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Pan

Beniamin Chochulski
P rezes Zarz4du, Dyrektor Generalny
Zakladu Wodoci4g6w i Kanalizacji
Sp. z o.o.

ul. Golisza l0
7l-682 Szczecin

Dotyczy: umowy o dofinansowanie nr

POlS.0l

.01 .00

,trogram ,,Poprawa jakoici wody w Szczecinie Etap

II"

-00-223/1040

z

dnia 27.10.2011r.

pI.:

W zal4czeniu przekazujg dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr 112015
Zaklad Wodoci4g6w
.przeprowadzonej w dniu I I lutego 201 5r. w siedzibie Beneficjenta
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie kontroli trwaloSci projektu nr POIS.OI.0l.00'00'223/10
pt.: ,,Program ,,Poprawa jakoici wody w Szczecinie Etap II" zrealizowanego w ramach
POIiS 2007-2013. Uprzejmie proszg osoby reprezentuj4ce Beneficjenta o podpisanie
Informacji pokontrolnej i odeslanie jedne go egzemplarza na adres Wojew6dzkiego Funduszu

-

z

-

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
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Zalaczniki.
Informacja pokontrolna nr

l.

l/2015

s. vKfuo

2 egzemplarze

Pismo otrzvmuia:

1.
2.

Eruro s,

adresat
ala.

sr(zecinis tel.09l 4861555;58

ul-Solskiego3

71323Szczecin

fax.0 91 486l5 57
wfoss2<zecin@inet.com.pl
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ul.
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43 66
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Inlbrmacja pokontrolna nr 1/2015
Kontrola trwalofci po zakor[czeniu realizacji projektu nr POIS.01.01.00-00-223/10
pn.: ,,Program ,,Poprawa jakoSci wody w Szczecinie

-

Etap

II"

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 -2013
Od Priory.tetowa * POIS.O1. Gospodarka wodno-Sciekowa
Dziaianie
POIS.01.01 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach pona2ej
15 tys. RLM

-

l.

Termin kontroli planorvany: 1 1.02.2015 r.

2.

Rodzaj kontroli: Kontrola tnvalo6ci po zakohczeniu realizacji projektu, zgodnie
z planem konttoli na 201 5 r.

3.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
1) art. 35e ust. I ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z20l4r. po2.1649 j.t.).
Wytyczne Ministra Ronvoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacii
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013,
dofinansowanie ru POIS.01.0 i.00-00-223/10-00
dnia
$15 Umol,rry
27.10.2011r.
Upowa2nienie do przeprorvadzenia kontroli m 1/POIiS/2015

2)
3)

o

z

4)
4.

Jednostkakontrolowana:
Zaklad Wodoci4g6r.v i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
M. Golisza 10
71-682 Szczecin
Upowa2niony przedstawiciel jednostki kontrolowanej :
Beniamin Chochulski - Prezes Zarzqdu, Dyrektor Generalny Zakiadu Wodociqg6rv
i Kanalizacji Sp. z o.o.

5.

Jednostka kontrolujqca:
Wojew6dzki Fundusz Ochlony Srodowiska i Gospodarki Wodnej u' Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecit

Europejshich

str. l

2) Sylwia Mickiewicz
3)

-

Specjalista Ekonomicmy ds. Funduszy Europejskich
w Zespole Funduszy Europejskich w WFOSiGW w Szczecinie.
Hanna Piechorowska - Specjalista ds. Konrroli Zau4dczej rl, WFOSiGW
w Szczecinie - wyl4cznie w obszarze insb.tucjonaln),rn oraz wsparcie formalne.

Termin przeprowadzenia kontroli zostal uslalony na dzieri 1 1.02.2015r.

6. Zakres kontroli (obszary kt6re zostaly objgte kontrol4, dane

dotyczqce
kontrolowanego projektu, jeZeli kontrola dotycza okreSlonego projektu):
Kontroli podlegal Projekt ,,Program ,, Program ,,Poprawa jako{ci wody
w Szczecinie Etap
nr POIS.01.01.00-00-223110 realizowany przez Zaldad
Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

II'

-

Minimalny zakres kontroli obejmowal:

r'

r'
r'
r'
r'
/

weryfikacjg, czy w projekcie nie nast4pily znacz4ce modfikacje
w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporz4dzenia og6lnego, a wigc
w szczeg6lnoSci czy maj4tek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest
wykorzystywany zgodnie z przemaczeniem,
sprawdzenie czy cel projektu zostal zachowany,

sprawdzenie

czy

Beneficjent przechowuje

we

wlaSciwy

spos6b

dokumentacj g zwi4zan4 z projektem,

sprawdzenie

czy rue zostala

zlamana zasada zakazu podw6jnego

finansowania,
sprawdzenie czy Beneficjent wypelnia obowi4zki
i promocji projektu,

w

zakresie informacji

weryfikacjg czy projekt nie wygenerowal dochodu, kt6ry nie zostal
uwzglgdniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 tozpotz4dzenia og6lnego,

Dane dotycz4ce kontroiowanego projektu:

Nazwa i nr projektu: ,,Prog.am ,, Poprawa jakoici wody w Szczecinie
POn.0 1.0 1.00-00-223 | r0
Calkowita wartoSd
25.898.979,76PLN
Wartodiwydatk6wkwalifikowalnych: |4.881.742,18PLN
WartoSi dofinansowania z
12.649,480.85 PLN
Okres kwalifikowania wydatk6w: 12.03.2007 r. - 30.A9.2012 r.

-

Etap

II, Nt

projektu:
FS:

7. Podjgte crynno6ci,

w t-vm .nymienienie

zastosowanych technik
przeprowadzenia kontroli:
zapz-rtanie sig z dokumentacjq projektu,
sporz4dzenie analizy ryzyka,
przygotowanieprogramukontroli,
przeprowadzenie narady przedkontrolnej i narady otwieraj4cej,
przeprowadzenie rozm6w z kierownictwem pracownikami instlucji
zaangdi.owanymi w realizacjg projektu,
przyjmowanie wyjaSnieri od pracownik6w,
vvypelnianielistsprawdzai4cych.
wizjalokrLha na terenie zrealizowanej inwestycji,
przeprowadzenienaradyzamykaj4cej,
stosowane techliki przepror.vadzenia kontroli: oglEdziny
y, listy
kontrolne.

r'
/
r'
/
r'
./
'/
r'
/

i

slr. 2

uZytko'anik6w (dokument dotycz4cy rozliczenta efektu ekologicznego stanowi
Zal4cznk nr 16 do Informacji pokontroLnej nr 212013 Kontroli na zakoliczenie
realiztrcji projektu na miejsctt nr POIS.01 .01.00-00-223/ 10 pn.: ,,Program
,, Poprau,cr jcrkoici tt,ody u, Szczecinie - Etap II").

-

Na podstawie zweryfikowanych faktur wymienionych w (Zal4cznrku w 12)
Zestctu,ienie dola.ment6w potwierdzaiqcych poniesione wydatki objgle
wnioskani o platnoit stwierdzono, i2 w projekcie nie wystqpilo podw6jne
finansowanie.

w

- Na podstawie odwiadczenia

przedstawionego
dniu 11.02.2015r.
(Zal4czntk nr 8) stwierdza sig, Ze w projekcie nie pojawily sig inne lub
nowe 2r6dla przychod6w, kt6re nie zostaly wzigte pod uwagg w analizie
sporz4dzanej na etapie wniosku o dofinansowanie, przy obliczaniu luki
w finansowaniu, a kt6re spelniaj4 przeslanki przychod6w, o kt6rych mowa
w art. 55 ust. 2 i 3 rozporz4dzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Od momentr.r
przyznanta dofinansowania nie nastqpily istotne zmiany w stosoil'anej
dotychczas polityce taryfowej.

Wniosek: Podczas kontroli nie stwierdzono uchybieri/nieprawidlowo5ci.
11. Opis

doboru pr6by dokument6w do kontroli (ieSIi dotycry):

L4cznie kontrol4 objgto 100% dokument6w przedkladanych przy zatwierdzonych
wnioskach o platnoSi od nr POIS.01.01.00-00-223/10-01 do nr POIS.OI.01.00-00223110-04. Niniejsz4 kontrol4 trwalo6ci po zakofczeniu realizacji projektu objgto
dokumenty zawarte w ww. wnioskach o platnoSi
12. Zal4czniki
Upowninienie do konlroli: ru' 1/POIiS/2015.

i.
2.
3.

Analiza ryzyka z dnia 04 lutego2015r.

Program kontroli wraz z pismem do Beneficjenta
informuj4cym o wszczgciu kontroli - kopia.

z dnia 05 lutego 20i5r.

4. Notatka sluZbowa z narady przedkonholnej z dnia 04 lutego2015r. - kopia.
5. Notatka z narady olwieraj4cej z dnia 11.02.2015 r.
6. Procedura nr 4 - Archiwizacja wszelkich dokument6w zwi4zanych z realizacj4
Projektu pn. ,trogrant ,,Poprau,a jakoici u,ody n, Szczecinie - Etap Il'
stanowiaca zal4cznik do Uchwaly nr 812013 Zarz4du ZWiK Sp. z o.o. z dnia
25.01.2013 r. oraz Zanqdzenie nr 19/2013 D,vrektora Generalnego ZWiK Sp.
z o.o. w Szczecinie z dnia 9.08.2013 r. w sprawie wpro'a'adzenia jednolitego
o.o.
Szczecinie, zmienione
rzeczowego wykazu akt ZWiK Sp.
Zarz4dzeniem rr 512015 z dnia 18.02.20i5 r.

z

7.

Oiu'iadczenie Beneficjenta z dnia
dokurnentacj i fi nansorvo-ksiegowej.

11

w

.02.2015 r. w sprawie przechouywania

U2yte skr6ty:
Projekt - ,,Program ,,Poprawa

jakoici wody w Szczecinie - Etap Il', dla kt6rego
dofinansowanie nr POIS.0I.01.00-00-223/10-00
ramach dzialarna 1.1. * Gospodarka wodno - iciekowa w aglomeracjach

podpisano Umowg

w

o

powyzej 15 tyS. RLM.
ZWiK Sp. z o.o. * Zaklad Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

9.

W trakcie kontroli nyja6nieri udzielal:
Beniamin Chochulski - Prezes Zan4du, Dyrektor Generalny Zal,iladu Wodociqg6w
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ustalerl kontroli (z uwzglgdnieniem informacji o stwierdzonych
uchybieniach/nieprawidlowoSciach):

10. Zestawienie

w

-

Podczas oglgdzin potwierdzono, 2e maj4tek w)'tworzony
wyniku
realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem otaz, ire
w projekcie nie wyst4pily znaczqce modyfikacj e. Potwierdzono r6wnie2
zachowanie celu projektu.

-

Dokonano oglgdzin wybudowanej infrastruktury w terenie
lokalnej (Zal4cznik nr 10).

-

Zweryfikowano poprawno5i realizacji dzialai informacyjno-promocyjnych
przez Beneficjenta. Na miejscu realizacji projektu znajduj4 sig tablice

-

zdjgcia z

wizji

pami4&owe. Sporz4dzono dokumentacjg fotograficznq tablic pami4tkowych
(Zal4cznik nr 10).

-

Na podstawie Procedury nr 4 - Archiwizacja wszelkich dokument6w
zwi4zanych z realizacj4 projektu pn. ,,Program ,,Poprawa jakoici wody w

- Etap II' stanowi4cej zalqcmrk do Uchwaiy w 8/2013 Zarz4du
ZWiK Sp. z o.o. z dnia 25.01.20i3 r. onz Zarzqdzenia ra 19/2013
Szczecinie

Dy'ektora Generalnego ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 9.08.2013 r.
u/ sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt ZWiK Sp.
z o.o. w Szczecinie, zmienionego Zarz4dzeniem w 5/2015 z dnia
18.02.20i5 r. (Zal4cznik rv 6) potwierdzono prawidlowoSd przechow)'wania
dokumentacji zwqzanej z projektem. Segregatory s4 prawidlowo oznaczone
oraz opisane. Dokumenty zabezpieczone sq przed dostgpem os6b trzecich.
Wszystkie dokumenty finansowo-ksiggowe zwiqzane z projektem, zgodnie
z odwiadczeniem Gl6wnego Ksiggowego z drna 71.02.2015 r. (Zal4cznk w
7) znajduj4 sig w oryginalach w dziale ksiggowo5ci.

- W celu potwierdzenia

efektu ekologicznego rozumian ego jako: Wzrost
liczby os6b korzystajqcych z podlqczenia fl6 y,ybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej o 1411 os6b Beneficjent w dniu 14 czerwca 20i3r. przeslai do
IW dokumenty potwierdzaj4ce osiqgni gcie efektu ekologicznego.
W wynik-u rcalizacji projektu Beneficjent osi4gnEl wy2szy niz zakJadany na etapie

9.

z dnia 11 lutego 2015r. * potwierdzaj4ce, Ze
projekt nie zostal podany modyfikacji i jsst wykorzystywany zgodnie
Odwiadczenie Beneficjenta
zprzemaczeniem,

10. Dokumentacja fotograficzna
realizacj i projektu.

11.

Lista sprawdzaj4ca nr

z

przeprowadzonej

wizji lokalnej na terenie

1 do przeprowadzanych kontroli trwaloSci po

zakofczeniu realizacji projekt6w.

12. Lista sprawdzaj4ca nr 2 - Zestawienie dokument6w porwierdzaj4cych
poniesione wydatki objEte wnioskami o platnodi wraz z wydrukiem
dotycz4cym kontroii krzy2owej
13. Notatka z narady zarnykaj4cel z dnia 11.02.2015r.

IntbrmacjE pokontroln4 sporzqdzono

w

dw6ch jednobrzmiqcych

egzemplarzach.

po jednym dla j ednostki kontroluj4cej i jednostki kontrolowanej.

Data i rodpisy czlonk6rv zespolu konlroluiaceqo:
Lp, Imie i nanvisko
Podtris
1.

Data

Anna Slaby

IC

g;

'X"{,

;,,

Svlwia Mickiewicz

.';:;'r",

.

,tur 1'; a.

,.;<1;I: i |i; ::t;:,,,,

,"'

Hanna Piechorowska

"l*;

' , i:;nt .t iiit,.'l.Itrl':.::.

Data i podpis kierownika jednostki kontroluj4cej

podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby przez niego

luwaatllvttE

Lrr.

l.

Imie i nanyisko
Beniamin Chochulski
P

r ezes Zarzqdu,

Dyrektor

Generalny Zakladu
Wodoci4g6w
i Kanalizacii Sp. z o.o.

Podnis

Data

Qct

03 )Ctir

str. 5

