum w Szhrmie".
Ulotka byla wyloZona w pokoju INFORMACJA Urzqdu Miasta i Gminy Sztum w celu rozpowszechnienia jej wSr6d
mieszkaric6w gminy i wszystkich innych os6b zainteresowanych.
Na oficjalnej stronie Miasta i Gminy Sztum (rvwn'.sztum.pl) zostala zamieszczonainformacja o projekcie ,,Budowa hali
sportowej z widowniqi infrastruktur4technicznqorazmodernizacja gimnazjum w Szhrmie" ze wskazaniem Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BudZetu Paristwajako Zr6dla wsp6lfinansowania inwestycji bpd4cej przedmiotem
projektu.
Informacja prasowa- Rzeczpospolita z dnia 13.12.2007r..
Zostala wykonana prezentacja projektu podczas konsultacji spolecznych projektu RPO dla Woj. Pomorskiego
konferencji przeprowadzonej w dniu 22.06.2006r. w Zamku Sztumskim

3.2Zakres Finansowy
Zgodnie z umowq nr Zl2.22lll\l3.5.ll033l04Ul3l05 227 kwietnia 2005 roku Instytucja Po5rednicz4caprzyznala
Miastu i Gminie Sztum, na realizacjg Projektu pn. ,,Budowa hali sportowej z widowni4 i infrastruktur4 techniczn4 oraz
modernizacja gimnazjum w Sztumie" w ramach Priorytet 3 - Rozw6j lokalny, dofinansowanie w kwocie nie wipkszej niZ
4 976 380,00 PLN, co stanowi 62,49 % wydatk6w kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym:
o
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 256 380,00 PLN (53,45 %);
r
Wsp6lfinansowanie zbud2ett paristwa w kwocie 720 00,00 PLN (9,04 %).
Calkowita wartoSi Proiektu okreslono na kwotg 8 000 000,00 PLN, natomiast calkowite wydatki kwalifikowalne na kwotQ

7 962 814,00 PLN. Termin zakoficzeniarealizacji Projektu ustalono na 10 grudnia 2005r.
Calkowita wartoii Projektu oraz kwota dofinansowania z Funduszu orazbrdhetu paristwa byla zmieniania aneksami,
ostateczna wartoS6 projektu zostala zapisana Aneksem nr 2 z dnia 22 lutego 2007 roku i zostala okreSlona na kwotq
12 056 535,00 PLN, w tyn calkowite wydatki kwalifikowalne 7 940 894,00 PLN, wsp6lczynniki dofinansowania
z Funduszu oraz budZetupafistwa pozostaly naniezmienionyrn poziomie, co daje dofinansowanie z funduszu w kwocie nie
wipkszej niL 4 244 408,00 PLN (53,45 %), natomiast wsp6lfinansowanie z budZetu paristwa w kwocie nie wipkszej ni2
7 17 8s7,00 PLN (9,04 %).
Przedstawiona do kontroli dokumentacja Miasta i Gminy Szhrm na realizacjp projektu nr Zl2.22lIlU3.5.ll033l04:

- 2 faknry VAT - dokumentacjai nadzoryautorskie
- 7 faktur VAT i 3 korekty faktur VAT - roboty budowlane
- 2 faktury VAT - nadz6rin4mierski
- 32 fakturvVAT - wvdatkiniekwalifikowalne
Razem calkowita wartoS6:
W tym wydatki kwalifikowalne

11 82 9 1 , 2 P
0 LN
8 565799,17PLN
78 080,00PLN
4 806880,59PLN
13 569 050,96 PLN
7 840 903,00 PLN

Zestawienie przedmiotowych dokument6w Zr6dlowych zawarto w zalqczniku nr 3 do niniejszej Informacji
Pokontrolnej.
Beneficjent zactryn$. w Banku Gospodarstwa Krajowego poZyczkp na zapewnienie pllnno6ci Projektu
Nr ZPORR_351.005582.221SIMIK] - budowa hali sportowej z widowni4 i infrastruktur4 techniczn4 oraz modemizacja
gimnazjum w Szhrmie. Bank w Umowie po2yczki nr ZPORR_35 1.005582.22 z dnia 15 lipca 2005 roku zobowi4za.l sig
do udostEpnieniaPo2yczkobiorcy Srodk6w na prefinansowanie w maksy,rnalnejwysoko5ci 4 193 153,00 PLN, z tym Ze
kwota po\czki nie mo2e przekroczy( wysokoSci wkladu irodk6w z bud2etu Unii Europejskiej dla Projektu.

Ponadto kontroluj4cy stwierdzili, 2e:
Przedsigbiorsfwo Og6lnobudowlane ,,KAJA" Sp. , o.o. z Gdariska wystawilo w dniu 13 sierpnia 2007 r. Fakturg
nr FY74l08l01 za roboty budowlane w wysokoSci 1 031 809,08 PLN. Tego samego dnia wystawiona zostala faktura
VAT korygujqca nr KORS/1/2007, kwota korygowana I 031 809,08 PLN - uyjaSnienie w przedmiotowej sprawie
stanowi zal4czniku nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej;
Faktura FV104/1112007z 08-11-2007 r. - data sprzedairyna fakturze 30-10-2007, zmieniona not4 koryguj4c4
RP.1/K/2007 z 16-ll-2007 r., na 06-11-2007 r. - w protokole odbioru jest zmiana daty poprzez skre5lenie,
w zal4cznikl do protokolu nie dokonano nniarry daty;
Dokumentem PK 1008/07 z 31 grudnia 2007 r. Beneficjent dokonal przeksiggowania odsetek z t7tulu po2yczki
na konto 080/016/0003 w wysokoSci 3 639,99 PLN. W ewidencji ksipgowej projektu ujpte zostaly tez odsetki,
kt6re jednak nie s4wliczone do calkowitej wartoSci projektu wykazanej w tabeli E4;
na podstawie umowy nr 1311071083 Beneficjent otrzymal dofinansowanie przedsipwzipcia inwestycyjnego
ze Srodk6w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przedmiotem umowyjest dofinansowanie ze Srodk6w Funduszu
zadania inwestycyjnego okreSlonego postanowieniem Ministra Sportu i Turystyki nr DISf115512007 z 24 sierpnia
2007 r. dotycz4ce budowy hali sportowej z zapleczem i terenowych urz4dzefr sportowych przy Gimnazjum w Szhrmie
- obiekt przyszkolny. Dofinansowanie ze Srodk6w Funduszu 500 000,00 PLN. Beneficjent 200 000,00 PLN
przeznaczyl na sfinansowanie wydatk6w kwalifikowalnych, natomiast 300 000,00 PLN na sfinansowanie wydatk6w
niekwalifikowalnych. W tabeli E5 Beneficjent wykazal jedynie kwotg 150 000,00 jako inne 2r6dla finansowania
projektu;
W punkcie 3.1.2 Informacji Pokontrolnej kontroluj4cy wykazali postppowanie na ,,Opracowanie dokumentacji
budowlanej i wykonawczej na zadanie inwestycyjne PN. Budowa hali sportowej z infiastrukturq i modernizacj4
Gimnazjum nr w Szhrmie" zostalo przeprowadzone na podstawie ustawy o zam6wieniach publicmych z 1994 r.
Zgodnie z wytycznymi Instltucji Zarzqdzajqcejwsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mog4
zostai objpte tylko takie projekty, kt6re s4realizowane zgodnie z ustaw4 z dnia29 stycma 2004r. Prawo zam6wieri
publicmych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zmianami), dostosowujqce polskie prawo w zakresie zam6wieri
publicznych do regulacji wsp6lnotowych. W zwi4zku z poryzs4rn umowa zawarta w wyniku tego postQpowanianie
mo2ebyiobjptawsparciemizawydatkiniekwalifikowalnewprojekcieuznajesiqhuotq 99 991,00PLN.
Wydzial Finans6w i Budzetu PLIW w Gdarisku przekarywal na konto Beneficjenta wsp6lfinansowanie z Funduszu
w l4cznej kwocie 3 569 367,47 PLN w nastppuj4cychtranszach:
dyspozycja z dnia 17 marca 2006 roku, kwota 63 226,54 PLN,
dyspozycjazdnia 31 maja 2007 roku, kwota72l 505,77PLN,
dyspozycjazdnra2} czetwca2007 roku, kwota 119 126,62PLN,
dyspozycjazdnra26 czerwca2007 roku, kwota 96 378,65PLN,
dyspozycjazdnia 24 sierpnia2007 roku, kwotal2T 188,08PLN,
dyspozycja z dnia 16 pa1dziemika 2007roku, kwota 55 I 501,96 PLN,
dyspozycjazdnia3l slycznia2008 roku, kwota 1 357 187,45PLN,

ia z dnia27 luteeo2008roku, kwota I 6 693,50PLN
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dyspozycja z dnia 18 kwietnia 2008 roku, kwota 516 558,90 PLN.
Kwoty te wynikaj4 z wydatk6w kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach Beneficjenta o platnoScipoSrednie.
Stwierdzono, iz faktury dot. wydatk6w kwalifikowalnych s4 opatrzone stosownymi podpisami os6b upowaZnionych
ustawy
pod
wzglgdem
stosowania
kontroli,
opisane
rachunkowej
i
merytorycmej
do
Prawo zam6wieri publicznych, jak i pod wzglpdem celowoSci zakupu. Stwierdzono r6wnieZ, i2 na przedstawionych
do kontroli oryginalach faktur i dol4czonych do nich opisach widniaty zapisy informuj4ce o wsp6lfinansowaniu Projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto wraz zrozpoczgciemrealizacji projektu Beneficjent stworzyl
odrpbn4ewidencjpksipgow4dlaProjektu,co jestzgodne zzapisami wUmowie zav,tartejzWojewod4Pomorskim.

Wartoici z umowy/aneks6t.
Calkowita wartoit Proi ektu
Kw o ta wvda tk6w kwa lifi kowanych
Dofinansowaniez Funduszu
Dofinansowanie z bud2etupafistwa
Wlad Beneficienta
Kwota wvdatk6w ni ekwaIi li kowanvch

12056535.00PLN
7 940894.00PLN
4 244408.00PLN
717857.00PLN
2 978629.00PLN
4 1 1 56 4 1 . 0 P
0 LN

53.45 %
9,04 %
37,51 %

Wartofci po kontroli

135690s0.96PLN
7 840903,00PLN
4 r90 962.65PLN
708817,63PLN
294t 122.72PLN
PLN
5 728147.96

Kwota wydatk6w uznanych za niekwalifikowalne wykazanych w pierwszym wniosku o platno36 wraz z odsetkami
liczonymi jak dla zaleglo3ci podatkowych, zostanie potr4cona z transzy wynikaj4cej z wniosku o platnoSd koticow4.
Beneficjent moZe r6wnie2 dokonad zwrotu kwoty wraz z odsetkami na rachunek Instytucji Po5rednicz4cejprzed
wyplata transzy, wtedy kwota transzy zostanie wyplacona zgodnie z wnioskiem o platno5d koricowq.

4.NIEPRAWIDLOWOSCI
4. 1 Podlegaj4ce raportowaniu

325 Wydatek niekwalifi kowalny
-

postQpowaniena ,,Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na zadanie inwestycyjne PN. Budowa hali
sportowej z infrastruktur4 i modemizacj4 Gimnazjum nr w Sztumie" zostalo przeprowadzonena podstawie ustawy o
zam6wieniach publicznych z 7994 r. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarz4dzajqcej wsparciem z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego mog4 zostad objpte tylko takie projekty, kt6re s4 realizowane zgodnie z vstawqz
dnia 29 styczna 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. 22004 r. nr 19,poz. 177 ze zmtanami), dostosowuj4ce
polskie prawo w zakresie zam6wieri publicznych do regulacji wsp6lnotowych. W zwiqzku z powyzszym za wydatki
niebwalifikowalne w projekcie uznaje sig umowp zawart1w wyniku tego postQpowania,w wysokoSci 99 991,00 PLN.

4.2 Niepodlegajece raportowaniu

Brak

5. WNIOSKI I REKOMENDACJI
Zobowiqzuje siE Beneficjenta do monitorowania wskaZnik6w rezultatu kwartalnie az do osi4gnigcia
wielkoSci zakladanvch w Droiekcie w terminie do dnia 10 miesiacanastgpuiacegopo zakohczeniukwartatu.

6. ZALACZNIKI
l. Lista sprawdzajeca zakres rzeczowy - zal4cznik nr I
2. Lista sprawdzaj4ca dotyczeca wizji lokalnej - zal4czniknr 2
3. Lista sprawdzajqca do Scie2kiksipgowo- finansowej - zal4cznik nr 3

11

7. POUCZENIE
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaZniona moZe zglosii w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
informacji pokontrolnej zastrzezetia do treSci zawartych w tej informacji.
Zastrzeaeniado informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowan4informacj4 pokontroln4 kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba przez niego upowazniona przesyla do jednostki kontroluj4cej.
JeZelijednostkakontrolowananiezg)aszazastrzelehdoinformacjipokontrolnej,kierownikjednostkikontrolowanejlubosoba
przezniegoupowazniona podpisuje przeslan4informacjEpokontroln4iprzekazujel4dojednostki kontrolujqcejwterminiedo 14dni
od dnia dorgczenia.
W przlpadku przekroczenia terminu okredlonego na zloienie zastrze2eir kierownikjednostki kontroluj4cej odmawia
r ozp atrzenia z gloszonych zastrzeZeh.
Jednostkakontroluj4carozpatruje zgloszonezastrzeZeniawterminiedol4dnioddniaichotrzymania.Kontroluj4cymogQw
razie potrzeby podjq6 dodatkowe czynno5ci kontrolne w celu ustalenia zasadnoScizastrze|en.
Wprzypadkustwierdzeniazasadnoicizastrzelefiinformacjapokontrolnajestprzesylanaponowniedoakceptacjijednostki
zapisanychzastrze2ehkontrolujqcy
kontrolowanej wterminie14dnioddniaotr4maniazastrzeleh.Wprz;padkunieuwzglgdnienia
ponownie przekazuje2 egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeZef.
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaZniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji
pokontrolnej wysyla podpisany egzemplan informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienieodmowy
podpisania informacji pokontrolnej i wysylaje kierownikowi jednostki kontrolujqcej wrazjednym egzemplarzernniepodpisanej
informacj i pokontrolnej.
Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownikajednostki kontrolowanej lub osobg przezniego upowaZnion4
nie wstrzymuje sporz4dzenia i przekazania zalecef pokontrolnych.
Kierownik j ednostki kontroluj 4cej w uzasadnionych przypadkach w terminie od 14 dni od dnia otrzymania od j ednostki
kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej, formuluje zalecenia pokontrolne w formie pisemnej i wysyla je kierownikowi
jednostki kontrolowanej.
Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiqTany, w terminie wyznaczon;yrr'w zaleceniach pokontrolnych, do
poinfbrmowania kierownikajednostki kontrolujqcej o dzialaniach podjgtych w celu uwzglgdnienia uwag oraz wykonania zalecen
pokontrolnych, a przypadku niepodipcia takich dzialah- o przyczwachtakiego postgpowania.

Odmowa podpisanir Informacji Pokontrolnej przez Benelicjente nie wstrzymuje podpisanir Informacji Pokontrolnei przez
kontrolujqcych oraz przekazania zllecef pokontrolnych. Warunkiem dokonania platno5ci koicowej na necz beneficjenta jest
potwierdzeni€ prawidlowej realizacji projeldu lub usunigcienieprawidlbwofci oraz zatwierdzenie sprawozdania koficowegoz
realizacii nroiektu.

Kontrole wDisano do ksiaZki kontroli Beneficienta pod numerem 2 w 2008r.
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