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WFOSiGW

w Bialymstoku

Dubicze Cerkiewne, dn. 23.01.2013 r.

PROTOKÓL Z KONTROLI
Nr 12/KB/DHI2013
Nr wniosku I umowY. 044/12/B-OW/OW-OT-021/PNB z dnia 26.11.2012 roku.

Nazwa zadania:Rozbudowasieci wodociagowejw m. GlównyGród - NikiforowszczyznaWygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni scieków na terenie Gminy
Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z
lokalna oczyszczalnia scieków w m. Jagodniki.
Cel i zakres kontroli: Kontrola zgodnosci zrealizowanego zadania z umowa zawarta z WF.
Kontrola w terenie zrealizowanych robót, potwierdzenie wykonania zadania okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

r

Wnioskodawca/Beneficient

.

: Gmina Dubicze Cerkiewne, adres: 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul.

Glówna 65.
Miejsce przeprowadzenia kontroli: Na terenie prowadzonej inwestycji
Kontrola przeprowadzona przez Danute Hryniewicka
W trakcie kontroli Wnioskodawce/Beneficienta. reprezentowali:
Leon Malaszewski - Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.
Dane dotyczace zadania:
kwota (wniosku, umowv.) 594.387,00 zl,
koszt calkowity zadania 1.532.617,41 zl.
termin rozpoczecia: sierpien 2012 r., termin zakonczenia: 30.11.2012 r.

('

Dane uzupelniajace:
Zadanie dofinansowywane jest w formie pozyczki, srodkami udostepnionymi przez
NFOSiGW w ramach programu priorytetowego pn. "Zrównowazony rozwój rejonu Puszczy
Bialowieskiej".
Zadanie jest czescia projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Glówny Gród Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni scieków na terenie
Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalna
oczyszczalnia scieków" wspólfinansowanego srodkami unijnymi w ramach PROW na lata
2007-2013.
Ustalenia kontroli:
Przeprowadzana w dniu dzisiejszym kontrola jest pierwsza kontrola w/w zadania.
Zakres zadania wymieniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zalacznik
do w/w umowy pozyczki obejmuje:
1. Roboty budowlane - siec kanalizacji sanitarnej o dl. 4.472,5 mb (koszt 1.032.347,41
zl, w tym srodki Funduszu 402.867,00 zl)

2. Robotybudowlane- oczyszczalniasciekówo wydajnosci60 m3Id (koszt490.770,00
zl, w tym srodki Funduszu 191.520,00 zl)
3. Nadzór inwestorski (koszt 9.500 zl)
Wykonawcy robót budowlanych zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego.
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W dniu 27.07.2012 r. Beneficjent zawarl umowe nr 271.9-1.2012 z Przedsiebiorstwem
Wodociagów i Kanalizacji Spólka z 0.0. z siedziba w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul.
Slowackiego 29 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w
m. Jagodniki i kanalu tlocznego Jagodniki - Stary Komin wraz z przepompowniami".
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono ryczahowe w kwocie 1.032.347,41 zl brutto.
W dniu 30.07.2012 r. Beneficjent zawarl umowe nr 271.9-2.2012 z firma EMKAN-PRO
Krzysztof Murawski, Pstragi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni scieków w m. Stary Komin - Czesc 2".
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono ryczahowe w kwocie 490.770,00 zl brutto.
W dniu 14.08.2012r. Beneficjent podpisal umowe nr 271.12.2012 r. z panem Tadeuszem
Wyszkowskim zam. w Kleosinie, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
robót budowlanych zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Jagodniki i kanalu tlocznego Jagodniki - Stary Komin wraz z przepompowniami 1 Budowa
oczyszczalni scieków w m. Stary Komin". Zgodnie z oferta okreslono wynagrodzenie brutto
w wysokosci 9.500,00 zl.
W celu wyplaty kwoty pozyczki, zgodnie z umowa pozyczki, w dniu 14.12.2012r.,
Beneficjent przedlozyl oswiadczenie ubiegajacego sie o przekazanie srodków wraz z
zestawieniem dokumentów finansowych oraz dokumenty rozliczeniowe, w tym:
- Fakture VAT nr RSW/324/12 z dnia 12.12.2012 r. wystawiona przez PWiK Sp. z 0.0. w
Hajnówce na kwote brutto 1.032.347,41 zl, protokól koncowego odbioru robót pn. "Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i kanalu tlocznego Jagodniki - Stary Komin wraz z
przepompowniami" spisany 10.12.2012 r. oraz zestawienie dlugosci wykonanych sieci;
- Fakture VAT Nr 101/2012 z dnia 14.12.2012 r. wystawiona przez firme EMKAN-PRO
Krzysztof Murawski na kwote brutto 490.770,00 zl oraz protokól odbioru koncowego robót
przy realizacji zadania "Budowa oczyszczalni scieków w m. Stary Komin", spisany
14.12.2012 r.;
- Rachunek nr l31N12012 z dnia 14.12.2012 r. wystawiony przez Inspektora Nadzoru na
kwote 9.500,00 zl.

('

Na podstawie przedlozonego rozliczenia Wojewódzki Fundusz w dniu 21.12.2012r. wyplacil
ze srodków udostepnionych z Narodowego Funduszu pozyczke w wysokosci 594.387,00 zl.
Rzeczywisty koszt zadania wyniósl 1.532.617,41 zl brutto.
W trakcie kontroli na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz wizji na miejscu
realizacji zadania potwierdza sie wybudowanie w terminie do dnia 30.11.2012 r. kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej o lacznej dlugosci 4473 m oraz oczyszczalni scieków w
miejscowosci Stary Komin.
Kanal glówny grawitacyjny zostal wykonany z rur PVC 0 200, przylacza z rur PVC 0 160
mm, kanal tloczny PE 0 90 ulozony zostal obok kanalu glównego w terenie zabudowanym,

kanal tloczny PE0110 tranzytowy wybudowano na odcinku Jagodniki - oczyszczalnia
scieków w Starym Kominie, wykonano dwie przepompownie scieków. Mechanicznobiologiczna oczyszczalnia scieków o wydajnosci sr. = 60 m3/dobe zostala wykonana w
zabudowie podziemnej w technologii niskoobciazonego osadu czynnego z napowietrzaniem
w oparciu o reaktor M-BOS wraz z odprowadzeniem scieków oczyszczonych do stawu, a
nastepnie kanalem otwartym do rowu melioracyjnego.
*wlasciwe
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Tablica infonnujaca o wspóldzialaniu z WFOSiGW zostala umieszczona w miejscu realizacji
zadania.
Zadanie zostalo zakonczone. Potwierdzenie osiagniecia efektu ekologicznego Beneficjent
zgodnie z umowa pozyczki zobowiazal sie przedlozyc do Funduszu do dnia 30.06.2013 r.
Zalaczniki:
1. Lista kontrolna.
2. Zdjecia z realizacji zadania
Uwagi wniesione przez Wnioskodawce / Benefic1enta
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

WFOSiGW w Bialymstoku
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..................................................

ZATWIERDZAM
PREZES ZARZADU
Jar~nOWSki
.......................................
PODPIS PREZESA WFOSiGW
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Zalacznik l do protokolu z kontroli nr 12/KB/DH/2013
Numer umowy:

044/12/B-OWlaW-OT -021/PNB

Nazwa zadania

Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Glówny Gród-NikiforowszczyznaWygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni scieków na terenie Gminy
Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z
lokalna oczyszczalnia scieków w m. Jagodniki

Beneficjent

Gmina Dubicze Cerkiewne
Lista kontrolna

Status
Tak/Nie
Uwaei
3
4
+

Lp.

Dzialanie

1
1

2
Czyw trakciekontroliuczestniczylprzedstawicielBeneficjenta?

2

Czyzadaniejest w trakcierealizacji?

-

3

Czy realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym?

+

4

Czy wystapily zmiany w realizacji zadania? Jezeli tak czy
Beneficjent poinformowal o tym WF?

-

5

Czy umowa byla aneksowana? Jezeli tak to czego dotyczyla?

-

6

Czy Beneficjent wywiazal sie z obowiazków dotyczacych
sprawozdawczosci?

+

7

Czy zadanie bylo wczesniej kontrolowane? Jezeli tak to podac date.

-

Czy po wczesniejszych kontrolach Beneficjent otrzymal zalecenia

pokontrolne?Jezelitakto czyBeneficjentzastosowalsiedo

-

9

Czy stan rzeczywisty, jest zgodny z dokumentacja zakupu?

+

10

Czy na obiekcie dotyczacym zadania umieszczono tabliczki
informujace o wspólfmansowaniu z WF ?

+

11

Czy informacja umieszczona na tabliczce jest zgodna z zasadami
wizualizacji?

+

12

Czy wydatki rozliczone wnioskiem o platnosc maja potwierdzenie
w rzeczywistosci?
Czy podana kwota do uruchomieniajest zgodna z harmonogramem
finansowo-rzeczowym ?
Czy dostepne sa faktury lub/i inne dowody ksiegowe o
równowaznej wartosci na pokrycie wydatków wskazanych we
wnioskach o platnosc?

+

8

zakonczone

zalecen?

13
14

..

Czy wklad wlasny ma forme:

15

.

16

+
+

+

gotówki.
wynagrodzen,

pracywolontariuszy
Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu oplat za korzystanie ze
srodowiska.

Pracownik ZK:

Danuta Hryniewicka

Oznaczenia: Tak (+)
Formularz F05/19 (zal. 7.19)

Nie (-)

SPECJALISTA

+
Data
23.01.2013 r.

Mgrinz~ryniewicka

wersja z dnia 01.07.2008r

Zalacznik 2 do protokolu z kontroli nr 12/KB/DH/2013

Oczyszczalnia scieków w m. Stary Komin

Reaktor biologiczny i zbiornik osadu nadmiernego, z
przodu dmuchawa do napowietrzania scieków
(Oczyszczalnia scieków w m. Stary Komin)

Szafa sterownicza (Oczyszczalnia scieków w m. Stary
Komin)

Staw - miejsce odprowadzania scieków
oczyszczonych

~

~

Przepompownia scieków w m. Jagodniki,
z której scieki tloczone sa na oczyszczalnie

J
Przepompownia scieków w m. Jagodniki, do której
wplywaja scieki z kanalizacji grawitacyjnej

SPECJALISTA
,,,grinz.Da~icka

