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tlAO, Dyrektor ds. lnwestycji
i Rozwoju
Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji
So6lka z o.o. w Szczecinie
ul. Maksymiliana Golisza 10
7'1-682 Szczecin

uprzejmie informujg, Ze w dniaoh 12 - 16 maj 2O14 t,, w Zakladzie Wodociag6w i Kanalizacji
sp. z-o.o. w szczecinie , zostanie przeprowadzona planowa konkola trwalosci Projektu FS
nr 2000/PUi6/P/PE/0{ 6 pn: ,,Poprawa iako5ci wody w Szczecinie".
Podstawq prawnq do przeprowadzenia kontroli tMalosci ,iest:

.
.

Art 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
Art.

ciH

r, o Narodowym Planie Rozwoju,

Roipozqdzenia (WE) nt 1164t1994 zdnia 16.05.1994 r. ustanawiajqcego Fundusz

SpojnoSci,

.

Art. 6 Rozporzqdzenia (WE) ff 138612002 z dnia29.07.2OO2 r.
Ogdlne wytyczne w sprawie realizacji Strategii wykorzystania Funduszu Sp6jnosci.

.

Zakres kontroli:

1.

Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu

a)
b) Oceng

2,
3
4.

w

aspekcie zgodnosci

z zakresem projektu okreslonym w umowie o dofinansowanie popzez:
Oglgdzinykluczowychobiekt6delement6w.

zgodnosci zrealizowania zakresu rzeczowego pzedsiewzlecla

z dokumentami odniesienia.
Sprawdzenie, czy nie nastqpity tzw. ,,znaczqce modyfikacje" w zakresie trwafoSci projektu
w tym ocena iealizacji wskainik6w produktu rezultatu, okreSlonych w Umowie
o Dofinansowanie i/lub Decyzji KE/memorandum.
Ocena wplywu dokonanych zmian na charakter projektu i warunkijego realizacji.
Czy nie nastqpilo zaprzestanie dzialalno6ci produkcyjnej projektu?.
Czy nie wystqpily nieuzasadnione korzysci z tytulu zmiany charakteru wlasnosci
infrastruktury projektu lub jej elementu?.
Ocena u2ytkowanii infrbstruktury wytwozonej w ramach projektu (na badanej pr6bie).
czy infrastruktura wytworzona w ramach projektu iest uzytkowana zgodnle
z jej pzeznaczeniem?.
Czy Beneficjenuuzytkownik posiadania niezbQdne dokumenty do uzytkowania
projektu (i/lub infrastruktury projektu)?,
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b)
a)
b)
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7.

sprawdzenie, czy pojekt byl kontrolowany wzez inne instytucje/podmioty zewnetrzne
(w zakresie trualosci).
kontrola dzialarl promocyjnych i inlormacyjnych upowszechniaj4cych pomoc UE
Sprawdzenie, czy dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z obowiazujecymi
wymogami dotyczqcymi realizacji projekt6w FS.
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Narodowy Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
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A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONf,J KONTROLI:

*-

s2ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Naroclowl.rn Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116,poz. 1206 z p62niejszymi zrnia:rani);
art. G i H Rozporzqdzenia (WE) nr 1164/1994 z dnia 16.05.1994 r.
ut. 6 Rozporzqrlzenia (WE) nr 1386/201,2 z dna29.07.2012r
Og6lne wytyczne w sprawie realizacji strategii wykorzystania FS;
Upowainienie do kontroli nr l/FS/2014 z dnia 08.05.2O14 r"
errt,

B. DATA RODZAJ I TRYB PRZEPT{OWADZONEJ KONTROLI:
12

c.

-

16,05.2014 r.

-

kontrola planowa na miejscu r ealizacji w zakesie trwalo6ci projektu.

DAIIE DOTY CZ4CEKONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

D. nANE DOTYCZACE JEDNOSTKI KONTROLUQCEJ:
Narodowy Fundusz Ochrony

1. Katarzyna Gruba - Starszy Inspektor
w Departamencie Kontroli Przcdsiqwziq6
w NFOSiGW Przewodnicz4cy Zespoiu
Kontrolujqcego, tel. 22 / 4 5 -9 5 -893, e-mall:
2. Ryszard J. Rogowski - Gl6wny Specjalista
w Dqrartamencie Kontroli Przedsiqwziq6
w NFOSiGW, Czlonek Zespofu Kontrolujqcego,
. tel. 22 r 4 5 -9 5 -88 I . e-mai I : r. rop,owski@nfosi

E.

OSOBY TTDZTELAJACE rNT'ORMACJT r SKI-ADAJ.4CE WYJASNIENIA
W IMIENIU JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

.

,

.)l

i'r't'

z dnia 18.12.2003r. (wraz z" p62niejszlrni aneksami). Zapoznali
-

z dokumentami wymienionyrni w zalqczniku nr 1 Czq3i II pkt

Poddali oglqdzinom

.

'
,
'

.I.

i

i

siq

pkt l-2.

ooenie:

Wszystkie wybrane kluczowe obiekty pod k4tem czy deklarowany zakres
rzeczowy w dokumentacji odbiorowej zostal faktycznic r+ykonany i jcst
z ruq zgodny (szczeg6{owy opis wizji przedstawiono w pkt. I.l. niniejszej
informacji).
Tablice pami4tkowe, (szczeg6lowy opis wizji przedstawiono w pkt. i.1. niniejszej

informacji).
Spos6b przechowywania dokumentacji dotycz4cej projektu,

w

kom6rkach
oryanzacyl ny ch B eneticj enta,
Dzialanta zespolu odpowie dzialnego za realizacjg projektr w zakresie udzielania
informacji dostarczania dokument6w dla zespohr kontrorui4ccgo, w tym czas
udostQpniania do wgl4du dokument6w dotyczecych realizacji projektu.

i

USTAI,ENIAKONTROLI:

Kontroluj4cy w oparciu o:
- ocenQ dokument6w _ i material6w poddanych sprawdzaniu .w trakcie prowadzcnia
czynno5ci kontrolnych (zestawionych w Zalqczniku m l );
- czynno5ci kontrolne opisane wpkt. H i I niniejszej lnformacji pokontrolnej;
- przeprowadzone oglqdziny w miejscu realizacji przedsiqwziqcia objqtego projektem,
dokonali nastqpuj 4cych ustaleri:
1' Kontrola zrealizowanego lakresu rzeczowego projektu ut aspekcie zgodnoici
z zakresem

projektu okreilonym w umowie o Dofinansowanielporozumieniu o Reatizacji i Deqzji KE
poprzez: a) Oglgdziny kluczourych obiektujw/elementhw. b)Oceng zgodnoici
uealizil,ania
zakres u rzeczowego przeds igwzigcia z do kumentami oilniesieniu,

a) Ustalono zgodnosd

zrearizowanego zakesu rzeczowego

z zakesem opisanym w dokumentach odniesienia,

na

wybranej pr6bie

b) Stwierdzono, 2e realizacja zakresu

rzeczow ego zosrala wykonana zgodnie
obowi4zujzplarni przepisami. Poddane kontroli obiekty/urzqd zenialelementy
posiadaly w)4nagane dccyzje administracfne, a odbiory rob6t udokument'wano
w protokolach odbioru i dokumentacji powykonawczej.

z

c) w

zakesie u2y'tkowania obiektu kluczowego tj. oczyszczaln Sciek6w ,,pomorzany'.
w ramach kontraktu nr 11 pn. ,,Budowa mechaniczno ^ biologicznej
oczyszczalni iciek6w Pomorzany wraz z gospodarkq osadowq." str.vierdzono, ze
prowadzone s4 prace zwiqzane z usuniqciem wad zgloszonych w okesie zglasz.ania
zrealizowanego

wad.

ustalono, 2e

do

dotycz4ce:

'suniqcia

pozostaly. jazcze

n2ej

stwierdzone wady i usterki

. Iv,,./- .' .taSciwc^e slanu kenstru&qii Blok6w
Bioiogi cznych w 1.07/2 i 1.0713 ze
\_nf wzglqdu
na nier6wnomieme ich osiadania. Prace zwtqzane z usuniqciem tej usterki
4*9n
\- l-J zgodnie z i'fbmiacjq uzyskanq od InZl,niera Kontmltu, zako{cza- siq najwcze6niej
w sierpniu 2015r.

/--'--\ -

(]y'

w Blokach Biologicznych. pracc zwi4zane
infonnaciq uzyskz*r4 od Inzyniera Kontahu

niedostateczne napowietrzenia Sciek6w

z usuniqciem

tej usterki, zgodnie z

rozpoczn4 siq w czetwcu 2,014r

l0

I

UJ
-

uzyskirvanie 250/o odwodnienia osadu Sciekowych pny prowadzmiu
1ie
procesu
odwadniania na prasach taGrnowych w celu dalszego rch
osuszenia w suszarkach
i termicznego ich unieszkodliwiania w kotlach. Beneircjent
zglosil Roszczenie oraz na
pocz'et zabezpieczenia przyszrych koszt6w dokonal
pibran i^ z^aiipi"ii."i
Nale2ltego Wykonania Umowy i prowadzi prace w fr,rm zakresie.
Usuniqcie stwierdzonych wad

i

Kontraltu, przewidywane jest
Wykonania na przelomie sierpnia

z informacj4 uzyskan4 od ftzvniera
sieryniu 2A75r., a *Vrt"ri"rJ S*;;;;;

usterEk z.godnie

w

i wzeliia2}Isr.

d) w

Projekcie na dnefi kontroli ma zastosowanie zasada
,vanieczyszczaiqcy praci,'.
Zasada La realizt

swiadczonych;il'g'"#",fff -::;#-lffi ,;',n'ffi;l*l"Tr#"Hi:::
w ramach inwes.tycji), zgodnie z obowi4Tujqcyrn norporzqa""ni; Min,r,.o
Budownictwa z dnta 2g.A6.2006r, w sprawie okreslania - tnryi
*zoru *nio.ku

o zatwierdzenie

tattf

oraz warunkdw roiriczeit za zbiorcwe ,iopot r," i" w woaq
Nr 127, poz. gg6). (poz. 14g cz.IIaZal. ra
l)' Kontroluiqcy nie.w'osz4 uwag w brdanym zakresie dorycz4cych
stosowania
zasady,,zanie czyszczaj qcy pl aci,,.
i zbiorowe odprowadzanie 6ciek6w (Dz. U.

e) wltworzone Srodki tnvale dotyczqcc

wybranych wydatk6w zrearizowatrychw ramach
projektu zostaty zaewidencjonowane na malqtku Beneficjenta
a ewidencja sroato*
,'tabela
trwatych zarejestrowana jesr w module
jrojki irwate,,
,,Ksiqga Gl6,wna Prowadzenie ewidencji Srodk6w dotyczacycti projektu,
w tym wygenerowanie
w systemie. nastQpuje poprzez zastosowanie identyfikat,or6w
p.;"ttu"E, efu.;"Fundusz sp6jno6ci, FS/ZWiK lub FS/Aport oraz w zakladce tnformacje
i."hni"rn"

kodu kontaktu.
ewidencja obejmuje caloSi
wykonyrvanych rob6t w ramach projekt* z000rpL/16/pP9ru6
fuoz. r" cz.'rrc Zi. nr
1).
nie
wnosz4
uwag
w
zakesie
dokonanych
.Kontroluj4cy
maj4tku trwalego wltworzonego w ramach projektu.
"ry*o6.i "*la.n"V:ry"f.
z

2.

zastosowaniem

prowadzona

Splawdzenie, czy nie nastqtillt tzw
,znaczqce modyJikacje" w zakresie trwaloici proje:ktu,
w tym ocena realizacji wskainihihr produktu i rezult'ta,
okreilonych w Umowie^ "
o DoJinansowanie/ porozumieniu i Reatizacji
i Decyaii

ff.

a)

b)

tseneficjent zobowiqzal siq do zapewmenia trwalosci projektu
rv okrcsie 5 lat,liczonych
od. daty ,,orzekazania Beneficjentow! ostatniej nanszy
iiodkat z FS ...itd,,;r; ,,...p"
zaakceptowaniu przez KE Raportu Koricowetlo, nie wczeiniej jednak
nrz po up|ire' s tat
od dary zakoficzenia projektu okre onej w iremoranrrum
Finan'owym,,. (art. 15 ust. 7) Kontroluj4cy stwierdzili speinienie zasady trwaloici prqiektu w oclnicsieniu
do zaloien
Porozumicnia o Realizacji. Koptroluiqcy, nie srwierdzili wyst4pienia
,,zasadniczel
modyfi kacji', rv zaLresie awalojci projelitu,'
odnosnie

oceny.realizacji wska2nik6w monitoringu projektu okreslonego w Decyzji
KE
oraz na.podstawie zapis6w w Raporcie Koncor4,rn, *r[-oiki
,r"".o-Z pn ,}*ohiiiniu
realizacji projektu zostaly osi4gniqte z wyr4czeniem odchyleri rskuzanych
nrp"*i.

*

Zamkniqcia Prqjektu sporz4dzonym w czerwcu 2010r. dotyczqcym: 'budorvy
iowej
kanalizacji sanitamej, deszczowei, budowy nowych sieci *.odoci4gowych,
modemizac.lr
i renowacji sieci kanarizacji deszczow.eJ i sieci wodoci4gowych. odchyreniu
* ,uro..i"
budorvy, modemizacji i renowacji sieci, wynikly gldwniei fatru,
iZ wiqkszoSi konti;;w
realizowana byia w formule ,,26kt'' FrDrc co byro przyczyn4
drobnych korekt tras sieci
w trakcie trwania Rob6! wynuszonych niezalezn).rni oioliczno3ciami
takimi iak kolizrE
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