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PROTOKÓL Z KONTROLI

PRZEDSIEWZIECIA ZAKONCZONEGO

Przeprowadzonej na podstawie § 6 umowy dotacji nr 171/U/400/140/2008 z dnia 15.10.2008r. wraz z

aneksem nr 1 z dnia 01.12.2008r. zawartej z Powiatem Sredzkim z siedziba w Srodzie

Wielkopolskiej, ul. Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska, na realizacje przedsiewziecia:

"Zakup ciezkiego pojazdu gasniczego z napedem terenowym".

1. Kontrola zostala przeprowadzona w dniu 16.02.2009r.

2. Kontrolujacy: Tomasz Kadzewicz - specjalista WFOSiGW w Poznaniu
legitymujacy sie upowaznieniem do kontroli nr 45/2009

3. Osoby reprezentujace Dotowanego:

Pani Bozena Waligóra - Kierownik Wydzialu Srodowiska

4. Cel i zakres kontroli:

Celem kontroli jest sprawdzenie realizacji umowy pod wzgledem:

A - formalnym

B - merytorycznym

Zakres kontroli obejmuje:

formalna ocene przedsiewziecia tj. pozwolenia, zgloszenia, opinie, umowy,
ewentualne zmiany dokumentów formalnych,

merytoryczna ocene realizacji przedsiewziecia tj. zachowanie terminów
umownych, wykonania poszczególnych elementów przedsiewziecia zgodnie z
harmonogramem, stan techniczny, ewentualne zmiany po oddaniu do
eksploatacji, itp.

5. Ustalenia: dla punktu 4A

W oparciu o stwierdzone w toku kontroli fakty, przedlozone dokumenty pisemne, fotograficzne
oraz zlozone wyjasnienia, dokonano nastepujacych ustalen:

A - Ocena formalna przedsiewziecia: bez uwag.

B - Dodatkowe uwagi i uzupelnienia przedstawione w trakcie kontroli: brak.

6. Ustalenia: dla punktu 4B

W oparciu o stwierdzone w trakcie kontroli fakty, przedlozone dokumenty: pisemne, fotograficzne
oraz zlozone wyjasnienia, dokonano nastepujacych ustalen:

A. Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja:

a - kwota pomocy finansowej:

- umowna 300000,00 zl



c-

d -

b -

- przekazana do dnia kontroli

koszt przedsiewziecia:

- umowny

- stwierdzony na podstawie rozliczenia koncowego

termin zakonczenia przedsiewziecia:

- umowny

- stwierdzony

termin przedstawienia protokolu ostatecznego odbioru:

- umowny

- stwierdzony

e- termin rozliczenia koncowego:

300000,00 zl

688010,00 zl

688010,00 zl

27.10.2008r.

27.10.2008r.

15.12.2008r.

05.12.2008r.

f -

- umowny

- stwierdzony

termin uzyskania efektu rzeczowego:

- umowny

- stwierdzony

15.12.2008r.

05.12.2008r.

27.10.2008r.

27.10.2008r.

B. Ocena realizacji umowy:

Koszt przedsiewziecia zgodny z umowa Kwota przyznanej pomocy finansowej
wykorzystana zgodnie z umowa Terminy umowne na dzien. kontroli dotrzymane.

C. Ocena zgodnosci merytorycznej realizowanego przedsiewziecia:

Na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego:

- dofinansowano elementy harmonogramu:

- zgodnie z umowa:
- stwierdzono:

poz. 1
poz. 1

- zakres rzeczowy:

- umowny:

1. Zakup ciezkiego pojazdu gasniczego z napedem terenowym 4x4 - MAN 18280 -1 szt.

- zrealizowany:

zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

D. Ocena zgodnosci merytorycznej i wyjasnienia ewentualnych odstepstw od
harmonogramu:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
Realizacje zadania stwierdzono na podstawie wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej w dniu
kontroli.

7. Zalecenia pokontrolne: brak.

8. Termin realizacji zalecen pokontrolnych: nie dotyczy.

9. Integralna czesc niniejszego protokolu stanowia nastepujace zalaczniki:

- fotografie,
- kserokopia dowodu rejestracyjnego nr DR/BAE 4198186 wydanego przez Staroste Sredzkiego,
- wydruk z konta zadania z dnia 16.02.2009r.
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10. Protokól niniejszy zostal sporzadzony w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu w
dniu 16.02.2009r podpisany.

11. Jeden egzemplarz protokolu pozostawiony zostal Pani Bozenie Waligórze pelniacej funkcje
Kierownika Wydzialu Srodowiska w jednostce kontrolowanej, w dniu jego podpisania.

12. Pouczenie:

Pan Jerzy Leporowski pelniacy funkcje Wicestarosty Powiatu Sredzkiego zostal pouczony o
mozliwosci wniesienia do Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu pisemnych wyjasnien do ustalen zawartych w tym protokole w ciagu 7 dni od
daty jego podpisania

Kontrolowany:

ST/·' --:::-'{!":J POWIATOWE

_azynskiego 5JOO $roda W/kp.
,) 285 80 51 tax (061) 285 32 52

Kontrolujacy:

SPECJALISTA

WFOSIGW~Tomasz ~wicz

WOJEWÓDZKI FUNDt5Z OCHRONY

SRODO\\1SKA I GOSPODARKI WODNEJ
w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznan
tel. (O 61) 845-62-00, 845-62-01

fax (O 61) 841-10-09
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