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INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanejz Gliwice — Miasto na prawach powiatu
Tytul projektu: Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele
mieszkaﬁ s0cjalnych— etap I
N r umowy 0 dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programéw w zakresie
polityki spéjnoéci ﬁnansowanych w perspektywie ﬁnansowej 2014 — 2020 (Dz.U.2016.217
tekst jedn0lity- dalej ,,ustawa wdrozeniowa”),
2. § 17 Umowy Slqskiego nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01 z 6 paidziemika 2016 r.
w sprawie dofinansowania projektu pn. Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych
gminy Gliwice na cele mieszkaﬁ s0cjalnych— etap I.
Rodzaj kontroli:
- W trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli:
- planowa
I. Sklad Zespolu Kontrolujgce 0:
Imiq; i nazwisko
gl
Stanowisko sluibowe
Katarzyna Pachotek
Podinspektor
_Marta Kurek
| Podinspektor

A
Funkcja w zespole kontrolujqgymw ’
I Kierownik Zespotu Kontrolujqcego
I Cztonek Zespolu Kontrolujqcego V
I

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 4 kwietnia 2017 r. do 6 kwietnia 2017 r.
3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL
4. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodnoéci wykorzystania érodkéw ﬁnansowych z zakresem okreélonym w Umowie
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S. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznegoz
5.1 Zaméwienia
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zaméwienie poniiej kwoty 50 000 zl netto.
5.I.l

Nazwa i przedmiot zaméwieniaz Zakup tablic informacyjno-pamiqtkowych
Numer zaméwienia nadany przez Zamawiajqcegoz ZGM.7102.347.2015
U mowa z wykonawcq (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartoéé brutt0):
ZGM.7102.347.2015 C-13/12/2016 / 20.12.2016 r. / Firma Handlowo Uslugowa NOMIS Marlena
Urban/ 191,88 zt brutto
D0 powyzszego zaméwienia Zespél kontrolujqc nie wnosi uwag.
6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikajqce z przeprowadzonej kontroli:
Wynik kontroli: bez zastrzezeﬁ.
7. Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceﬁ pokontrolnych.
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Pouczeniez
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo do zgloszenia, na piémie uzasadnionych
zastrzez'er§ do ustaleri zawartych w informacji pokonrrolnej, w terminie I4 dni 0d dnia otrzymania
irqformacji pokonlrolnej zgodnie z art. 25 ust. Z ustawy wdr0z'eni0wej. Zgioszenie zastrzezeﬁ
dotyczqcych informacji pokontrolnej przysluguje Kierownikowi jednostki kontrolowanej
jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).
Zastrzezenia wniesione p0 uplywie I 4 dni 0d daty otrzymania informacji pokontrolnej nie bgdq
rozpatrywane przez IZ RPO WSL.
Nieodeslanie podpisanej informacji pokonlrolnej w terminie jest réwnoznaczne z odmowq jej
podpisania.
W przypadku zI0z'enia przez Beneﬁcjenta zastrzezeﬁ do informacji pokontrolnej sporzqdzana
zostaje ostateczna irqformacja pokontrolna. ktdra zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec ktdrej
nie przysluguje mozliwoéé zlozenia zastrzezeﬁ zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdr0z'eni0wej.
Podpisy czlonkéw zespotu kontrolujqcego
V/y;1_;;a; L

L10.-.@a.-.1¢.\.t........‘~'5i7-

.

-

‘”_°P%‘>kmguf~ .-

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
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lnjbrmacja pokontrolna zostala sporzqdzona w dwdch egzemplarzach, p0 jednym dla Inst)/tuqji Zarzqdzcg/qcej
RPO WSL ijednostki kontrolowanej.
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