
URZ4D 

WOJEWODA SWIJ^TOKRZYSKI 
Kielce, dnia 16-07-2014 

Znak: CRR.II1.431.8.2014 

Pan 
Wieslaw Skop 
Wojt 
Gminy Pacanow 

Wvstapienie pokontrolne 

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Gmin? Pacanow w ramach programu 

inwestycji pn.: ,J*rzebudowa pomieszczen i instalacji w budynku Samorz^dowego Przedszkola 

w celu dostosowania go do zalecen pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitamego w Busku 

Zdroju" zostata przeprowadzona w dniach 22-23.05.2014 r. w siedzibie Urz^du Gminy 

w Pacanowie oraz w miejscu realizacji zadania, tj. Przedszkolu Samorz^dowym w Wojczy przez 

zespol w skladzie: 

1. Emilia Machul - Frelik - inspektor w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego 

Swi?tokrzyskiego Urz^du Wojewodzkiego Kielcach - przewodnicz^cy Zespohi 

Kontroluj^ego; ; , 

2. Wieslawa Rusek - inspektor wojewodzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego 

Swi^tokrzyskiego Urz^du Wojewodzkiego Kielcach - cztonek Zespoha Kontroluj^cego 

- na podstawie pisemnych upowaznieh do przeprowadzenia kontroU nr 482/2014 oraz 483/2014 

z dnia 15.05.2014 r., wydanych z upowaznienia Wojewody Swi?tokrzyskiego przez Dyrektora 

Wydziahi Certyfikacji i Rozwoju Regionabiego. 

Zakres kontroli i okres obiety kontrol^: 

Kontrola problemowa miata na celu sprawdzenie wywi^ania si? Beneficjenta z przyj?tych 

o b o w i ^ o w i obejmowala nast?puj^ce elementy: 

1. Kontrol? wywi^zania si? Beneficjenta z realizacji postanowieh Programu Inwestycji 

zaakceptowanego przez Wojewod? Swi?tokrzyskiego. 



2. Kontrol? fizycznej realizacji projektu oraz zgodnosci realizowanego projektu 

w zakresie rzeczowym i finansowym z Programem Inwestycji. 

3. Kontrol? przestrzegania przez Beneficjenta: -^fc 

- Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

zpozn. zm.), 

- Ustawy prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 

177 z pozn. zm.), 

- Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegolowego sposobu 

i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1579). 

Kontrol^ obj?to rok 2013. 

Wykonanie zadah w kontrolowanym zakresie kontroluiacy oceniaj^ pozytywnie. 

Powyzsza ocena wynika z ustaleh kontroli - w oparciu o przedlozone w trakcie kontroli 

dokumenty, kontrol? fizyczn^ realizacji inwestycji oraz sporz^dzon^ dokumentacj? fotograficzn^^ 

wykonan^ w miejscu zrealizowanego zadania. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, ze w lipcu 2012 r. na przedmiotowe zadanie 

zostal przedlozony do Swi^tokrzyskiego Urz?du Wojewodzkiego program inwestycji pn. 

,J'rzebudowa pomieszczen i instalacji w budynku Samorz^dowego Przedszkola w celu 

dostosowania go do zalecen pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitamego w Busku Zdroju", 

ktory zostal zaakceptowany przez Wojewod? Swi?tokrzyskiego w sierpniu 2012 r. 

W przedmiotowym programie wartosc zadania oszacowano na kwot? 83.618,48 zl, przy czym 

dofinansowanie z budzetu panstwa stanowilo 80 % wartosci zadania, czyli 66.894,00 zl, a udzial 

srodkow wlasnych 16.724,48 zl. 

W marcu 2013 r. do SUW wplyn?la aktualizacja programu, ktora dotyczyla zmiany terminu 

realizacji zadania oraz wysokosci dofinansowania. Wysokosc srodkow z budzetu panstwa wynosila 

50 %, CO stanowilo kwot? 41.800,00 zl. Powyzsza aktualizacja zostala zaakceptowana przez 

Wojewod? Swi^tokrzyskiego. W pazdzierniku 2013 r. wplyn?la kolejna aktualizacja programu, 

gdzie przesuni?to termin realizacji inwestycji na grudzieh 2013 r. 

Weryfikacja dokumentow ksi?gowych zadania wykazala, ze l^czna wartosc kontrolowanej 

inwestycji wyniosla 71.990,76 zl, z czego 35.995,38 zl stanowiiy srodki z budzetu panstwa, 

a 35.995,38 wysokosc srodkow wlasnych Gminy Pacanow. 

W trakcie czynnosci kontrolnych sprawdzeniu poddano sposob wydatkowania srodkow 

z otrzymanej dotacji. Na t? okolicznosc sprawdzono dowody finansowo - ksi?gowe, dotycz^ce 



realizowanego zadania. Wydatki na inwestycj? zostaly rzeczywiscie poniesione, co potwierdzily 

w y c i ^ i bankowe. Kopie dokumentow zal^czone do rozliczenia inwestycji, przekazanego do SUW 

w dniu 22.01.2014 r., zostaly porownane z oryginalami dokumentow ww. zadania. W opisach 

faktur stwierdzono rozbieznosci. Kopie faktur nie posiadaty pelnych opisow, m.in. brakowalo na 

nich piecz^tek z symbolem klasyfikacji budzetowej i kwalifikacji do wydatku strukturakiego oraz 

wskazania stosowania odpowiedniego art. ustawy Pzp. Sprawdzenie prowadzonej wjednostce 

ewidencji ksi?gowej i zadekretowanych dowodow fmansowo-ksi?gowych zrealizowanego zadania 

wskazuje, ze poszczegohie operacje ujmowane byly w sposob prawidlowy. Faktury sprawdzone 

byly pod wzgl^dem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone do wyplaty przez 

osoby do tego upowaznione, z podaniem klasyfikacji budzetowej. ^ 

W dniu 31 grudnia 2013 r. Gmina Pacanow zwrocila niewykorzystan^ kwot? dotacji 

w wysokosci 5.804,62 zl. 

W dniu 15.06.2012 r. Inwestor uzyskal pozwolenie na wykonanie robot budowlanych 

w Samorz^dowym Przedszkolu w ZPPO w Wojczy - Decyzja Starosty Buskiego Nr 210/12. 

Umow? Nr ZPPO/1/2013 na roboty budowlane z wynagrodzeniem w wysokosci 63.979,79 

zl brutto zawarto dnia 03.10.2013 r. z firm^ Spoldzielnia Rzemieslnicza z siedzib^ w Busku -

Zdroju. Zakres robot wykonanych na podstawie w/w Umowy obejmowal przebudow? pomieszczen 

i instalacji wewn^trznych w przedszkolu samorz^dowym w Wojczy, m.in. roboty rozbiorkowe 

i demontazowe, wymurowanie nowych scian w cz?sci pomieszczen, wykonanie podlog oraz 

posadzek, wymian? stolarki drzwiowej, przebudow? instalacji sanitarnej, wodno - kanalizacyjnej 

i wentylacyjnej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz wykonanie robot wykohczeniowych 

wewn?trznych. W wyniku wprowadzenia robot zamiennych, w trakcie realizacji inwestycji, w dniu 

25.11.2013 r. zostal podpisany Aneks Nr 1 zmniejszaj^cy zakres zamowienia oraz wysokosc 

wynagrodzenia do kwoty 62.760,75 zl. 

W dniu 28.10.2013 r. zostal spisany protokol koniecznosci w wyniku zaistnialych do 

wykonania robot dodatkowych, nast^pnie w dniu 27.11.2013 r. zawarto umow? na roboty 

dodatkowe Nr ZPPO/lD/2013 o wartosci wynagrodzenia 7.230,01 zl. 

Ponadto na potrzeby realizacji zadania w dniu 03.10.2013 r. zawarto umow? o dzielo na 

petnienie obowi^zkow mspektora nadzoru z wynagrodzeniem w wysokosci 2.000,00 zl. 

Inwestycja zostala wykonana w terminie, co potwierdza Dziennik budowy wydany dnia 

10.10.2013 r. oraz Protokol kohcowego odbioru robot budowlanych spisany w dniu 11.12.2013 r. 

Potwierdzeniem przej?cia srodka trwalego w Samorz^dowym Przedszkolu w Wojczy jest 

OT z dnia 19.12.2013 r. o wartosci 69.990,76 zl. 



Rzeczowe wykonanie robot budowlanych potwierdza Protokol oglqdzin z dnia 23.05.2014 r. 

sporz^dzony w wyniku oceny wizualnej obiektu. 

W zakresie sprawdzenia poprawnosci stosowania ustawy Prawo zamowien publicznych 

badaniu poddano post^powanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawc? robot 

budowlanych. Przedmiot zamowienia zostal opisany w Specyfikacji Istotnych Warunkow 

Zamowienia oraz w Ogloszeniu o zamowieniu, ktore zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien 

Publicznych, na stronie internetowej Zamawiajq^cego: www.zppowojcza.eu oraz na tablicy ogloszeii 

w siedzibie Zamawiaj^cego. Szczegolowy zakres robot okreslono w projekcie budowlanym oraz 

w przedmiarach robot. 

Wartosc zamowienia zostala okreslona w dniu 14.08.2013 r. na kwot? 87.949,39 zl, co 

stanowilo rownowartosc 21.880,13 euro. 

W post?powaniu zlozono szesc ofert. Nie wykluczono zadnego wykonawcy lecz odrzucono 

trzy oferty, ktorych tresc nie odpowiadala tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostalo przekazane wykonawcom w dniu 

25.09.2013 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiaj^cego. Podpisanie umowy 

z wykonawcy nast^ilo dnia 03.10.2013 r., a w dniu 04.10.2013 r. opublikowano w BZP 

ogloszenie o udzieleniu zamowienia. 

W zakresie obj?tym kontrol^ Zespol Kontroluj^cy potwierdza prawidlowosc stosowania 

ustawy Prawo zamowien publicznych. W odniesieniu do ww. post^powania Beneficjent: 

- zastosowal wlasciwy tryb udzielenia zamowienia oraz nie podzielil zamowienia w celu unikni?cia 

stosowania przepisow, 

- wykonal obowi^zki dotycz^ce ogloszeh oraz zachowal wymagane terminy, 

- zastosowal niedyskryminuj^ce warunki udziahi w post?powaniu, 

- wybral najkorzystniejsz^ ofert? oraz podpisal umow? zgodn^ z przedmiotem zamowienia 

opisanym w SIWZ, 

- zachowal w post?powaniu zasady uczciwej konkurencji, jawnosci, bezstronnosci 

i obiektywizmu oraz rownego traktowania i pisemnosci. 

Zamowienia na roboty dodatkowe dokonano w trybie zamowienia z wolnej r?ki, wartosc 

zamowienia zostala okreslona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwot? 6 325,69 zl, co 

stanowi rownowartosc 1 573,71 euro. 

Zamowienie obejmowalo zakres robot opisany w Protokole koniecznosci spisanym dnia 

28.10.2013 r., w tym: wymian? odcinka starej instalacji wodoci^owej w celu zapewnienia 



prawidlowego fUnkcjonowania armatury i urz^dzen sanitarnych w przebudowanych 

pomieszczeniach, wykonanie sufitow podwieszanych zamiast naprawy istniej^cych tynkow 

wykonanych w starej technologii na trzcinie oraz modemizacj? przewodu kominowego wraz 

z rozbiork^ komina powyzej polaci dachu i jego odbudow^ z cegly klinkierowej. W dniu 

27.11.2013 r. przeprowadzono negocjacje z wykonawcy i zawarto umow? na roboty dodatkowe na 

kwot? brutto 7 230,01 zl. 

W zwi^zku z tym, iz nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci i uchybieh 

w kontrolowanym zakresie odst?puje si? od wydania zalecen pokontrolnych. 

(podpis dyrektora wydziatu) 


