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rowe rowych i, ciągów pies-z.::.-erowerow-yC'h: Stajejji napraw ; rowerów (2 szt..”);- wykonanie
:ehodników — dojście do CPijwykonan'ie instalaiifotowolt-aicznej na zadaszenia-ch' platform-' na
GP:-wykonanie muru oporowego. (od strony wieży ciśnień)”; wykonanienasadzeń zieleni wokół
CP (”m.in. od strony ul Tarnogórskiej); poWstanie Stacji, transformatorowe] z agregatem--
prądotwórczym; zamontowanie agregatu wody lodowej w obudowie z pan-eli ża:luzj_owyc—h;;f;
WV-konanie ogrodzenia terenu CP z terenami PKP.. Ww; obiekt. CP został oddany do:
użytkowa nia widn. 01122023. (Protokół odbioru końcowegoii odda nia do uzyt kowania: zdn
”2.12'..2022r..)/uroczyste -— oficjalne otwarcie: 10.12.2022r.). W toku audytu ustalono-,. że na?
terenie CP funkcjonuje:

~ Budynek Główny .- na parterze utworzono m.in.:; Punkt Obsługi Podróżnych
korzystających z usług ZTM; poczekalnię 25|ed2|skam| stohkaml | multlmed|alną tablicą
„3w1” wysmetlającą rozkłady jazdy poszczególnym przewozmkow strefę toalet (w tym
toalety dostosowane do potrzeb osób z mepełnosprawnosaami oraz pokoje dla matek..
z dziećmi); 'po-mieszczenia socjalne Oraz pomieszczenia, pod komercyjne usługi (m.in.
gastronomiczne);- na "piętrze Utworzono m.in. kolejną poczekalnię dla podróżnych....
antresolę z panoramicznym Widokiern na wielkoformawwy pejzaż gliwickiej Starówki;-
pomieszczenia BTS oraz zamkniętą strefę Wypoczynku dla kierowców autobusów..
Budynek dwukondygnacyjny — k:limat-yzowany, z elementami „ułatwiającymi korzystanie-.:
:z; (:P przez osoby z- niepełnosprawnośoiami (w tym =a.utom—atyt:znedrzwi ; przystosowana
Wlnda; ozna kowania posadzki . schodów oraz drzwi do pomieszczeń i windy-.., tyflomapy).
Budynek wykorzystywany na potrzeby obsługi pasażera;
—' ' Budynekpommniczy — w którym ulokowano Biuro ObSługgi Klienta ”Strefy Płatnego
Parkowania (Gliwice,. ul. Składowa 8). Jeden lokal jest: jeszcze wykorzystywany przez
Wykonawcejako biuro. Pozostałe lokale użytkowe zostały prz-ntowane do Oddanie W
najem. (aktualnie prowadzone są przetargi) ;.
~ Strefa autobusowa - składająca się z zadaszonej przestrzeni, na której
"1 1.._›budowano 13 peronów przystankowych (z przystankaml autobusowymi dla ZTM oraz
dla przewoźników prywatnych) | Budynek Główny. Na zadaszeniu umieszczono mstalaqę
fotowoltaiczne], która zasila m.in.. oświetlenie poszczególnych stanowisk: autobusowych...
”WEj'ście/wyjście z terenu CP zapeWniono poprzez system chodników (w tym
ruchomych), schodów i p-rzejść-tunelami (w tymiączącymi CP z Dworcem PKP oraz'zul.
Tarnogórska)- Strefa. CIP została oznakowana napisami :śWiet-Inymi na zadasz-eniem:
Gliwice. Obszar jest wykorzystywany jako strefa przystankowe-,. obsługiwana przez
miejsm publiczny transport autobusowy (ZTM) —' 147 przystanków w osarze B za:
Budyn kiem Głównym + platrmy do wysiadania pasażerów oraz przez autobusowy"
transport publiczny obsługiwany przez. przewoźników prywatnych (12 przystanków
;'p-latformy w obszarach A i. B). Na” platrmach przystankowych znajdują się- tablioez
informacjapasażer-ską .(rozkła dy jazdy — W tym m.in.. multimedialne; planesehemat CP"—
wtym m.in. tyrm-a'py), ławki dla podróżnych, kosze na śmieci-, i in'. ;
- Strefa parkingowa - składają-Ca się ze stref dla rowerów [wyposażOnyoh w 10
zamykanych boksów na rowery, 3 wiaty-rowerowe (1  Wiata na 10 rowerów/5 poręczyg-gl.
Wiata na 42 rowery/2.72- poręcze i 1 wiata na. 24 rowery/ 12 (poręczy) -. razem: dla 3:86?

- rowerów, _prZygoto-wane 2 przestrzeni-e dla przyszłego systemu "roweru. miejskiego- i
stacje naprawcze rowerów]. miejsc parkingowych.. dla samochodów osobowych (od ul

„ . „ u (ZGZBr )]Projekt nr. RPSLJ14 05 01-24-01591'19 StronaBS z554
Benefiqent GLIWICE MASTG NA PRAWACH POWIATU
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Składowej, od uL Tosz' ale], od strony ww Stref" autobusowej, od ul. Tarntgorskrej, ._ ..
strony Dworca PKP) oraz miejsc parkmgowych dla autobusów ZTM (od ul. Składowej)
Strefa jest wykorzystywane na postój autobusów ZTM pojazdów obsługi CP oraz
prywatnych samochodów osobowych Parkingi dla samochodow osobowych znajdmą
5ię w strefa bezpłatnego parl—zmyama38 — nie stwierdzono oznakowan o odpłatnoscr za
czas postoju., czy parkomatow
Schemat CP' w tncach (źrodło
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(" zastosowantie. elementow likWid tli-ących bariery” architektoniczne dla osób-„ :-
niepełnosprawnośCi-ą ruchową lub Wzro kowa oraz zastosowanie elementów ułatwiających-' i'm
.:poruszanie się i dostępność; miejsc na terenie CP — m.in. przeszklona win-da łącząca podziemie
2- budynkiem glÓWnym została wyposażona .w system głasowy i?" wypukłe przyciski; Wykonana
wewnętrz-n-e- i zewnętrzne ścieżki naprowadzające osoby poruszające się z białą laską;
„z'j'ęainStalow-ano: systemy ”drzwi otwieranych fotokomórką, a także oznakowana poszczególne;
Obiekty i pomieszczenia tabliczkami z- wypukłym tekstem ”oraz alfabetem Braille'a.
.Kon'trastowa żółcią oznaczono również p.owierz:Ch-_.nie Szklanych "drzwi. krawedzie pierwsze-go i
Ostatni-ego stopnia w ciągach schodów oraz podwojny ruchomy chodnik działający w wyjścia
do. strefy autobusowej. Ponadto. wyznaczono newralgiczne miejsca pod ”zółto-czarnej.
dotykowe tyflomapy dla osób niewidomych islaboW-idzących. Mapy te zawierają pod kreślone;
wypukłościami i «alfabetem Braille'a schematy poruszania się po kompleksie. Przy wejściu do
tunelu dworcowe-go od strony ul. Tarnogórskiej iprzy jego: polaczen iu : now-ą odnogą stanęły
nlomjapy inStruui'ące, jak bezpiecznie. przej-ść z dworca PKP do budyn-ku głównego CP? oraz
Poszczególnych stanowisk- autobus-owych. Kolejne schematy- uniieszczono na koniem...

33https ]]parkowamegliwuce pl/wp—content/uploads/2017/06/SSM Mapa Stra Parkowania pdf—oraz
ht„i'f_'s „gliwice euls|tesldefaultff'les/document/files/msa 09 2023 interff'j'f” _I__.-;.-.

. . Protokol z audytu (2023r j/Projekt nr RPŚI. .04. 05 01— 4-0159[19
' Benefiqem GLIWICE MASTG NA PRAWACH PGWlATU
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Pad-Ziem n ej odnogi '— w sąsmdztwm przeszklonej Windy, a.” takze na parterze bud ku
głównego,. przy jeg - wsohodme) i żacŚhodniej elewacji oraz przy st'afnoWis-ku autobUśBWynj: nr-
85;
«” zmodernizowania iatniiejąctzgo tunelu p_odziĘm-nego łącz—ącego.glliwickij dworzec PKP :z?
ulicami Składiową i:. Ta rnogórską; dobudowa nie do niego nowego tun-etu, wprowadzającega
pbdróżnych schodami ruchomymi Chodnikami lub przeszkloną windą do trzech stref
naziemnych Centrum Prze5|adkowego (rowerowej, autobusowe), obsługi pasazerskieji,
f wykonanie robot objętych badanymi Wmoskaml o płatnosc

CZęść B
1 1 W wyniku przemo wadzonych czynnosci w zakresie, czy ;.dotk: zadeklarowane przez

Benefrqento są zgodne z ZGSGdOM! kwalufrkowolnosa okreslonym: w przepisach unijnych
ikmjowych ustalono, ze:

1) W badanych Wnioskach o. płatność. Beneficjent Wykazał do współfinanSOwania łącznie
12 faktur, wystawionych przez: firmę MOSTOSTAL „na pod.-stawie" Umowy nr IR272372020
CRU 1961/20 z dn. 27.08.2'Oi2'0r. ze „zmianami  (szczegółowy ”wykaz dokumentów - Vide pkt
I "1.1 nin. Protokołu):
— Wniosek o płatność nr 008..— faktury a) nr:- FSBZOZŻOBOOOQ z dn 2022 03- 11 (wydatki

kwalifikowane: 3422191 83 zł), b) nr FSBŻOZZOSOQIQ 21 d;". 2022-03 -11 (wydatki:
kwalifikowane: 54380139 „z ł ;  r.) nr F$.B.2022040008- z dn. 2022—04-11 (wydatki
kwalifikowane:- 3:..885.1886,00 „zł),-< (1) nr F582022040009 z dn. 2022—04—11 (Wydatki
kwalifikowane: 974.83131 zł), &) nr FSBZD-ZŻOSOOOA z. dn.. '5'2'322—95- 12 ("wydatki
kwalifikowane: 2.871.1-20,.04 zł), *f) ;nr mszana-50005 z dn. 20:22:051-12 (Wydatki:
kwalifikowane: 76250690 zł).

—— Wnigśek (› płatność nr 009 — fak-tury.: 3) nr FSB-2022060n4 : dn. 2022—06-10 (wy-datki
kwalifi kowa ne:: 302332595 zł). b) nr FSBZOZZOGOQOS : dn 2022-0610 (wydatki
kwaliłikowane: 6783.98.00 zł), c) nr FSB-2022070007 Z dn. 2022—07—13 (wydatki:
kwalifikowane: 304438030 zł). d). nr '.F5j820'22070008. z dn.. 2022-07-13 (Wydatki
kwalifikowane: 6.60.2:4›3,.29 zł),

— ”wniosek. o m@ość nr. gg — faktury a.) „nr F-SB'2022'08'0011'1. z dn.. 202 2-08—11 (wydatki
kWalifikowane: 3.754.114,20 zł) b) nr FSBŻOTZZOSDOIZ .z; dn. 2022—08-09 (wydatki
kwalifikowane: 110.993,00 zł. c): nr FSBZOZZOQOOOi z dn.. ”2022—09—06 (wydatki
kwalifikowane: 337638147 zł, d) nr. FSBZOZZOQQDOZ z dn. 2022-09-06. (wydatku
kwalvifiikowa ne: 4965453013).

Powyższe fa kt'u'ry dotyczyły robót budowlanych wykonanych w ra m.ac..h_-,Zf:ada'ń': 3) ml Budowa
dworca autobusowego iz zadaszeniem)” tunelami wraz. z zagospo'doro-waniem ”terenu.-;. b) nr  2.-
Budowa budynków,. c) nr 3 instalacja fotowoltaicmo, d). nr 4 .RQZbudnwa ul.-:. Składa” WE]! ul
Toszeckiej wraz z? rondem. .Zośtały one uwzględ nione. w- budzeme Projektu, przedstawianym
we Wniosku o dofinansowanie.
Wykonanie przedmiotowych robót dokumentują:
_. Protokoły odbioru częście-wego. n'r”"'17',. nr'1_8__,nr 19, nr" 2.) n:r-"21,nr22 i nr 2 3 ,  podpisane

) przez-..:. 'prz-ed'staWiCie-Ii Inżyniera Kontraktu (fir-myAVesaa Polska Sp : o..-o.”) for-az: przedstąayiiif'cśiĘlii'
. Wykonawcy. WSkaza-no w nich informacje dot. 'za-kresu wykonanych robót-j,. w tym

”P.-rotcikńłzga udytu ;'(725023r;_:)fi>rqjekt nr; RP$L04050124-01519
Beneficjent GLIWtCE—MAST NAPRAWACH POWIATU
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~.." wartbśc-i robót (netto | brutto) Wg klasyhkaql z Umowy o dofinansowanie ti..- koszty fff"...
całosci kwallfkowane. koszty 2 kwalifikowaną wartosaą netto (VAT niekwalifikowany).
koszty niekWalifikOwane oraz koszty okoloprqektowie (poza: Umową... dofinansowanie).

9." opisy robót wykonanych w okresie sprawozdawczym,
«' daty” dokon an ia odbioru robót,.
! informacje, że roboty zostaly-"wykonane zgodnie z projektem.

—— tabele rozliczeniowe (Zal. 1 do Harmonogramu TRF)”. zawierające ”informacje .dat.
"wartości robót-. „(narastająco do okresu mzliczeniowego. w okresie rozliczenia.-wm. oraz
narastająco na koniec okresu rozliczeniowego) w podziale na koszty w całości kwalifikowane
oraz koszty 2 kwalifikowaną wa rtbścią netto (VAT niekwalifikowany). WSk-azano również-- %
zaawansowania poszczególnych robót. Ww. tabele zostały- podniebne ”przez przedstawicieli
Wykonawcy i Inżyniera Kentraktu.
—- dokumenty „ wyliczenie wysokości?” „kosztów klifiko wanych dla protokołu odbioru.
częściowgo nr ( ...-..)”. w których wskazano informacje dot. całkowitej wartości danego
wydatku .z faktury w okresie rozliczeniowym (zgodnie z protokołem odbioru.)... wysokości
kosztów kwalifikowanych oraz łączne kwoty kosztów kwalifikowanych dla danej faktury.
Zgodnie z Protokołem odbioru częściowego nr 2.3 z cin. 31.08.2022r. dot.. badanych faktur z-
dn. 06.09.2022r. o numerach FSBZOZZOQOOOl i nr FSBŻOZŻOQOOOSZ, stan zaawansowania robót
prZedstawia się następująco:

Wartość zadania wg Umowy, zawartej z Wykonawcą 151 239 324.18
roboty wykonane wg ich protokołów 133 2-61 351.17

Łącznie roboty wykonanejod początku realizacji? 137 132 442.77"
rozliczane ' Protokołem -3 8.71 o9.1...5o=

_ Pozostało clo-„rozliczenia 14- 1036

szczegółowe informacize dot.:
'—'—. kosztów Wykonanych robot -p-rze:dlstąaiwionych'W'rP-rotokołach odbioru częśmowego nr 17-
23, z uwzględnieniem robot, zafaktu'rłwagnyoh badanymi faktu-rami.
'-—<' sit-anu zaawansowania robót „(kwotowo i procentowo")? j.nafj etapiijefi każde-ga z ww
Proto-kołów odbioru- częściowego,
—- wartości ”robót pozostałych do rozliczenia; (kWOtOWo i proce .i"? "owo-.)] na; etapie
Protokołow odbioru częściowego,
ujęto W tabel-ach. zawartych w Zał czniku nr 6 do nm P'roftokołu.

”szczegółowy Opis ”Sta-'eń ido-kon anvch Dod-Czas Wizytaql przeprowadzonej w miejscureallzaol'
Projektu w dn.03.03.2023-r. przedstawiono w pkt. l:.l.1)'f Cz. A ppkt. 15' nm PrOtokołu.
...'-23)” W od niesieniu do wydatków objętych bada-niem i zaciekła rowaąrliych w ww Wn laskach
.o. płatność nr 008, nr 009i rrr-010. ustalono.. że:
a) nie. wystąpiły koszty ”niekWaIifikujące się do wsparcia. (› ktorych mowa w pkt-. 6 3
Wytycznych horyzontalnych. tj: koszty prowizji pobieranych w. ramach operacji wymiany
walut odsetki od zadluzema koszty pozyczki lub kredytu, koszty nabycia aktywow ktore by
wspołhnansowane ze środkow krajowych lub wspolnotowych w c:.ągu 7 lat39 poprzedzających

59 '101-lat. w przypad kunieruehomośoi.

Protokół 2 3:1q (zozzr )fProjekt nrRPsLoą.950124—015919
Benewentsuwws «namowom wwozu
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:dsatę ich nabycia przez Ben effiCJenta [ko-sm kar i.grzyMeng-„"świat?!cze-nia- opa-'z odpisy Z/na ZFŚSAa
wpłaty na PFRON41,.'kos-ztv funkcjohowani'a kom'iSii reliemczvch, "wydatk-i zw. ze sprawami
sadow/ymi, koszty realizacji ewentualnym Orzeczeń wydanych przez sąd lub kamigo--
'rozie>mcze, Wydatki na zak-:un- nieruchomości przekraczające-..- dozwolone limity-oraz na zakup:
lokali mieszlcalnvCh, kOszity zw. .z leasingiem w ”cZęści niedotyczące] rat. kapitałOWVChr
transakcje gotówkowe przekraczające równoWartość 15 tys. genre-,. koszty 'wyp-ełnionia
formularza wniosku .o dofinansowanie lub o potwierdzenie- wkładu=finan.-sowego, 'podatćk VAT:

który może zoSta-ć odzyskany na podstawie przepisow krajowych, koszty premii dla
współautora ww. wniosków stanowiącej procent kwoty dofinansowania, wydatki, o których
mowa wart. 2 ust. 2 Rozporządzeniem 1300/2013 oraz—art.. 3 Rozporządzenia nr "1304/2013”?
bl nie przekraczał)?” limit-u ”kosztów kmn-1lifikowanyah'Cl'liiszliffililWCh wramach poszczególnym?
Kategorii wydatków, zgodnie. : wnieskiem o dofinansowanie VOD-4 i .zęa-tjwi.erdjżonymąi

Wnioskami o płatność od nr 1 do nr 10 (dane IZ)”:
.- wniosek-: 0 Płatność nr- RPSL„04..„05—. 01—24-015-9/19-008:

' J
..

, : poplzednich
› WNP

196119911”??? WWI

103” 505

””qiżekładowy ”Funduszśoiadoeń S'ooj'al'l'ivćh —— skrotZFŚS
@fPa:nstwoWy Fundusz. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnym _ s k r o t P F R D N

42" Projekt nie dotyczy instrum erot-ow nnansowvch, ”Jak .róWń'iE-ż nie. ŚUWĘĘĘ W W W  ”%%%?a Z
Encopejskiego;Funduszu-Społecznego (skrót: EFS-:)., ani : Fu nduszufspojnośći (skrot FS)

Piirotokółą-zaaudytu (EMBU/Projekt nr— RPSL.04.051;Oly-22414012591192 Stronaźigz &#
BenefiqentGLiCE-MASTO NA PWACH PWWW
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149 Wmosek o płatność nr- RPSL.04. 05. 01—24-0159/19- 010:

poprzednich

4419440440 .WYDODI 5 . ' 4
' ' www.nmmmm _

134 94992499E97799049] 10999204999 92795 992,9072912927—0] 9 149 09921117 199 292 99 99 944 095 99] 17 992 942 T4 999 097.99]
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1929177291] 12999992110] 19109992927 109972909 71] 79917997 94292744591997957179?119999549ĘE1949909294T1919907294]
:) zostały one faktycznie poniesione przez Beneficjenta — podmiot wskazany w Umowie o

' dofinansowanie, na podstawie Umowy zawartej 2 Wykonawcą nr „IR-272372020 z 4171.
271820207. (ze zm.) oraz fakt-ur szczegółowo wymienienych w-pkt I.1.1 ppkt 37 nm. Protokołu;
d) poniesiono je w znaczeniu kasowym, za pośrednictwem: a”). rachunku bankowego. w
Banku Millenium SA wskazanegow Aneksie 7192 do. Umowy o dofinansowanie (% ”10 pkt
' tik-t 2]. Przedmiotowe wydałki zostały poniesione w okresie 13 03 2022r —- 07 10 20220

._ _ , _ . 1111 9991.04 05 01—24-0259729
— 1904970 149 0941174194 14.001.470
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zostały sfinansowane-w następujący sposób:
Wniosek o płatność nr- RPSL.034.05101-24—01'59/1—9—008'

...środ ków finansowych zaliczone do kosztów- kwallfikowalnych są zgadne : kwatem:
”wykaz-a-nymi w doku mfentach' patwi-erdzających "ich wypłatę;

”Zadanie- ”nr 1. Budo wa dworca catch-1.150 wego .z zadaszenia-fm;- ? ”tunelami- wra-21 111
zagaspadarowanfem terenu, w tym kategorie= [WYD-001.11- [WY-DOOŻ]... [WYDOOŚL
[WYD004], [WYDODS], [WYDOOG], [WYD-007] — paziom dofina'n's-ow-an-ił'a UE: 8145361
Zadanie- nr 2 Budowa budynkówfpomoc publitzna]; w tym ”kategoria [WYDOOB] epoziom
dofinansowania” UE:. 67,40%,
Zadanie 3 instalacja fatowoltaiczna [pamac—publicznaj,111tym kategoria: [WY'DOQQ] —›
poziom dofinansowania UE: 50,00%›
Zadanie 4 Rozbudowa ul. Składowej :' ul. TOSZECkiej wraz Z; rondem1W tym kategorie":
[wwo-101, [111113012]— poziom dofinan-s'śówaniaIUE: 84,45%..
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11244q kwalifikowane Dafinansowame Faktura 241111111 ',
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wmon 1388424 1173530 FSBŻGZZMB
WYDO'12 8462. 62 7146.72 FS'B'20220400038
WYDOlŻ

WNIOSER o płatność nr-m R P S L .  04. 05 01-24-0159/19—009

16533. 58 113966 90 : F532022050004

zadanie nr 1 Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem i” rtme'lomi' wraz z
„zagospodarowania „terenu, w tym „kategorie: ['W-YDODZL [WYDTDOS'], [ "
„[WYDOU5L [WYD-006]. WYDDO-Żl— poziom dofihansowaniai UE:-' 84,45%,

[WYDOlO], [WYDOll], [WYDOlZ]—

Zadanie nr 2 Budowa budynków [pomoc publiczna], 'W tym kategoria [ W Y 8 1 - 4
poziom dofinansowania UE.: 67,40%,
”Zadanie 4 Rozbudowa ul. Składowefi uI.5Toszecki'ej wraz .z rondem., w "tym katami-4:3???

poziom dofinan sowania UE:? 84,45%.
Sygnatura
› *kosztu»

Wydatki
walcowana - Dofinansowanie Faktura

m” --1 1.2? . _ 35 45
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Zadanie nr 1 Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem: i: tunefarm wraz .?
zogowodarowaniem terenu, w tym kategorie,”: [WYD002]. [WWE-031”. [WYDFQISL
;iwvooos], [wvooo71— poziom dofinansowania; UE,:r1814.45-a%.
Zadanie nr 2 Budowa budynków [pomoc. :purbliana]. w tym kategoria [WYD
poziom dofinansowania UE: 67 ,40%,_
Zadanie 4 Rozbudowa „ul. Składowej ( ul TOSZECkIE] wraz : rondem w tym kategorie
„[wvoom] [WYD011],[WYD012] poziom dofinansowania UE 34 455;
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_ Wydatki ' (

Faktura
„. ) kwalifikowana '.
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ff) została zachowana zasada zakazu podwójnego finansowania, „tj. nie wystąpiło
niedozwolone kilkukrotne z—refundowanie ca łkowite lub częściowe danego wydatku ze
środków publicznych - opisy dokumentów źródłowych każdorazowo Zawierają wskazanie-
fina'nsowania' dan-ego wydatku wramach ww. Umowy o dofinansowanie z-e-eśrodków EFRR '-
RPO WSL 2014-2020. W wyniku analizy danych w CST 2014 ustalono, że. badane wydatki,
udokumentowane ww., fakturami VAT, „zosta ły ujęte: w wydatkach z-=ad'ek-larowanyc-h ”przez
Beneficjenta do Współłinansowa'nia ze środków UE tylko jeden: ”raz —-'tj.- w ramach. baanych
Wniosków o płatność nr 008, nr 009 i nr  010;
g) nie wystąpi ło współfinansowanie Wydatkóww ramach "cross-fina'nc'ingu
h) nie wystąpił wkład n|ep|en|ęzny, jak rowmez koszty leasmgu lub mnych technik
finansowama wydatki poniesione w ramach Instrumentow Inzynier" Fnansowej oraz opłdty'
fnansowe lub koszty doradztwa;
i) nie wystąpiły koszty posredme ani koszty lłczone w sposob ryczałtowy czy przy
zastosowamu stawki j ednos tkowe j ,

)) Projekt nie jest proj'ektem gra nto-wym.;
k) zgodnie z wyjaśnieniem Beneńqenta z; dn 2 3 1 2 0 2 3 1 3  zidn|103032022r ł  ;: dn
06.03.2023r., na etapie realizacji inwestycji Projekt nie ”generował innych przychodów-* mz
przychody incydentalne w postaci sprzedaży drewna (: wycinek pod inwestycję) i. .-zło.mfue
pochodzącego z— rozbiórek. Benełicjent wskazał, że za'rÓWno ilości drew.-na ”przeznaczonego-do
sprzedaży, jak i ilości złom-u są kontrolOwanie przez. inspektorów nadzoru inwestorskiegio.
Przedmiotowy złom Wykonawca przekazuje do punktu Sk-Upu (na pod-stawie kart BDO), a
Mlasto Gliwice wystaw-ia na ten podmiot fakturę; VAT, po otrzymaniu dokumentów- przyjęcm
sg .rowca: z punktu skupu,. Ż przedłożonej dokumentacji powykonawczej dot. PZ oraz

grotokol z audytu (2323r )]Projekt nr RPJSL 04. (15,01-24—0159l19 ›-.I'Ż'.."';_r-ooa 43164
_Beneflcjent GLIWICE MASTo NA PRA-. .;;ACH mwmw
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przedłozonych faktur za. sprzedaz złomu wymka iz Benefwjent osiągnął przychod z tego [%:-iłu
w łącznej kwoae 257. 231,10 zł netto (brutto 316 394 26 ..zł). Natom|ast z tytułu sprzedazy
drewna z wycinek, Beneficjent osiągnął przychód w wys. 7349,20 zł netto (brutto:;
9177,52 zł). Ratem" przychód incydentalny w trakcie realizacji Projektu wyniósł 265180,32 ł
netto (brutto: 3,26.171,78 zł).Przychody incydentalne. z ww. tytuł-ów zostały uwzględnione w
"analizie finansową, podczas ustalania poziomu dohnansowania ”Projektu..
.3) Zgodnie : Wnioskiem to dofmansowame w badanych kosztach wystąpiły przypadki w
ktorych podatek VAT stanowń wydatek kwahhkowany Miasto tnce w systemie
podatkowym VAT -—~ jako podmiot o identyfikatorze podatkowym NIP 6311006640 jast
zarejestrowane- jako czynny podatnik VAT -— h„ttpS://bpu5lugi.mjigay.pl/ oraz!
https:›//www.podotki.gov.pVWykoz-podotniko wym-wyszukiwarką.. W toku a udytu
„potwierdzono status Wykonawcy/Wystawcy badanych faktur jako czynnego podatnika
podatku VAT (MOSTOSTAL Zab-rze Gliwickie PrzedsiębiorstWo Budownictwa Przemysłowego
Spółka Akcyjna — NIP 6310000173 ~ .httpsż//Www.podotki.gov.pł/wykaz=podatn-ikowwotf

”wyszukiwarka/),. uprawnionego. do wystawienia faktur z naliczonym podatkiem VAT. ”Łączna
kWOtaf podatku VAT zaliczona do kosztów kwalifikowanych w: ramach badanych wydatkow,
.".Ż.i"-ni-osła 3.692.'181,78. zł (w tym Wniosek o płatność nr 008: "1.528.440,73 zł, Wniosek o:
płatność nr 009: 98552035 'zł oraz Wniosek o płatność nr 010: 1..178.220,70 .zł'). Be'nefiCjent.
uzyskał Interpretację Indywidualna (nr 0111—KDIB3—2.4012.911."2020-.2.'MD') Dyrektora;
Krajowej 'I'n'fOrmacji Skarbowej Delegatury w Bielsku-Białej „z dn. 09.03.2021r., w której.
potwierdzono stanowisko Beneficjenta zaprezentowane "we wniosku z dn. 23.11.22or.
(jumpełnionym pismem z dn. 02.02.2021r.) dot. możliwości odliczenia. podatku VAT w ramach;
”Projektu. W szczególności-: I.) Beneficjent ma prawo do baczenie” ”ww.. podatku w całości,-.
wynikającego .z faktur dokumentujących wydatki poniesione na: a) budowę infra-struktury
sieciowej B (pkt 6 ww. wniosku), b) budowę przyłączy do rowerów miejskich (pkt 12 ww...
wniosku), c) wycinkę drzew (pkt 1-4 ww. Wniosku); ll) BenecLent ma prawo do „częściową

gdlczenia ww. podatku, Wynikające-go z” faktur dokumentujących wydatki poniesione na: a)
budowe budynków (pkt 2 ww. wniosku), b) budowę infrastruktury sieciowej A (pkt 5 ww
wniosku), :) budowę przyłączy (pkt "8 ww. wniosku), cl) budowę -siec—i'› technicznych (pkt 9 ww
Wniesku), e) budowę i inne czynnośCi wskazanewpkt 15 ww.- wniosku) z zastosowaniem art.
86 ”uSt. 2a—2h ustawy oraz 97 3. ust.. 2- Rozporządzenia z dni. 17.12.2015r.'43. W tym przypadku
StoSewana będzie proporcja, ktreślona w 9 3 ust, 2 Rozporządzenia właśCiwa dla urzędu
obsługującego jednostkę samo-rządu terytorialnego, lll)- brak prawa do. odliczgnia ww_
podatku, wynikającego z faktur dokumentni'ących wydatki peniesgione na: a) budowę Dworca
(pkt; 1 ww. wniosku), b:) remont wieży ciśnień ”(pkt 3 ww. wniosku), c) budowę instalacji
"fotowoltaicznej (pkt. 4 ww. wniosku), d) budowę kanalizacji deszczowej (pkt; 7 ww. wniosku-'),
e) modernizację infra-struktu ry drogowej (pkt 10 Ww wniosku), f) budowę. miejsc postojowych
(”Plit ”11 ww. wniosku),_„g_) postawieniem blizc (pkt- 13: www. wniosku).
W ”trakcie ubiegłorocznego audytu badanego Projektu ustalono, że Beneficjent zrezygnował"
ze stosowama prewspołczynnlkow do wylrczema mekwaliłikowalnej wartości podatku VAT
(lniormaqa przekazana lZ w dn 1806. 2021r na etapie składania Wmosku o płatnosc nr

"43 Rozporządzeme Ministra Fmansow z dnia 17 grudnia 2015r w Sprawa sposobu okreslama zakresu
wykorzystywania nabywanych towarow | usług do celow działalnosci gospodarczej w pr " " —,
_podatmkow —Dz U. 2 201517 poz. 2193 ze zm.,- aktualme t j  DzU 220.e poz. 999

' ._ Protokołza-udyitu (2023'rijfliłrojekt nr ”R951.04,05601-94301593'19
› Benefrcient GuwwE -MA$T NA PRAWACHPOWlATU



%

„Krajowa Administrifila
Skarbowa

RPS'L.04.05.0-1-Ż2r4-0'159/194002)... tj. dla. Wydatków. dla”: których możliwe „je-$t CZĘSCIOWE 11q
'Gałzkowite odliczenie podatku—' VAT, cała: wa rtość 'przedmioftowego podatku 20511813 uznana
PFZ-EZ B'enecenta .zr-a koszt niekwalińkowany. ”Powyższa- prropozycjra' ~Bien-e'fi'r:j,t=3;'ntfa? zastała
..i-zaakceptowana przez IZ.
1 2  W wynikuprzepmwadzonych czynności 'w  zakresie,. czy wydatki zadeklarowane pif-”zez

Beneficjenta są Zgodne Z zasadami dotyczącymi zamÓWFEń'Z-publfcznych ustalono.-sier
:].-_); Do Umowy nr IR..2,72.37.2020 CR U.: 1961/20 z; dn. 27.08.2020r., zawartej 2 Wykonawca.
Wprowadzono: łącznie 18'Anekisów, w tym od. PŻOPVZEdniegO aUdvtu (205220 zawarta:
— Aneks nr 17 lR.27*'2-...'37-1-7.20230 z dn. 21.10.202'2r.., który d'oty'cZyl wprowadzenia
n-astęP-Uj'ących: zmian:. a) wykonania robót zgaduje z Proto-kołami zmian n r" 20 z dn
05.07.2023. i nr 21 z „dn. 10.08.2022r., b) wykonania dodat-ROWych robót „Zgodnie z
iProtok-ołam'i konieczności nr 45 z dn. 21.07.2022r..- nr "46 z dn. 27.07.2022r., nr 47 z dn
„-258.07.›2022r., nr 48 z dn. 28.07.:20221r'... n r  49 z dn. 28.07.2022r. „oraz nr 50 z dn. „12.08.2702'2—1'...

t:?) zmiany wy nagra-dz enia? wyko—n away ogółem na kwotę, brutto ”18.6..2 52 „608.222: zł (ntettoa
151..424.884,74 zł). '
—- Aneks- nr 18 I;R.'272.37-17202'0 .z dn. 28.11.202'2r.. który don/czył" wprowadzenia;
następujących zm ian: za)” wykonania robót zgodnie z Protokotem koniecznbści nr 19 z. dn
11.10.72'0-271'r., bi) wykonania ”robót zgodnie z .Protokołia mi zmian nr' 22 z dn. 28.09.2-032-2r... nr23
zdn. 07.10.2022r-., nr ”24 z dn. 1:8.10.2022r., ”nr 25 z dn. 21.10.2022r. oraz. nr 26 z dn
23.10.2023... c) wykonania dodatkowych robót zgodnie z Protokołem-i kon'i'ecznOŚCinr 51 z d n .
07.10.2022r., nr52z dn. 13.10.20212r., nr'5'3 : dn. 1'3.10.2'02›2r._, nr 54 z dn. 2i0.1.0.2022._r.. nr 55
z dn.. 21.10.2023”... nr 56  z d n;. 21..10.20'22r.. nr 57 z dn.-. -26-..10.2022r.. nr 587.42 d n. 28102022!"
oraznr  59 z dn. 18.511.2022n, ”d) zmiany wynagrodzenia wykonawcy ogółem na kwotę brut—tl-
”1285.92›.0.516,87ązł (netto: 15 1.*15=4.891,76 zł).
2) w toku audytu ustalono, że; wydatki ujęte w badanych fakturach nie dotyczą rnb—513;-
związanych z Aneks-ami, w-pmwad-mnvmi' do. Umowy zawarte—ii.: Wykonawcą:-ę

Beneficjent ”poinfOrimował (”e-mail z: dn. 10.02.2023r_.), Że badane Wnioski o" płatność mf 3). 9
oraz 10 obejmują naStępujące rozliczenia miesięczne: a) MRW nr '17" — rozliczenia za luty
ZOZ-Zn, b) MRW .nr 18 —,roz|iczenie za marzec20:2'2r'., c) MRW nr'19 --—- rozliczenie za „kwiecień
2022r, d') 'M RW nr 20: — rozliczenie za In:-aj 2022r, e) MRW nr 21— rozlicze-niie za czerwiec
2:022r., f) MRW nr 2-2 — rozliczenia za lipiec. 20.22r., g.)” MRW nr 2-3 — rozliczenie za sierpien
520222r. Beneficjent .podn ićsł. że:
a) roboty dodatkowe rozliczane w ww. okres-ach, a także na etapie skład-ania badanyCh
wniosków ”o płatność. nie stanowiły wydatków kwalifikowanych.- .a zatem nie zostały ujęte w
tych Wnioskach'. W Załączeniu Beneficjent przekazał tabel-eryczne zestaWienie robót
dodatkowych: (Tabela n r' 1). które ”zostały - „w całości;- lub w części — rozliczone w powyżsaych
miesjęcznych rozliczeniach. Ww z;e:staWie~nie zawiera; infermacje:
— którym Aneksem dany protokół konieczności” został wprowadzony do Umowy 2

& Wyko nawcą.
._ ' odnosnle faktur ktore dokumentują kename nwvzszvch r t  deatk
. faktury

Prawko: a u d u  (zazari/Praiektnr RPSŁmesolz40159fxa Strona 45:54
BenefiqentGLlWlCE—MASO NAPRAWACH mwmw



( 'njr F5 8202 2030012 z dn 11032022r dot. pkt 4 Protokołu częsmowego nr 17 (kos
okołoprojektowe . poza Uo'DM) w wys. 42.747,54 zł netto (5 2579,47 zł brutto.-).,

V” ”nr-Fsazozzosoooz z dn. 10.06. 2022r. dot. pkt 4 Protokołu częściowego nr 20 (kosze:
okołoprqektowe poza UoD) w wys. 446. 304, 00 zł netto (548. 953, 92 zł brutto)

~!" nr F582022070010 z dn 13 07.2022r. dot. pkt 4 Protokołu częściowego nr 21' (koszty
okołoprojektowe poza UoD) w wys 191. 527, 82 zł netto (235 ..579 22 zł brutto)

«' nr Fsezozzoaoom : dn.-. 11.08.2022r. dot. pkt 74- Protokołu. częściowego nr zz (kos
›okołop-rojektowe „”poza UoD) w wys. ..549.335,43 zł netto (675,682581 zł brutto),

« nr F582022090004 z dn. 06.09.20-22r. .de-t”. pkt 4. Protokołu częściowego n r 2 3  ”(kos
oikołoproje ktowe poza UoD) w wys..122'1..621,60 zł nena (272594,57zł ibm-tt).

--iurstalono, że powy-ższę faktury:
—---— (lniezostały wykazane w badanych Wnioskacho płatność,
— Zostały zaksięgowane na kontach dotyczących-:

~?” .akosztów niekwalifikowanych w Projekcie - OSO-FP-ES-NKW „miałes qe (Sfadk ł tg łg w.
budowie) Zach odni'e- Brama Metropolii szefem __ Centrum Przesmdkowe Walim/moch—
NIEKWALIFIKOWANE,

v” rozliczeń z tyt. podatku VAT- 241— FP- 66 „Rozliczenie wewnętrzne: tytułu ęzpodatku VAT
Zachodnia Brama Metropołii SiIesia— Centrum Przesradkowe

. _: .. ' Ż , .  KwotalPLN) Konto k m ”  9
' : - ; „ l ' t  '- 42 ___- „ -.1. _ _. ' '3' "'-"— _ .

, _ . .- - 51. 949,80 080-FP-66eNKW
5829220300” 629,67 _ 241-FP—66

53960557 OBO—FP-GG-NKW
" 9348,25. ' 241—FP—65

23018232. . USOzFP-GGNKW?

5396,40 ~ 241-FP-66

FSB-2022080014 . 1437844 72-41-4'FP—66.

FSB:-”2022090664- " 127259457 Dawesa-nm

Ez-SĘBĘBŚZĘŻOEOCIT

b) w odnie5|emu do reallzacn rabat budowlanych przyjęto, iż protokoły zmiany?E
Wprowadzone do Umowy z wykonawcą i obmzające jej wartosc są przyplsywane do:
konkretnych pożycji z harmonogramu robót W związku z tym, od  dnia podpisania stosownego
aneksu do U mowy z wykonawcą, pomniejszają one wartośćwynagrodzenia wykonawcy., a tym
samym wartość danego wydatku, którego dotyczą. W związku z tym, 'pi~rot0kołv ,te-
uwzględniane są w kolejnych rozliczeniach. Beneficjent przedłożył t'abe-Iaryczne zest-aWieni-ie
”(Tabela nr 2) dot. protokołów zmiany, Wprowad-zanych do Umowy z wykonawcą do do.
91.08.2023. -.tj'.- do końco-We)” daty okresu rozliczeniowego, objętego ostatnim ze wsk-aza'nyoh
Wniosków «o. płatność (nr 10.). Ww. Tabela nr 2 obeije. Protokoły zmiany od. nr- 1 z dn..
"10.12.2021'r. (wprowadzanyAneksem nr 55.2 dn. 26.02.2021r. do Umowy-z wykonawcą)d '.nr'
19 z:. dn. 14. 06.2022r. (Wprowadz-ony Aneksem 155 „.z dn.. 05-.08.i..-20-22r-'.. clo Ume: ›
Wkn'awcą).
Powyższe wyjaśnienie Beneficjenta z dn.- 14.- 02.2023r. .; :az zTabeIam| nr 1"| nr 2 oraz wydruki"

* z kont koęgowyoh OBI-FPL . -NKW i złu—FP stanową Zał cznik nr 1 do mn Protokgijfu...

”4 Umowa 'GS'ÓBŚHEH'SOWGWE' Projektu.—„skrot; Uof)

”911944 Z W ' iu (292% )IPmJekt nr RPSL na na :):-240159391"?
Benefiqmt (50m MASTo NA PRAWACH ”M:-irru
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3) Realizację. Umowy :: Wykonawcą p-O'twi-erdzają: dokumentacja projektowa oraz z
„doe-yzjami budowlanymi., dzienniki budowy,. ra ktury .iuięte w badanych.: wnioskach a płatnosc
wraz z: protokołami odbioru częściowego, tabelami" rozliczeniowym” i tabelami Wyliczenie
wysokoscrkasztów kwalifikowanych dla protokołu odbioru cZęściowego (... _).

1 3  W wyniku przeprowadzonych czynności w ŻakI'ESiE zgodnoścr wydatkow
zadeklarowanych przez Beneficjenta z zasadami ochron—yśmdowiSka ustalono.. ze

Jak wekazano w pkt I.1„.3 ”nin”. Protokołu, niniejszy obszar był przedmiotem badania :w „ramach?
Wcześniejszego audytu Projektu w 2022r. [Informacje w tym zakresie zastały zawartej. w
Protokole nr .240'1›-'ICiE:5.-2.109.20223 z dn. 27.10.2023. W ramach nin. audytu nle
stwierdzono wprowadzenia. zmian w Projekcie. mających wpływ na ustalenia dokonane w
trakcie ww. audytu..
Zgodnie z informacją Inżyniera ”Kontraktu. przedstawioną w jego Sprawozdaniu 'końcoWym z
dn. =10..02.2023r., zrealizowany został wa riant inwestycyjny <p rzedsięwzięcia oz.-.n. „Zachodnia
Brama Metropolii Silesia — Centrum P-irzesiadkowe w GIiWica-ch”, który pozwolił na budowę
”obiektu spełniającego wymogi dotyczące be”-'zp'iec-zeństwa, ochrony środowiska oraz estetyk-i'
”miejskiego krajobrazu; Wpłynął na upłynnienie ruchu, co przełożyło się na zmniejszenie emisji"
„hałasu i spalin; poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz usprawnienie
"k'Omunikacji PieSZEi W obrębie CP i' dworca „PKP. Inżynier Kontraktu potwierdził. ”że roboty
budowlane wykonano zgodnie. z obowiązującymi prZepi-sami, w tym techniczno—
_b..ud_oWIanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy :.te'oh nicznej. w sposób
«niez-agrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, zgodnie- z warunkami decyzji dla realizacji;
mwestyql celu publicznego tj.:
1. 'DeCyzji o pozwoleniu na budowę Prezydenta Miasta Gliwice nr— 587/2019 z dn. 07 .05 2019r. wraz

z dokumentacją projektową; zgodnie z ustaleniami .obowiązulącego miejscowego planu
zagospodarowania- przestrzennego Miasta GliWice (Dz. Urz. Woj... '.Śl. nr 188 .z dnia 15.09.2010r.
„z. 25909 i poz. 2908; Dz. Urz—. Woj. Śl. nr 14 z dnia 15.02.2006r. poz. 481: Dz.. Urz. Woj. Sl rz

”25mm. poz. 5957) oraz w oparciu o Decyzję administracyjną "nr _Ar-I 6733.21.21017 'z dn.-
18.0'8.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.o „zachodnia;
"Brama MetrOpolii Silesia — „Centrum Przesiad kowe w ”Gliwicach” ; '

2 Decyzji Regionalne-go Dyrektora Ochrony Środowiska w KatoWicaCh ?. dn.. "18.04.2016n. znaki.;
WOOŚ'AZIO.28.20”1'5.KC.29Ś ustalającej środoWiSko-we uwarunkowania ;.dla przedsięwzięcia j w ,
wraz z. Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zdn. _18.1O.2'0'16r21..
Znak: DOOŚoaII.42'10.8.2016.-EK..-3, w związku z uchyleniem pkt. |.2.1.„13 i pkt II. i uzupełnieniem:
warunków określonych. w Decyzji o środowiskowych. uwarunkowaniach. uwzględniających-'-
Raport o odziaływaniu na środowiSko z dn.-17.11.2015r. Sporządzony przez An Archi Group s c ,

3 ;Opinii Państwowego Powiatowego „Inspektora Sanita mego w Gliwicach-.z dn. 07.03.2016r... znak
i'NS/ZINS-G-524-15l11/16 określającej środowiskowe Uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia;
;.uwzgg_|.ędni'one kolejjno'w ww.. Decyzji RDOŚ w pkt 1.2.2 „określającymwarunki w fazie realizaoji.
pkt. 1.2. 2 warunki w fazie eksploatacji, pkt. 1 3  w kwestii ochrony Śro-dowiska oraz pkt;.lł' w
kwestii wykonania analizy po realizacyjnej” ' '

"Inzynier Kontraktu wskazał na następwące dZiałama ktore zostały podjęte w celu spełnienia
. warunkow ww. decyzu zmązane beZposredmo | posredmo z ochroną srodowska

: Protokół «z; and”, U (2023 irojekt nr RPSI. 04-- 05 01—24-0199”? Strona” zee
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A ROBOTY BUDOWLANE
1» Roboty wykonano z zastosowaniem m....ateriałćw i wyrebaw dci-p oszcz-onych do obrotu i

.--s.i-żt:osowa nia w budownictwie; typowych dla tego rodzaju przedsięwzięcia materiałów.
"so.-rowców "oraz paliw.; maszyny i urządzenia wymie/stywane na bedom-ile spełniały wymogi
dopuszczające do użytku poddawano je okresowej iwyrywkowej kontroli"technicznej" celem
zapobiegania wyaekom płynów | paliw;
2 Roboty wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6% lutego
'2003r w spraWie bezpieczenstwa i higieny pracy w sprawne wykonania robót budowlanych
(Dz.U nr 47 z 2003r., poz. 401); przeprowadzano inspekcje BHP, zorganizowano. zaplecze
a'śoej'alno—sanita rne, prowadzono właściwie ”gospodarowanie śc'iekami i odpada-mi bytowymi
(przenośne urząd-zenia sanitarnej);
13. Roboty wykonywano. pod nadzorem lnspćktora nadmru inwestorskiego zgodnie? z art
19 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budoWlainę oraz ›5- 3 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Mm ra
›ltiirastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie obiektów. budowlanych, przy których
realizacji jest wymagane u-St-a'n-OWienie inspektora. nadzoru inwestorskiego-;:
4. W celu Ooh rony ”terenów-' prz-ed. hałasem, Prace prowadzoiio?wyłąpznie w porze dzie—imei
W gOdZinafch 6.00 -*22.00;:
5 Wykopy w czasie ”prowadzenia robótodwadniana-. odprowadzają-i: wodę do ziemi;
6. Materiały budoWIa-ne składowane w miejscach .:do "tego celu. przeznaczonych-' i'
czn acmnych, materiały pyl-ące każdorazowo zabezpieczane prZed rezwiewa'niem i na b'ieżągei
iioddawano utylizacji; odp-ady powstające w czasie— prac. budo-Mano -— rozbiórkowych
is_elekcionOWano i przekazywano na ”bieżąco do utylizacji lub ponownego zabudowania;
71, Nadmiar gruntu igle-by z Wilkopćw przekazywano odpowiednim firmom zewnętrznym:gdzie były składowane: i pow'córrgiie wykorzystane.: Zan'ieezvszczom glebę i "gi'Ufi-f Aaa-din”„wlizacji; 

'

&. Powierzchnie. ip-yląCe podczas prowadzonych prac zr:3523,10; prace malwa z”.”nadmiernym Pylon-iem prowadz-Lone w pd:—pOWiedniCh."warunkom atmosferycznych":
9 Na bieżąco. utrzymywano. czystość dróg miejskich i innych dojazdowych-. do: inWeStWiiprzez bieżące ”stosowanie— zamiatania i mycia ”naWierz'Chn-i' pojazdami technicznymi;
::”z-ŁaSI'O'sowano myjki do kół samochodów na ”wyjazdach. z budo
10. zapewniono wyposażenie budowy w środki neutral-izająca-ewentualne awaryjne wycieki
substancji ropopochodnych i ochronę ppOż.-; .
„151. Po zakoń czeniu robót teren „został uporządkowanyi doprowadzony pierwotnegojliib
lepsze-go stanu..
a. DZIAŁANIA ZWIĄZANE z GOSPODARKĄ ZlE-L ENlĄ
1— Wycinkę drzew i krzewów prowadzone na ..podistaWie: Decyzji Prez manta: Miasta Zabrze
nr z/zozor. z dn. 018.01.2020r.; nr 3/2020 z. dn. 08.01.2020r.; nr 15/292 ::- dn.- 10022020r ,
Dewaji Marszał-ka. WOj'ęwó..d-ta śląskiego nr 3534/05/201—9 : dn. 23.112..2o:|9r.;; nr
1375]OS/2020z dn. 20.05.2020r., 'nr 2478/05/20212 dn. 04.08.2921r4.
2. Drzewa i krzewy na terenie. inwestycji Z'in'wentaryZOWan-o' i oznaezono na: arkusze.- mapy
Zieleń— Wycinki nr 552619 mfp-a- 20 127/A; ' '
3 Prace ZWiązane : wycmką zieleni prowadzono poza okresem Ięgoif'f'm ptakow, pod

.! nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego ds gospodarki zieleni oraz Kierownika ds.

Sinana dawał
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zieleni i pod nadzorem” przyrod niczym dr Damiana G Wie-hie ~ -'› i'u ro Biada-ń Naukowych i
Ekspertyz "Green"Vetiver" :z ramienia WYRDJHBWCV - PRUiM SA. z w "Gi'fli'wicach;
4, Prace zWiązajne: ;: wycinką zieleni każdorazowo były prowadzone. "pod nadzorem
ornitolog-cznym jwn-kontrole: na obecność gniazd ilęgow ptaków wykonywane na 2 dm przed
rozpoczędem prac;:
5 Dla prawidłowej ochrony gatiu nków zWierząt sporządzone ekspertyzę orn.-ito-log'ęicmo~'
chi-ropie rologiczną o stopniu za Siedlenia drzew i krzed zaplanowanych d o wycinki" w
oparciu o uzyskane decyzje- Gminy- Miasta GliWice : terenu nieruchomośti, położonej w rejonie
ulic:? Oskara Kolberga, Toszeckiej i Tarnogórskiej w GIiWicgach, kol.id._uj-ą'cyeh- z planowaną
inwestycją pn. „Zach odnio Brama Metropolii Silesia” — „Centrum Przesiadkowe w Glrwrcach-
roboty budowlane”, z dn. or....„oo. zezo-r.;
6. Nasadzenia kompensujące Wykonano: wykorzystaniem rodzimych. drzew i' krzewow,w
_.m-iejsc-ach wskazanych w opracowaniu graficznym dla obszaru 1A Projektu budowlanego pn
„Projekt nasadzeń. Nasadz—enia zastępcze” - rysunek n r  5.5619-1A-PB-"2D—1-29/A n a  te-renie
nieruchomości położonej w Gliwicach w "rejonie ulicy Szymanowskiego i autostrady AL-
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1522, nr1539'i nr 1541, obręb 0061 Żerniki;
w lokalizacjach wskazanych w projekcie budowlanym; zgodnie z Decvzj'ą RDOŚ z dn
'1;,-.i04.2016r., znak WOOŚ.4210.28.2015.KC.29 wraz. ..z Decyzją GDOŚ- : dn. 1.8.10....20*16r_;,;
Decyzja-mi Prezydenta Miasta Zabrze n r  2/2020r. : dn.. 08j.:0›.1_.2020r.; nr 3/2020- : dn
08.01.202'0r. ; nr ”16/2020 z dni. 10,.01›_2_'20i20r.;~d ecvzjami Marszałka. Woje'Wń'dZtWa Śląskiego nr
3534/ 05] 2019 z dn. 23~.12.;20-19r;; ;nr 137.5/05/2020 z dn.-. 20..05;.20120r., ”nr 2478/05/20212 dn..-
i04108-.20'2'1r~„;.
7. Ws kazano na kenieezność' zapewnienia trwałości 'na—sadzeń kompenswących zgodnie :
Decyzją GDOŚ- z; dn. 18.10.2016r. (kontrola raz do roku. przez 10 lat-.;- w przy-padku ubytkow
nasadzenia należy je uzupełniać w stosunku 1:1);
8 N osadzenia zieleni projektowanej wykonano na terenie inwestvqi zgodnie z projektem;
budoWlanym nr 55619-1A—PB—2D-125-ZIELENF opracowanie graficzne-5,5619f1Ae'P82—2D'-1'~295]A
;(ZaSt-oeWano rośliny głównie rodzime, odporne na niekorzystne ”warunki miejskie; funkcja
zieleni izolacyjnej, Wpływającej na obniżenie poziomu z-anieczysżczenia, hałasu i obniżenie
"temperatury w postaci” szpalerów drzew i krzewów oraz zieleni niskiej w postaci trawników
oraz pnączy przy ścianie oporowej; przeprowadzono uprawę-.- zdegradowanej gleby na całym
terenie inwestycji; dokonano zniszcz-oma roślin” inwazyjnych).,
c DZIAŁANIA PROJEKTOWE WPŁ YWAJA CE NA OCHRONĘ; Saona-wom w FAZIE
EKSPLOATACJI UWZGL-ĘDNIONE w DECYZJI RDOŚz dn.1-3..o4;2916m
1 Zastosowano cichą naWierzc'hnię typu SMA45
2 Wykonano 2 zoiorniki retencyjne :: przepompowniami w cielu...Sp:oiiroln'iefn'Ii'a spływu wod
deszczowych do środe—Wiska; ' '
3 Za$tooowano system" odwodnienia i' kanalizacji drogi u1mwące1 całoscwod oadowych i
1ro2topOWych z korony drogi,-., obejmujący pod czyszczenie wód 'w 2 separatorem agsub'Stfafn'Ęii

ropopochod nych przed odprowadzeniem do kanalizacji;
4 Zastosowano system odprowadZania wód opadowych. i roztopowych z terenów?
pot-@ .;cjalnie zanieczyszczonyeh z 'nĘaWier-zchjni parkingów, .,-_-stanow13k autobus-ow, taksowek i?
mr jsc  postojowych pro- podczyszczeąniu. w [separatorach substancji ropopochodnych i retencji"

. O.;
rotokołzaudytuizozarVermeer or RPSL046501~24£15918 Strona49 zer!
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zbiornikach retencyjnych-;:; odprawa—dzenie ”wody : zadaszen podlega ; poczyszczeniu i
retencji-i przed ”wprowadzeniem do istniejącej kanalizacji”:-
5. Przystosowano obiekt do zmiennych warUnków klimatycznych, zastosowano: SVStem

wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budyn ków, zagłębienie ”fundamentów” poniżej linii?
prz-em-a-rzania, wzmocnienie .przec'iWWietr-zne i odgromowej konstrukcji, elementy konstrukcji
odporne na opadyśniegu i deszczu oraz promieniowanie ston'eczjne,«zapewniono. izolację sieci-.,
odwodnienie budowlii, użyto materiałów od pornych na niekorzystne działanie- rfi-rodowiska;
zabudowano przyłącze do. Sieci ciepłowniczej PEC "Gliwice;
6... W tunelu zastosowano okładziną w pos-tad płyt na baZie betonu fotek-atalitycznego
Wpływającego na red-'ukcję stężenia tlenków azotu ?wąp-oWietc-zlu;

7 Zamontowano instalację fotowoltaiczn a na: zadaszeniu, p o z w a l a j ą  na zasrlanresteci i
instalacji zasilania energią odnawialną... "

OBOWIĄZKI POREAUZACYJNE NAŁOŻONENA INWESTORA
1. Zgodnie z decy2ją GDOŚ z dn. 18 10. 2016r trwalosc nasadzen kofta? ensują;<„ ch należy-"'
kontrolowac raz do roku przez 10 lat w przypadku ubytkow nasadzenia nalezy uzupełmac w
stosunku 1: 1;
2 Zgodnie-z deca/Złą RD'DŚ z dn18042016r,'efjekt.fzei50leniabęd'Zie mrmmahzowanydzrękl
"ża-stosowaniu środków do zimowegozwal-cza niajś'lifskosicijezdni -›o-s'kładr=zie- najmniej ucuązllwym
dla środbwiska; '
3. Zgodniez decyzjąiGDOŚ .z dn. 18.10.2016r. na podstawie art.. 9731” u s tŻ  pktŻ Usta:-wy :. dn
03.10.2008r. udostępnianiu; informacji o. środoWisku i jego oohronie, udziale Społeczeństwa w
ochronie środouriska oraz o ocenach oddziaływania na. środowisko - nałożono na inwestora
ob'oWiąz-zek przedstawienia RDOŚ w Katowicach analizy p.o.reali'zaCyjnej zgodnie: art. 82 .ufslt',1

pkt.. 5 Ustawy OOŚ — wykonanej w terminie roku od oddania- inwestVCji do użytkowania,.
obejmującej oddziaływanie akustyczne CP" w Gliwicach na ”tereny podlegające ochronie
akustycznej. Pomiarów poziomu hałasu na'leży'dokonać w punktach: ”Pl, PZ, P3, P4, PS, PG,
ponadto, naleźy Wykonać badania w [ c e l u  określenia warunków akustycznych wewnątrz
zabudowy w punktach P1 oraz PZ oraz pozostalych budynkach przyległych do
przebudowywanego pasa drogOWego przy ul. Warszawskiej i ”Tarnogórskiej; na podstawie tych
badań zostanie określona ewentualna konieczność zastosowania dodatkowych środków
ochrony przed hałasem zwiazanych .z .,podWyż—szeniem izolacyjności elewacji budynków
:.zgodniez art. ”114.us_t.-4 Usta z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska: (Dz.. U. 2016.67.22

4 Obowiązki ni'allo'żone na inwestor-a związane-= 2- ”faza eksploatacji i. Utrzymania obiektu
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach: a?) oczyszczafnie naWie-rzchąn'i ”jezdni i" parkingów z
;odkładów piasku i liści; b j  kontrola, 12 razy w roku —- wiosną i jesienią. oraz po intensywnych
;Żopa.da'r:*h„ drożności i sprawności-syste mu odwod nienia drogi, bieżąca. kons-emocja :i- niezbędne
remonty» elementów odwodnienia i urządzeń wodhyćh'.
1 4  W wyniku przeprowadzonych czynność w zakresie zgodnosci!” wydatków

zadeklaro wanym przez. Beneficjenta z zasadami” dotyczącymi pomocy publicznej
ustalono, że: 1

. 5) Jak wskazano w pkt i. 1. 4 nin. Protokołu, niniejszy obszar był przedmiotem badania w
' ramach wcześniejszego audity-u Projektu w 2022r informacje w t y m  zakresae zostały zawarte;

w Protokole nr 2401—lCE.52. 109 20223 z dn. 27.19. 2022r W ramach mn audytu nie.

Protokół : audytu (29231' ),!P'rojekt nr RPSLM 05 01-24-0159i'l3'19'
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stWie rdzono Wprowadzenia .:z'mian, w ”P_riiektie' mających Wpływ na -<ustaienli'ta dokonane w
trak-cię- ww. audytu w piśmie. nr IR.;171.D.1.2023 z d n  1 0 0 2 2 0 2 3 r  (Wersja elektroniczn-a).
Beneficjent wskazał, iż- w zakresie pomecy publicznej — pismem z dnia 25.01.2023
;'(-UM.1.14.3'97."2023/A-K) wystąpił do Instytucji Zarządzającej" z wnioskiem 'o korektę kosztów
idOty'Czą'cych pnydzielonej pomocy publicznej w zakre-Sie WYD 008- ”(budowa budynków), w
ZWiązku z błędnym szacunkiem wartość kosztów kwalifikowanych „dlatego zadania na: etapie.-
wnioskowania o dofinansowanie Proiektu. Natomiast w pozostał-ym zakresie zmiany nie
Wystąpiły.
”b) W toku nin. audytu ustalono, iż na mocy ww.. Porozumie-n*i'a technicznego->
.UK.7240.7[8-.2022 CRU. 1910/22- z [dn. 15.106.2022r. (rzez mia—n ą: Aneks: rrr-1. : dn. 01.12..'202,2r.ji.
zarządzanie infra-strukturą powstałą .w ramach Projektu (Centrum PrZeSiadk-oWym w
Gliwicach) zostało przekaz-ane ”rz-acz ŚSM Sp... z o.o. — w ramach zad-ania zleconego w zakresie
zaspokajania zbiorowych potrzeb ”wspóaty samorządowej w obszarze gospodarki
nieruchomościami. Z tytułu wykonywania ww. zadania: zleconego ŚSM Sp. z o.o. przysługuje
rekompensata, której wysokość jest ustalana Wg Zas-ad określonych .w 9-15 oraz w Zał. nr 2 do
ww. 'Porozumienia. Zasady. te odnoszą Się do Wymogów określonych w Decyzji KE nr
.KE/20'12/21/E z dn. 20.12.2011r. w sprawie stOsOWania art. 106 ust. 2 Traktatu o
funkcjonowaniu UE. do pomocy państwa w formie rekompE'nsat-y z;- tytułu śWiadcz-enia usług:;
publicznych przyzna'Wanych przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania; usług:;
,:świadczonych w Ogólnym interesie gospoda rczym.
W ww. Porozumieniu technicznym (Zał. n r  2 r—' 9 2 ust.. 1, uSt. 2 i ust 4) ustalono, że?
--rekompensata. nie ”może; przekroczyć kwoty niezbędnej do pakryci-a kosztów netto
wynikających z wywiązywa nia.-się ZE'Z'ObOWiĄZań z tytułu ww.. Porozumienia, z uwzględnieniem
rozsądnego zysku. Natomiast ”rozsądny zysk stan-owi róż-nice poniesionyCh kaszftjów'
finansowych i operacyjnych w stosunku do przychodów ześ-Wiad-czonej ;dla miasta. usłUgi, przy
czym nie może byc- on wyższy niż 6% '
Mając na względzie iż ww. rekompensata została przyznana za realizację- zadanla
pomerzonego : zakresu usług świadczonych w ogólnym interesie: publicznym — w toku mn
audytu uStano, że na mocy ww. Porozumienia techmcznego
1 Miasto Gliwice powierzyło ŚSM Sp.z o.o. wypełmeme j a s n o  okreslonego zobomązama

w zakresie świadCzenia usług publicznych;
2 parametry zastosowane do obliczenia rekompensat-y zostały szczegółowookreślonewś?

;.5, ww. Porozumienia oraz w Zał. nr 2 do tego Porozumienia;
wskazano,. iż:" wySokOŚć rekompensaty nie może. przekraczać kwoty mezbędnej do
pokrycia kosz-tów n-etto poniesionych tytułem realizacji. usług pubhcznych. z;
uwzględnieniem wszystkich stOsoWnych ;-r'ac'h_un ków oraz. roz-sąd nego zysku-;-

4'. 'wsr'kazano, „iż rekompensata może być udzialana wyłącznie na. pokrycie-. u b k o w
"finansowych powstaj ących w zw. z. realizacją. pOWierzonego zadania;

5 zobowiązano ŚSM Sp. z o.o.. do „ rozdz ie len ia  ”finansowo-sprawozdawo—zego ww usług z
obszarami 2w. z inną. działalnością prowadzoną przez ŚSM .Sp. z o.o..;-

Gf. zobowiązano ŚSM Sp. z o.o. do prowadze-nia odrębnej .sp-„rawozdawczości bilansmei i
podatkowej dotyczącej ww..-.-zadania zle-con ego;

7 zobowiązano ŚSM Sp. z; o o  do przedstawia nia- szczegńłówych m|e5|ęcznych raportow,
' ”zawierających: wykaz poniesionych kosztów; wyliczona kwotę rekompensaty wraz : Z

›. R '  . , . . . _.

” . i  Protokoł '..z audytu ( 2923r1/ Projekt nr RPSL. 04 05.01-24-0159119 Strona 51z64
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wyliC'zonym rozsądnym zyskiem oraz do isporźzadzenia sprawozdania rocznego zdmałan
zw z zarządzaniem (wraz : uproszczonym rachunkiem zysków .i strat? ztytułuww usług,
kalkulacją reko mpensatyi weryfikacją rozsądnego zysku );

& Wprowadzono mechanizm kontr-oli rekompensaty i weryfikacji nadwyżek. w -p.osita"'ci
«co:-rocznego audytu ww.. Sprawozdania, procedur zwrotu nadwyżki” "rekompensaty czy
«wstrzymania wypłatza kolejne okreSy. Zobc|w~iązania do przechowywania doku mentazcji
Li informaCji=niezbęgdnej do określania zgodno-ści przyzna-n ej rekompensaty z ww Decyqą
'KE (”przez okres świadczenia-. w.  usłU'gi, oraz. co najmniej-'- 10'? lat od .końl'Ca okre'su
'powierzenla)

.Za okres 01.01. 2023. do 31. 03. 2023r ustalono kwotę rekompensaty w formle zaliczkoikej, 'do'
-'rozl|czen|a Raportem nie pozmej niż. do dn. 07. 04.2023r. _
Z dniem przekazania obiektu. '(0-1.12.2022r._) -— Protokół zdawczo—odbierczy z. dn. 28112022r
_- Zarządzający przejął zobowiązanie do pokrywania Wszelkich kOSztów zw. z eksploatacją
przejętej infrastruktury, obowiązki oraz ryzyko zw. z utrzymaniem administrowaniem: i
zarządzamem obiektu (5 3 ust. 2 ww. Porozumienia techmcznego) Zgodnie z 9 3 ust. 7 | 8
Porozum|en|a technicznego Zarządzający wstał upoważniony do zawierania umów oraz
Wystawianie faktur zw. z udostępnianiem powierzchni komercyjnych przewidzianych do
Wynajęcia lub dzierżawy - w imieniu Mia-sta Gliwice (Beneficjenta). Na. podstawe-
przedłożonych umo-w najmu. i użyczenia lokali użytkowych w Budynku Głównym i Budynku
pomocniczym na terenie CP potWierdzono, że. ww. Zarządca działał w ”imieniu i na rzecz MiaSta-
Gliwice (Beneficjenta). Zgodnie z Uchwałą nr XLI/842/2022 z cln.10.'1'1.2022r. Miasto Gliwice
pobiera opłaty za korzyStanie ?. przystanków przez przewoźników. Zgodnie- z art. 16 Ust. ?
Usta-wy o publitznym transporcie zbiorowymi—5, opłat-a; ta stanowi dochód jednostki.
"samorządu teirytOrialne-go- z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych |
durorc'ó'w oraz na. realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego. w
przypadku gdy organizatorem jest gmina-. Stawki opłat za korzystanie z CP „ustalone "przez
”Miasto GliWice. na mocy ww.-. Uchwały i wskazane w uzgodnieniach z przewoźni-ka'nżii
„pix/Watnymi. nie przekraczają ”fstaWki Wynikające] z art. 16 ust. 75 pkt. 2 ww. Ustawy” o
iii-ublicznym ”tranSporcie Zbiorowym.
1 5  W wyniku” p_rzeprowodzon ych ,czynmśoi. odnosnie reolrzocjr przez. Benercnto

obowiązków w zakresie mformaql i promocji,. ustalono. że::

a) oznakowanie miejsca realizacji. Projektu —› Projekt obej-muje ij” innen-iej: prac
budowlanych (w tym drogowych i' konstrukcyjnych ).. a kwota dofinansowania z EFRR
przekracza 500 tys.. euro. Zatem Beneficjent został zdboWiązany do zamieszczenia. tablicy
informacyjnej (w trakcie realizacji "Projektu) oraz tablicy pamiątkowej (po za kończe-niu.
realizacji P'rOiEkt'u). W” trakcie Wizytacji, przeprowadzonej wramach poprzedniego audytu (”w
dn 20.10.2022r.) powierclzono, że w miejscu realizacji Projektu Beneficjent-zamieścił dnne
duże ”tablice informa-cyjne Projektu: na ul.. Składowej oraz na ”ul. Tarnogórskiej.- Tablice: __te
zawierały: a); tytuł ”Projektu (Zachodnia Bra-mo Metropolii Silesia? -— Centrum Przesiadkowe W
Glimcach), b) cel Projektu (Integracja róznych farm-" prżyjoznego średowisku transportu

'45 Ustawa z dnia 16: grudma 2010r o publicznym transiporoe zbiorowym — t.| .  Dz. U z 202% poz 1353,
51111535 lfwartowredzuec pl/komunikagae—ttansport/ls101~jan-charakter-ma—opma-za—korz '-
' przystankowe—komu n'|kacyjnych

;Protokoł z audytu (2023r ]]Projekt nr- RPSŁ 04 .05.01-24—6159119 strona52z64
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publicznego), c) logo FE . z napisem„Fundusze-EuropcJkie Program REGIOHOMVŻ; d) flagę; RiP iz
;p,-apis em _„Rzeczpospolito Polska”, o) logo wej. śląskiego z napisem .„Ślqskie"; f;) ”fla-gę: UE. z.
-;napisem: „„Unia— ”EuropejSko. „Eu-rapejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", g) adres portalu:-=
Wii/w.:n-opadotocji.gay.pl. Inwestycja ta została zakończona- rzeczowp w dn. 02. 12202219.)
natomiast zakończenie realizacji Projektu zostało-- wyznaczone na dzień 27.01.2023r. (wg
Aneksu ”nr 3 z dn. 04:01.'2.0f2-3r; do UmoWy o dofinansowanie). Wniosek'o płatność końcową
n ie  "zastał- jeszcze złożony-= przez -B..enefiCjent-a. Beneficjent jest w trakcie przygotowywania
kolejnych zmian do Wniosku o dofinansowanie, m.in. w zakresie „sposobu zarządzania
„infrastrukturą powstałą w ramach Projektu. Zgodnie Podręcznikiem wnioskodawcy :
-benefECjen toprogromów polityki spójności” 2014-2020 W zakresie informacjii promocji (warsja
z dn. 08.06.202'1r.) .— pkt 12. 1, pkt. 12.5! pkt. 12.6, pkt.,1227— tablicę-* pamiątkową, wg
określonego wzoru, nale-ży umiescm po zakończeniu projektu, nie później” niż 3 miesiące po
tym fakcie.
W trakcie wiżytacji w dn. 0 3 0 3 2 0 2 3 r  na terenie Budynku Głównego CP "(pod schodami na
piętro) stwierdzono „remontowa ną tabliczkę, upamiętniającą Tabliczka ta została
wykorzystana podczas uroczystego otwarcia CP w dn. 10.'12.202£2r.led nakże tabliczka tanie
spełnia wymogów dot. tablicy pamiątkowej, o której mowa w Ww. Podręczniki: — w
sztzetgólności w zakresie-: wymiarów tablicy; kjolorystki' napisów i tła-; wielkości fontów;
wyinaganych elementów o-boWiązkowVCh (m.in-. tytułu i 'celu Projektu.; adresu: portalu
www.mapadotacji.gov._p5); zawarcia dodatkowych informacji i elementów- graficznych (nazwy
i loga Wykonawcy oraz Projektanta) ”wbrew zapisem ww. Podręcznika; umiejscowienia
"bloków:/modułów :. treściami (sławnymi graficznymi); zastosowania. błędnego loga UE.
odnoszącego s iędo Europejskiego Funduszu Społecznego-,. zamiastdo Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego-. W przypadku tablicy pamiątkOwej należy również zwrócić uwagę na
jej umiejscowienie, spełniające wymogi określone w pkt. 12.7 ww. Podręcznika Zgodnie z
Wyjaśnieniem Beneficjenta: z dn. "07.03.12023r. (EMAIL), funkcję tablic pamiątkowych pełnią
tablite informacyjne. : --o'k--r-esu budowy Spel-niające wymagania w zakresie obowiązku.
jfinformacyjnego (od wjazdu: od ul. TarnOgórski-ej i ul. Składowej). Niezależni-etod powyższego
mając. na uwadze rozległość terenu oraz znaczący ruCh pie-szy 'na terenie Centrum (na
"peronach i przy budynku głównym) zostan ie zamontowana dodatkowa trzecia. ”tablica;
"pamiątkowa w tym rejonie. Natomiast tablica w .b-LłdĘYn-ku głóWnym upamiętnia fakt
Wzniesienia obiektu przez wymienionej firmy na: „zlecenie Miła-sta G_IiWice ze
wspołfinansowaniem ze środków U E';
b) strona interneto wa Bon'eficjen to: https//€ll:w:ceeu/ —. ścieżka dostępu do informacji o
_*Projekcie: po kliknięciu na fla-gę UE następuje: przekierowanie- na-: stronę
.jhttps://gliwice.eu/projektV-junijne, na: której zamiesmzono link do badanego Projektu.-:.-
'.i'it'tpsz'l/gliwice-'EU:/Conte-ndz—archedni-a-brama-metmpelii-Silemacentrumprzesladkawew—
ghwrcach Na strome Projektu zamieszczononastaw-dacie lnformaqe

Prawko: audytu (zaza: )/ProjektnrRPSL040501240159f19 Strona 53264
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! togo—':... _— co””: 4/9 Śląskie- ”35%nagim wołomin! wRegiqnainego

Regionalny” Pr-~'|:zz_g|r.aui:~ Gperacyjny wojewodztwa 'Śląokiego na lata 20144
_2020- _ .
Oś Priorytetowa lv Efektywność energetyczna. odnawialne źrodłaenergii
i gospodarka niskoemisyjna

' Numer i nazwa ”działa-nia ' JIS. Niskoem'isyjny tran-sport- miejski oraz efe'ktyWne ośw-iEIl'en-ie

bruner "i nazwa. priorytetu

(Żródło dofinansowania ((Europejski Fu ndusz- Rozwoju Regionalnego
Edi—et całkowity Projektu . 180 711 163,60 ”PLN
_Iklvota wspartia 129. _418 343,77 PLN
'7 kres realizacji. ' ' 13.12.2020 — 27.01.2023
': ' _ ' Przedmiotem projektu jest stworzenie Centrum PrZesiadkoWego
) Gliwicach po północnej stronie. obecnego Dworca Kolejowego Zakres

prac budowlanych obejmuje m.in:
J -. budowę zadaszenia nad peronem i zatokamr dla autobusowy..

!~ zagospodarowanie teren li.-._ „,
”o; budowe budynków związanyeh ; obsługą podróżnych i zapleczem

technicznym,
f . .  budowę podziemnych przejśćłącząCych z~ dworcemi centrum ”miała.-.'

~ I «› przebudową drdg dojazdowych dla rowerów i samćhodow wraz ;
__ miejscami postojowymi i chodmkanik

] "o montaż instalacji fotowoltamznej. '
.. wyniku realizacji inwestycji powstanie. zintegrowiimv WĘZ f

przesiadkowy obejmujący dworzec autobusowy, (lim-rzec kolejowy z
"rnie15cami postojowymi dla samochodów i rowerów, w którym
skumulowane zostaną wszystkie funkcje związane z obsługą podroznych.

Ponadto na strome Projektu zamieszczono linki do bieżących mformaqi nti. realizowanej
inwestyql w tym m. im w okre5|e od dn. 27 10.2022r. do dn. 20.- 01. 2023r
-.. https: ”gliwice eu/aktualnoscmnwestyqe/merwszy—przewodnrk—po—centrum—przesmdkowym

(data publikacji: 27 10. 2022r. );.-
'—-~ https://gliwice.eu/a ktualnosci]in'westyoje/otwieremyoentrumioirześiadkowwoz-najmwsie—od»-

ż,ielo-n-ej—strony (data pub-li-kacji: 112922”;
- https/l gliwice .a u/ a ktualn osci] inwestycje/atw iekanonemrumgrzesiadkoweeswiżatlaenaęgiliąji". .fą'żj'ff

(data publika-cji:17.11.2022r.)-; „
« httpszllgliwice.eu/aktualnosCi/miasto/otivii-eramzyeentrum-przesia'dkoweasara—ja_i-"lites-ina—stakt

(data. publika-CiklŻlB122022r)
Dodatkowo na stronie internetowej Beneficjenta w ramatti aktualności zamieszczono ta fijif'łfe:
informaqe
- https l/glrwme eu/aktualnosa/mmsto/otwrerarnycentrumprze-siadkowe-me—moze—was-tam—

zabraknac (data publikacji. 09.12 zani—.)...
_. „mmx/[gliwice.eu/.aktualnoscili'nwestycElcentrumeprzesiadkoweaofficjalnie—:Otwfaffo' (etatu

publi-kacji: 12.12.2022r.);
-- -https://gli—wice.e u/aktuaI.hoshi/express-gcod-zie-nnyl-TGe nt.;ruma-orzeaia'takowe-igliwia-

WyStartowalo „(data p.ublilcaojif/filmj: 12.12.2023.)
Uatalonoae tia-ww. .st-ro nie Projektu Beneficjent za mile-śnił"m.-inf. a?) infomation wykonanych
pracach 'w zakresre Prejektu b) zdjęCia ”p rzedmmtwej inwes ji, c) logo FE 2 najmem

31330354 264
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„Fundusze Europejskie-Program Regionalni/fi, d) flagę; RP z. napisem „RZECZPOSPDIHG POISkH'Ż

.eiijlogo woj. ślą-skiego :z napisem „śląskie; f) flagę UE z n-ap'i'sem=':v„ Unia Europejska. Eu'ropejśki
Fundusz Rozwoju Regionalnegoig) aktualne danefinanSoWe oraz termin; realizacji Projektu;
c) tygodnik Miejski serwis informacyjny - Gliwice '—-- B-eneficje'nt regularnie .za'mieszoza
informacje. nt. badanej inwestycji wtym tygodniku (#OtwieramycentrumPrzesiad kowe), np
artykuły w: MS) n_r43—44/29'22 z dn.- "27.10' 2022r. — „Pierwszy przewodnik”; MSI. nr 45/ 2022 ::
”dn._10.11.2.022r. - „Poznajmy śię. od zie-lonej strony!”; MSI nr46/2022 z: dn. „17.112022r, ——
„ŚWiajtła na G.?Iiwicel"; MS-l nr 47/2022 z cin-._ 24.11.2022r.- - „Zaglądamy do środka"; M'Si nr
49/2022 z dn.. 08.12.2022r. — „Można się przesiadać' , MSI” nr 50/2022 .z ”dn. '15-.-12.2022r.. 7-

„Centrum Przesiadkowe oficjalnie otwarte". Artykuły zawierają: 3) logo FE 2 napi-Sem
„„-Fundusze Europejskie Program Regionalny-"', b) flagę RP z napisem „Rżeczpospolito POlska-';
c) logo woj. śląskiego z napisem.„ślqskie:”.; wci) fla-gę UE z.nap'i'sem1::„„.Unio Europejska, Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego";
d) zbadana dokumentacja, tj. Umowa Zawarta z Wykonawcą Oraz Aneksy; protekoły
Odbioru robót (”częściowe i końcowe) oraz inne dokumenty Wykonawcy doti...b1adza'n*vcn faktur
_ Zio-Stały upatrzone: 3) logo FE znapisem „Fundusze E uro pejskie Program Regio'nalny”, b)  flagą;
RP z napisem „Rzeczpospolita Polska”, (5) logo woj.- śląskiego: napisem „ŚlaSkie-f', d) flagą UE 2
napi-sem.: „Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”. "
Wydatki dot. działań informacyjno—promocyj'nych zostały uwzględnione w budż*e.„Ci„e- Projektu ——
Zadanie nr' 6 Promocja projektu. W” ramach tego ”Zadania Beneficjent. zaplanował zakupi
montaż tablic informacyjnych "i promocnych zgodnie z obowiązujący-mi wytycznymi w tym
zakresie. Wydatki z powyższe-go Zadania nie zostały wykaza-n e- w— badany-Ch Wnieskaoh 975
płatność-.
1.6 W wyniku przepro wojdzonych czynności w Zakresie, czy wydatki zadeklarowaneprzez:->.
beneficjenta są zgodne.: zasadami ieliminugiqwmi nierO'Wność :' promującymi .~równość.kabieł£-'
:' mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia
ustalono, że:
jak wskazano. w pkt l,:1_.„6* nin. Proto kołu, niniejśzy obszar był przed m'iOtem bad-Łaźnia w-v ramach
wcześniejszego audytu.. P-rojEkt-u w „2'0212r_ Informacje w t y m  .z-a-kreSie zostały zaawffarte- w
Protokole nr 2401—IC—E.5210920223 z dn. 27.10.2022r. W ramach. nin. andytu nie
stwierdzono wprowadzenia zmian w Projekt.:ie mających wpływ na ustalenia dokonane— W*
trakt-ie ww. audytu. W wyniku poprzedniego audytu potwierdzono,-że '-P.rojjektma pozytywny
wpływ na zasady partnerstwa, zasadę zrównoważonego rozwoju., zasadę; zachowania polityki
przestrzen-nej, zasadę; zapobiegania dyskryminacji (brak zmian) oraz neutralny wpływ na
promowanie równości szans kobiet i m'ężc-Zyzn oraz ”na zasade polityki. społeczeństwa
informacyjnego (brak zmian:-).. W badanych WnioSk-aich o. płatność Beneficjent w odniesieniu
do „real izacj i  ww. zasad-y zapobiega-nia dyskryminacji Wskazał m.in. na następujące działania
uwzględnione w ramach bia-danych wydatków: Ułożenie linii naprowadzających i punkty uwagi
w rejonie peronów oraz tyflomap ~na ter-enie centrum PrzasiadkOWego dla osób. .:
niepełnospraWno-ścią"wzrokową-; zamontowanie automatycznie Otwieranych mm w budynku
gtÓaym; Wykonanie nawierzchni peronów ze stosownymi obniża-niami przy przejściach-ą dla

? pieszych wraz .z ułożeniem kontrastowych linii.; montaż  niezbędnych uchwytów i armatury ngra
_ - . odpowiednich poziomach dla-osób niepełnosprawnych w 'po-:mies-zczeniach toalet....

Protokoi : audytu (2923r1fPr1ektnrRP5L04ń501240159119 Sona 55:54
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Na podsta-Wie Sprawozdania Kierownika: Budowy-Opinia tie-cfhnel.ogaicznąa-(oprac. MSTOSTAL
ZABRZE Gliwickie r'Prz-edsiębiorstwo Budownictwa PrZernySłoweg-oz-SAą x2022r)  oraz oględzin
dokonanych w trakcie wizytaCji w miejscu realizacji Projektu ustalono, że na terenie CP:
_... Budynek Główny oraz Budynek Pomocniczy są. przystosowane do potmeb osob z
niepełnos-prawnością ruch-ową i wzrokoWą — m.in. wykonane zostały ścieżki naprowadzające
do obiektów oraz zza-stosowano pol-a uwagi; wejścia z poziomu terenu — bezprogowe;
mna-czenia dla niewi'dząfeych (Braille'a-rn)- nata-bliczkach do ogólnodostępnych pr,-mkg:-szcz:(till-1”(wr
tym toalet); win'da/dźWig osobowy dostosowany do transportu wózkiem inwalidzkim, male?-
Z pałam manewru dostosowany-m dla" wózka inwalidzkiego;
-- wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosp rawnośCifą;
----- zastosowano chodniki ruch ome (: o-Znaczeniem ostrzegawczym; nieruchomej
krawedu) łączące wybudowany- tunel z peronami autobus:!) ' ';"-ą mt, wybudowanie ż=zejśei-e-~ do
tunelu istniejącego dostosowane do nowych przepisów w zakresie osób. Z
niepełnosprawnościami;
-' ustawiono tyflomaipy :':Z' oznaczeniami dla. niewidzących (fp-lany tunelu-;* pla-n Centrum ..
Przesiadkowego).
Z) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy-wydatki zadeklarowane Komisji-
odpowiadają zapisom księgowym iczy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka
audytu jest właściwa, zgodnie zart. 225 Rozporządzenia delegowane-go nir 4'8'0/12-014l'art. 27
ust. 2" lit. b) Rożporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014]— w odniesieniu 'do:
badanych wydatków - ustalono, że:
.a.) Beneficjent jest w posiadaniu oryginalnych dokumentów wspierających wn-iQSki
ó "płatność nr RPSL..04.-0'5'.0.1-24-0159l19—ŁOOS; nr RPSL.'4--.=05'.O1—3124-0159/1'9—009 oraz nr-
RPSL.O4.05.011-24-01591-19-01'0 (Umowy 2 Wykonawca., wystawianych przez niego faktur;
protokołów odbioru częściowego robót, dowodów zapłaty za ww.. faktury-„ oraz dokumentacji
powykonawczej);
”ib) 'wyd'atkiobięte badaniem zostawia ktyczniie poniesione wz naczen'iiu kas—owym, tjzosta ;
"uregulowane przeleWami, bez-no_średinie ~z racnŁinków bankwych Benefiqenta,
c) wydatki zostały poniesione w okresie od dn. 13042022r do dn, 07..'10;20f2.2.r;,. tj w
,.;Dkrlęesie kwalifikowalnośc—i wydatków;
d) wartości zbada nych wydatków kwalifikowanych, ujętych w ww Wnióskach wynikają
:. ZeSt-awień wydatków, potwierdzony-ch faktur-ami zaktu-pu'ozraz dowodami ich poniesienia;
e) zgodnie: z 9 6 ust 8 ww. umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent został
zaboWiązany do prowadzenia wyodrębnionej ew-idencji kSięgowej dot. Projektu w ramach;
własnej ewidencji księgowej w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikaejgę
poszczególnych operacji księgowych i wydatków w ramach Projektu — pod rygorem uznania-
:niewyod rębnionyc'h wydatków za niekwalifikowane. zarządzeniem organizacyjnym nr 62/06;
Prezydenta Miasta Gliwice .z dn. 31.10.2006r. (ze zm.”) zostały wprowadzone w UrzędZie
Miłaj'skim w 'GliWi-cach zasady” rachunkowości. W pkt .8 Załącznika nr 3 do ww. zarządzenia,
zawarto regulacje dot. ewidencji księgowej; w zakresie Jednostki Wydatków Funduszy
Pomocowych, zgodnie: z którymi: .. w ramach jednostki JWFP dla każdego projektu-
realizowanego przez Urząd Miejski tworzony jest wyodrębniony-- zespół kont analitycznych

» oboWiązujący od.” daty _podp'isan'ia umowy ,;o dołinansowanie projektu.; o, w: strukturze kont
analitycznych projektu zawarty je5t' wyróżni-k. numeryczny um-eżliłwifaj-ący identyfikację

„ Pratokćłz audytui2023rjlprojekt nr RPSLMBSGlZA—msam
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Wszystki ch kont _ analitycznych stosowanych ”do ewidencji księgowej danego projektu;; !
EAW-idencja kSięgowa w JWFP- nie obejmuje środków trwałych oraz wartości niematerialnych ..i
prawnych powstałych w ramach realizacji projektu. Operacje przyjęcia środków trwałych oraz
"Wartości. niemate.ri'a|h)(c.h i prawnych "na stan. majątkowy Miasta Gliwice. (beneficjent-a
projektu) dokonywane. są: w ŚWi'deh'Cji jednostki księgowej JWUM, z- wykorzystaniem
wyróżnika numeryczne-go dla projektu, natomiast na wyodrębniony-m. dla danego projektu
koncie analitycznym 080 w jeastoe J.WFP- księgowane „są wszystkie ponoszone w trakcie
realizacji projektu nakłady inwestycyjne do ostatecznego "ich rozlicze-nia;; ' wszystkie

dokumenty finansowe związane z realizacją prOje-ktu ”podlegają archiwa-aoi w terminach
określonych w umowie o: dofinansowanie projektu.
Dla „badanego Projektu wprowadza no wyróżnik „6-6”.
f) badane faktury zostały zaksięgowane na: a) kontach „zespołu 5.080- Inweotyqe (srodki
fątrwofe w budowie), b) kontach zespołu 130 Rachunek podstawowy,. c) koncie mr 23:4'1.-—FP=-'66'
Rozliczenie wewnętrzrre. : tytutu podatku VA T-. Zachodnio Brama Metropolii Silesia. - Centrum
„..Przłesiadkowe' (vide pkt I..2 ppkt 4 nin. Protokołu). Szczególowe infermacje dot. zaksięgowania
”poszczególnych badanych ”faktur zawarto w tabeli, ujęte] w Zał.. 4 do  nin. Proto-kołu;
gg) zgodnie z 5 1:8 Ust. 1 Umowy o dofinansowanie Beneficjent został zobowiązany do
r-przechowywania doku mentów. zw. z realizacją Projektu przez okres 2 lat od dnia 31grudnia
nas-t ę'p ującego po złożeniu "zestawienia. wyd atkow-do KE. W którym: Ujęto Ust ato-czne wydatki

i'd-etyczące zakończenia Projektu;
h) badane fa ktury na pierwszej stronie zostały opatrzone napisem: „PrOIE'kt jest;
współfinansowany z "Unii Eufopejskiej' w ramach RPO WSL 20142020 Benefigjentą
przygotował opis do każdej faktu ry, który jest: 'n adr-u kowywany na; jej --odwrotnej stronie, a w
przypadku braku mi”-ejS-ca— na” dodatkowych kartach (trwale za nią- połą'czonyc'h). Przedmiotowy
opis zawiera:
— Pkt "1 PotwiErdzenio dokonania kontroli” merytoryczne dowodu. w którym ujęte-
:iiinformacj-e dot. m m  a) nt umowy” z wykonawcą oraz Worowo-dzonych do mej zmian) bł).
terminu płatności,-, c) tytułu Projektu i nr Umowy o dofinansowanie, d') nazwy funduszu 2;
którego Projekt jest finansowany (EFRR), e) nazwę; pro-gramu Operacyjnego (RPO WSL 2014—-
2020), f) zgodności wydatków z art. 3-9.- ustawy PZP, gz) potwierdzenia praWidłowoŚCi wykonania
robót zgodnie zdanym protokołem odbioru częściowego i umo-wą” zawartą „2 Wykonawca).
.Po-wyŻSZe informacje zostały potwierdzone za zgodność merytoryczną przez Inżyniera
Kontraktu oraz pracownika Wydziału Inwestycjii Remontów Urzędu Miejskiego. w Gliwicaoh,
— pkt 2 Potwierdzenie dokonania „kontroli pod względem formalno-rachunkowym oraz
zgodności z planem finans-o'Wym -— Wskazano nr zadania budżetowego oraz dekretacjfę; wg
klasyfikacji budżetowej. :'P'owyż'sze informacje zostały potwierdzone. przez pracowników
Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Księgowośd U rzędu Miejskiego. w Gliwicach.,
skontrolowane przez Głównego Księgowego: ”i potwierdzone w 'zząlakre-Sie celowości wydatku i
jego zgodności merytorycznej przez Naczelnika / .zaStępcę; 'NacZeInika Wydziału w[mnie:—”,tym! i
.V—emontow;
— „opis do j faktury— wskazano: a) Zad-ai nia,. któ-rych dotyczą wydatki: danej-faktury- wraz-rz
adekwatnym kwotami kosztow w ramach poszczegolnych kategorii [WYD] fb) kwoty
dofinansowania UE, ci.-) kwotvdatków niekwallflkowanych w ramach poszczególnychZadan,

') * :P'rotokót z audytu-. (ZDEBrVProjektnrRPSLM0501-25—0159/19 SWM 57254
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d) informację o spo-sobie.wyodrębnienia kosztu w --ewi-den€ii' kmęgowej. ;o) informację.-„ z jakim
nod—zajem dżiała'inoś'ci wydatek jest: związany: opodatkowanej VAT] nieopod atk-ewan ej VAT
Wymogi IZ RPO! WSL w zakresie opisu dokumentów księgowych Stamwiącyćh dowod
poniesienia kosztu. kwalifikowanego zostały p:rzed'5t'a—Wione« w Zał. nr 5 do Instrukcji:
WMPE'WGNG' wniosku 0 płatnosc EFRR (wersja 9 [Z do. 23 032021r oraz Wer-sja. 10. z dn.
16.03.2022r.).
3) W wyniku przeprowadzonych c.zyhnośti w zakresie. czy: w przypadku. wydatków
”'z-jadekl-a'rOWanyCh KomiSji — ustalonych zgodnie zart. 67 ust. 1 lit. b) i o) Oraz art..-. 109
Rózporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 [art. 25
ust. 1 lit. b) i :) Rozporządzenia (UE) nr 223/2014] — produkty i rezultaty stanowiące
podstawę płatności na rzecz beneficjent-a zostały zrealizowane, czy dane dotyczące.
uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne : informacjami".
p—rzedłoźonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że”;
ścieżka audyt-u jest właściwa zgodnie z art. 25 Rozporządzenia delegowanego KE. nr
4811/2014 [art. 27 ust. 2 lit-. 6) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 4811/2014] ›—
ustalono, że:
Projekt nie zakładał koszt-ów ustalanych w oparciu o: standardowej stawki jednoStkOWe oraz
kwoty ryczałtowe .nijeprzekraczająca 100.000 euro wkładu publicznego,. o który::h mowa w art
67 uSt. 1 pkt b) i c) ww. Rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 'ust. 1 ww. ”Rozporządzenia-; nr
1304/2013. Beneficjent i jego Projekt nie są z-Wiązani wspólnym planem działania, o którym
mowa w art. 109 ww. RozporządZenia nr 1303/2013. Natomiast ustale-nia w za kreśie realizaeji
zakładanych wskaźników przedstawiono poniżej - w pkt.ll.4) nin. Protokołu.
4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie-' czy dane dotyczące wskaźników i
celów pośrednich są wiarygodne [art. 27 ust. .2-lit. d)" Rozporzqdzenia delegowanego Ko'mESji
„(UE) nr 4180/2014] — ustalono, że:
a) W ramach poprzedniego audytu Operacji (20:22r.) przedstawiono ustalania" dotyczące
założeń w zakresie. wskaźników w .Proje-koie -- ='s_.tż*a'.n Wg Wniosku "o .dofinansowanie v004
W odniesieniu do wskaźników produktu wskazanych w aktualnym Wniosku o dofinansowanie-
(VOOS) -— ustalono, że nie „uległy orne. zmianie, zarówno w odniesieniu do rodzaju wskaźników,
..i—ok "i poziomu zakładanego do osiągnięciaw ramach poszczególnego wskaźnika.. W Umowie o
dofinansowanie. nie określono wskaźników produktu specyficznych dla Projektu.. Ze względu
na zakres rzeczowy Projektu,- nie miał również zastosowania określony w Regulaminie
kon-kursu, wskaźni k rezultatu.: Liczba pojazdów korzystoqlsyoh z miejsc postojowych; .W"
wybudowanych obiektach „parkuj ijedź'”.'
W ramach badanych Wmoskow o płatność, Bencjent wykazał osuągmęcre zakładanych
wskazmkow produktow na pozuomue 0. 00% Badane Wnioski o' płatnosc obejmmą okres
dn. 07.10. 2022r. (Wniosek o płatność nr RPSL. 04.05 01-24-0159/19 010). tj. okres w trakoe
"realizacji Projektu.
”.'-Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie 17.005. — termin zakończęnia realizacji Projektu został
"wyznaczony na dżiień 27012023r Z uWagi. na aktualny stan realizacji Projektu (zakończony?)
.;oiraz brak informacji" w CST ”SL 2014 w zakresie Wniosku o płatność końcową — aktualny stan
"realizacji wskazźnai ków ustalono na podstawie bezpośredniego wskazan ia przez Beneficjenta 'w
piśmie nr „IR..1710.'1.2023 (.UM.218'921.202.31) : dn. 14.02”.2023r.„ oraz przedsta—Wiopego
Protokołu odbioru: końcowego i przekazania do .użytkowganiaz dn .2122022r  '

' ' Protokoł z audytu (202% j/Projekt nr- RPSLM 05.01 24-0159/19 Stroms—„szoa
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" Wskaźniki produktu:-;
1. Długość wspartej" infrastruktury rowerowej [km]
Diane : Wniosku o dofina'n sowanie -_095łEm' WartOŚ-ć'.datetowa:107km Wartosc wskazmka

'..niika z projektu budOWIanego. Protokół koncowy" będżie dokumentem po-tWierdzającfym
as.-.iqgniecie wskaźnika. Wydatki, które dO'Wfadajq za realizację. wskaźnika zostały ujęte w

.zadaniach nr- 1. 4 |' 5, tj.; WYDOO3. WYDOOE. WYDODZ. wrocic, WWW;-1.1, WWW?, WYDGIB,
WYDO'IS. Wskaźnik zas-tanie osiągnięty na: moment rzecza-Wega- zakończenia. realizacj?
Projektu. ~
Dan e na koniec realizacji Projektu: warto-iść docel'wa wśkaź—niiika— z:.zosta'ta osiągnięta ~-
potwie rdze ni em; jest .'Prota—kół Odbioru końcowego i' przekazania ido; użytkowania z" dn.
02.12. 2022r.
2 Liczba stanowrsk pasmowych w wybudowanych obiektach „Bike & Ride" [sz-t.]

ane : Wniosku o dofina nsowame- - Ogółem wartość docelowa... _'8_2.szt. Wartosc wskaźnika
”wynika zproje-ktu „budowlanego-. Na wyżej wymieniony wskaźnik składają się 3 wiaty po 24
Miejsca :' baksy na 10 miejśc. Protokół końCowy będzie dokumentem potwierdzającym
osiagniecie wskaźnika. Wydatki,. ktore odpowiadaja 'za realizację wskaznika zostały Ujętć? w
zadaniu nr 1 - WYDOOB' .i WYDOO5. Wskaźnik zostanie osiągnięty na moment rzeczoweo
zakończenia realizacji Projektu.
Dane na koniec. realizacji Projektu- w ramach realizacji Prajektu zabudowano
a). 3 zadaszone wia—ty rowe rowe — odpowied nio: na 24 route-ty. "13.0 rowerow 142 towary.
"b”). 2 zestawy boksów rowerowych na 5 rowerów każdy.
Wartość-docelowa- wskażnik-a. została osiągnięta: 86 szt. stanowisk-: postojowych dla rowerńw~
potWierdzono na podstawie Protokołu odbioru końcowego iprzekazania do użytkowania; CP z'
dn 02.12. 2022r. oraz w trakcie wizytacji miejsca realizacji Projektu w dn. 03. 03. 2023r
3 Liczba wybudowanych obrektow„B|ke & Ride" [szt ]
Dane z Wniosku o donnansowame Ogółem wartośc docelowa:. 1 SZt Wartość wkaźnik?

wymka :: projektu budo winnego. Protokół końcowy będzie dokumentem: .potvvierdżajacym
?acfiqgniecie wskaźnika. Wydatki, które. odpowr'adajaza realizaeje Wskaźnika sq ujęte w.:/udaniu-
nr 1 - WY0003 :' WYDODS. Wskaźnik zas-tanie osiągnięty na moment rzeczowego zakończenia-'
realizacji Projektu.
Dane na koniec realizacji Projektu '- wartość docelowa wskaźnika matata osiągnięta: Obiekt.
„,-„Bike & Ride" ( 1  szt:-. )” ~ potwierdzane na podst-awm Pra-.to kotu ._obfdiio ru końcowego i
przekazania do” użytkowania CP z dn. 02.12.2023.- oraz w trakcie w'iżytacji m.ifej5ca realizacji
'R-„rojlektu 'w dn. 03.03.2023r.
4 Liczba. obiektów dostosowanych do potrzeb. osób. z niepełnOSprawnościam|'" [szt.]
Can e 2 Wniosku o dofinansowa nie: — ogółem wartość" date-ława; 1 szt Wartosc wskaznika
Wynika. z projektu ”budowanego. Protokół końtowy będzie dokumentem potwierdzającym
otiagniede wskaźnika. Wydatki. „które-odp:) wia-daja za ”realizują wskazmkujętesq w. zadaniach
1 5  tj. WYDOOl — "Wi/DOES. Wskaźnikzostanie osiągnięty na moment” rzeczowego -=z.a.koń.czpeniu
paraliżem]? Projektu.
Dane na koniec rea;Ii-z.acji Projektu - wart—ość docelowa wskaźniki-a Została osiągnięta: Obiekt;
das-tosowanych do potrzeb osób : niepełnosprawnościami (1 szt) -—- not-Wie'rdzono na
Batista-Wie Proto-kołu odbioru 'k0'-ń'c.owego ”i przekazania do użytkowania? CP z: dn. 02122022r
oraz w trakcie-' wizytacji miej.-Sea realizacji Prejektu w dn.- 70317. 032023r

' ' ~ Protokoł :z audytu (2023r )! Projekt nr RPSLM 05. 1—24—0159/19 struna 5 9 : 5 4
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5. Liczba-wybudowanych zintegrowanym węzłówprzesiodk”W.-yah- [szt ]
Ian e. 2 Wn i-osku o dofinansowanie - Ogółem wartość docełbWo: 1 szt.. Wartosc wskaznika
wynika z projektu budo—winnego. Protokół końcowy będzie dokumentem” potwierdzgqym
osiągniecie wskaźnika. 'Wydot5ki,- któie odnawiodaiq za. remiz-uje wskaźnik ujete sie w
zadaniach 1—55” tj. WYDOOI — ini-89015. Wskaźnik zostanie oSnniięaty na moment rzecz e
zakończenia realizacji Projektu.
Dane na. koniec realizacji Projektu -- wartość docelowa wskaznika ”zastała oSiągmęta
Wybudo wanie zin tegrowanego Węzła przesiadka wego (1: szt )  —- potwierdzono na po'cistaiiiiie
Protiokoiuvodbioru. końcowego i przekazania do użytkoiiiianiar z dn. 92.12.2022r. oraz w trakcie:
wizyta-cp miqca realizacji. Projektu w dn. 03.03.2023r.
6 Szacowany rocznyspodek emisji ..gozów cieplarnianych [tony-równoważnika coz.]?
Dane. : wniosku. o dofinansowanie - Ogółem Wort-ość dece-lowa: 1068.17 ton równoważnika"
COąz, wartość wskaźnika-oszacowana została na podstawie przyjętego przez Radę Miasto Planu
Gesu-darki Niskoemisyjnej oraz dokumentacji ' dotyczącej instalacji. fotowoltoitzn ”ej-._ Protokół
„koń-nowy będzie dokumentem potwierdzającym osiągniecie wskaźnika-'. Wskaźnik Zostanie
osiągnięty na moment rzeczowego zakończenia: reołiżocji Projektu.
Dane na koniec realizacji Fi?-OIG ktu - wartość docelowa: Wskaźnik-a materia” OSiągnlęta -—
potwierdzono na podstawie P-roiokołuvodbioru kOńŻCOWego ”i. przeka-zania do użytkowania (392
dni. 02. 12.2022 r.
. Wskaźniki rezultatu -: Ben eficjenti nie zaplonowa 'do- realizaoji żadnego wskaźnika
rezultatu Dia Działa nia.- 4 5 1  REPO WSL nie zdefiniowano: nśwnież wskaźników rezultatu
długoterminowego
b) Kluczowe etapy realizaqi inwestyqi dla kosztów kwalifikowanych
~—-' termin rozpoczętia real.,izaqrolektu .. 18 12 2020r ,
~ term-in wszczęCia postępoWeżr-iia o— udzielenie zamówienia na;. rzeczową; 595583832 Projektu

"15.10.2019n,
-=— fteirmin' rozpaczona rzeczowej: "re—Zaliizajizii Projektużciz'z'BBwzor
-—- termm wszczęcia stępowania 'o udzielenie zamówienia ktore Przem-oczy

kosztów Projektu: 16.10.2019r.,_
==— termin zawarcia umowy z. wykonawcą prac inwestycyjnych (50% pianowanvch kosztow

Projektu): 27 ”08 ŻUŻEL,
termin zakonczenia realizaqi Prejektu 27; 01 2023r (Aneks 'nr 3 do Umowy o dofinansowanie)

c) Aktuainie Beneficjent złożył 10 Wnioskow o płatnośc -— ostatni Wniosek nr”
'RPSL 04. 05. 01 24- 0159/19- 010 (za okres 18.08. 2022r. — 07.10 2022r.) jest objęty nin.
audytem Beneficjent na dzien .wszczecia nin. audytu nie zim,-';.Ę-Wniesku o płatnośc koni:—ową
6) W to ku audytu Beneficjent przedłożył nw dokumentacj-ę -.o=br„arz-ująoą; paxie-m
».Z-BaW-a'nSOWaniga reałijzacji Proj'e ktu
— Protokół odbioru końcowego. i „przekazania: do użytkowania CP „2:1. d n 0212221” .
tego'dniez ,którym:

planowanych

if Łącznie roboty wykona-ne Od początku realizacji: 185 .92=01..5f1:6.8632ł. brutto (panom
zaawansowania: mogi—%;.

" Łącznie roboty: wykon ane wg papug-Edition protekołćwi 1 7 6 4 2 5 3 3 7  ei brutto,.
V” Roboty dorozlicze niafa kturąkońcwą 9 49512808 złbrutto,

Protokołząudvtu ( _. _ _ .. . ..Beneficient. GLIWIĘE were NA mwnmwmu
' ”Fromm nrRPSŁMBSM—M 119



— Faktury WVStaOnĘ PTZ-EZ" Wykonawcę” do- Umowy nr IRZ72372020 CRU 196/20—
Faktury końmwe : dn. 02.12.2023. od nr „FS-820221220006: do: nr PSSE-0272120010. (wraz- z.-
fkore'ktami: 'Fa ktury korygują-cez d n. 07172023. 0 nr K'S'BZO'22-12'0009; i 'nr mez-022120010”) —'-
na łączną. kwotę 'zafa kturowa n'yCh robót: 949512008 zł brutto”;-
-— Ugoda .nr lR-.2'72.3f3.20252 CRU: 1737/22 z dn.. 08.06.2022'r... wraz Z". Postanowieniem;
Sądu Okręgowego w Gliwicach z dn. 04.07.2022r. (”Sygn. akt. )( GCG 229/ 2:2) oraz Faktura" nr
.'F5821022120011z dn. 02.12.520221r... -—-=~doti. robót budowlanych wykon-anyCh w ramach Umowy
'z"VWykonawcą nr lR.272.37-.20'20 z dn.. 27.08.2020'r. (że zmian-ami). - Beneficjent zaWa'rł zł:
Wykonawcą ugodę w kwestii waloryzacjiwynagrodzenia z po—Wodu wzrostu cen materiałów-i'
wyrobów budowlanych, na mocy której zobowiązał się do zapłaty kwoty 15.569,2'79.1351 zł”
”brutto,. w t ym  kwotę 778453957 zł po zatwierdzeniu- Protokołu końcowego odbior-u ro
dla całego zadania. W dn.. 02.12.2022r. Wyk-onawca'jwyst-a'wił ww... Faktu-rę tytułem powyższej
ugody — 'na kwotę. 778453957 zł brutto.;
- eWideaę księgową Projektu wg. stanu na 31122022r (okres niezamknięty na. dzień
audytu) - zgodnie z. którą. wartoźść wydatkow PONIESIOHYCh na realizaeje ”Projektu wnosńa

. 357088723 zł, wtym:
› ”wydatki kwalifikowane - 15.0..0'3'15'7435 Zł, tj. w ramach:

"— 5 6057 (wydatki d.ofinansowan-ie)*— salda końcowe kont nr'0804EP—566—KW4FŻ (kwalifikowane
-— finansowanie ”Z"-lewo]”108.1_04..835.130 zł)-;— nr” 080-FP—66—PPf-l—K—Wi—FZ (._-pomoc. pola!-icam '-
budowa budynku głównego/13.75'2.292.26 zł);-'- nr 80—FP466—P-P42'eKWL'FZ'(pomoc- publiczna -—-
instalacja fotowoltaicznja/970.5'72',00 zł). ”Razem Wydatki kwalifikowane- z 5 57
1-22.82.7.699,561.zł;

:» 9 6059 (wkład Własny.) — salda końcowe. „kont: nr: 08:0'?-FP~66~I<W-FW (kWalifikOW—Emef ~—
łinansowanie własne/197.904.:.975,04. zł);" nr 104FP-'66—PP'-„1-.KW=FW (pomoc. publiczna- —
Wdowa budyn ku głównego/6.615:1952.35 zł); nr SD.-'FP—„Sf'G-aPP—iż-KW-FW (pomoc-publiczna. —
instalacja fotowoltaiczna/G47.048,010 zł). Razem wydatki kwalifikowane. z 5- 6059
27.203.97539 zł;

i'- wyd a'tiki niekwalifikowane -— 5-3”. 67 7. 197: 38 zł. tj saldo końco-We. kon'ta- „nr OO-FP-GG—
N KW (w tym: w ramach:-. 5 6059 f—10.465.137958 i 8:5 6050 — 43.212.0'591„43 zł).

„„Zgodnie z InfOrmacją- Beneficjenta — EMAIL z dn. 23.02.2023. d'Okumenty OT zas-”tartą
EDD-rządzone i zaksięgowane 'na podstawie kart nakładów d'otc'ących inweStycji. które
obecnie są przvgotowywa ne w Wydziale Inwestycji i Remontów. Po zweryfikowaniu kart
nakładów. zostaną one przekazane do wydziałów merytorycznych-, ”które będą wprowadzały”-
-do- ewidencji paszcze-gólne składniki majątku. Dokumenty OT zostaną. bezzwłocznie ujęte w
księgach rachunkowych roku 2022, w celu prze-księgowania- kosztów:inwestycji zkonta zespołu
9.1080 na konta ..środ ków trwałych-...
„a) W" dn.. 03.03.2023 r przeprowadzmo Wi'zyt'aCję W miejscu realizacji Projektu -—-~
szczegółowy opis vide pkt II.1') Cz. A ppkt'115ś nin. Protokołu ora z. Zał. 5 do nin-. Protokołu.
5) W "wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie,. czy wkład publiczny flostjał;

wypłacany Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr'13-03/52013 [art.
27ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014]-—- uStalono, że:”-
NT'a podstawie danych zamieszczonych w systemie SL2014 ustalono-. że:
'a) WniOSek o płatność. nr RPSL.04.0501—24-0159/19-008 za okres 300442023 '—
15.06.f2022r.f: a) W P W W d o  IZ: *O v..001 w dn.. 23.06.20221'. (ePUAP-UPP85340526) — pism~'l.Zś-.»a'ox'
uzupełnienie/do Poprawy: nr FR-RRW.433.110.31.2022.E2 FR—RRWKW4015'54/225 z dn..

" . Pratokołzaudvtu (maam/Prawu nr: nvsmosmmmss/w Stronamz w.
BenefrqentGLIWlCE —MASTO NA PRAWACH 90 mm
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26072022r (z terminem 5 śni roboczych od daty Wp : ); O: VOOZ w dn 27 0729221”
(:PUAP-UPP8744284?), ib?) dat-ia zatwierdzenia przez iz:- 29.07.2023. c) wydatki uznane za
kwalifikowane: 12.460.944,67 zł ~. zgodne z ”kwotą zadeklarowaną przez Beneficjenta, d)
dofinasowania: 10.151.474,” zł, o) Zlecenie płatności nr 54204/2022/U (data rejestraeji:
29.07.2022n, rzeczywista. ”data płatności: 10.08.2022r., kwot-~a płatności: 10.1'51.474,_1.7 zł",
statu-s złocenia: zrealizowano),
bl Wniosek- 0- elmo-”ść. nr RPSL.04.05.-01-24—0159/719—909 za. okres; 1610620224”.- —-
18.08.2023; a) wpływ do IZ: w dni.-f2'9.08.2022r., b) data zatwierdzenia .p'rzez IZ: 3 1 0 8 2 0 2 2 r ,
cl) wydatki uznane za kwalifikowane: 7.407.146,64 zł - zgodne z kwotą zadeklarowaną przez:
Beneficjenta, d) dofinasowania: 6.079.585,14 zł, ef) Zlecenie płatności nr 6.19'76/202—2/02;
(”data rejestracji:: 31.08.2022 r., rzeczywista ”data. płatności: 070920252r., kwot-a płatności:-
61.979.585, 14 zł, status zlecenia: zrealizowa na);
:) Wniosek o. płatność nr RP'SL.04.05.01-24-01591194010 za okres "159.0'8-.20'27'2=r. —
07.10.20'22r.: 'a)-WpływŻdolZ: w dn. 11.10.2022r., b”):diata:z-atwierdzenia przez IZ: 27.10.2023...
r:.) wydatki uznane za kwalifikowane: 7.691.789,70 zł — w wyniku weryfikacji Wniosku .o-
płatność IZ pomniejszyła o kwotę .46.  049,97 zł koszty kwalifikowane, które zostały"
zadeklarowane przez Beneficjenta wwys.  1731833957 zł. Kwota pomniejszenia dotytzyła
Wydatku w kwocie 4504937 zł z Fakt-gury nr FSB'2022080011 ("poz. 14 WOP—010), który IZ.
.zid-entyfikowała jako wydatek błędnie przypisany przez Beneficjenta do WYD011, zam-jaga,
WYDOlZ IZ stwierdziła w tym zakresie ”naruszenie @ 6 ust. 5 Umowy o ”dofinansowanie
Projektu oraz ”Sekcji 6.2 pkt 3” .lit. e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach FERR, EFS oraz FS na lata 2014-2020—w zw. z powyŻSZym wydatek w kwocie 46.049,97
zł ..z-ostał uznany przez [2 za niekwalifikowany; d) dofinasowania 6421534455 zł, e) Zlecenie
płatności nr 77.318/2022/U2 (data rejestracji: 28:.10.2022r., rzeczywista data.. płatności:
'.14.11..2022r., kwota płatności:" 642574455 zł,›stat,u's zlecenia: zrealizowano).
Na pod $t jawi e D.Ziennyczh Waląga-w bankow-ych (WB) z rachunku Beneficjent-a w Banku
Millenium S.A Ustalono, że
- kwota refundacji dot.. Wniosku o płatnośc nr RPSLM (15 81-24-0159/19—008 w :

1D.151.474,17 zł Wpłynęła na ww konto bankowe w dn 10 08 2022r (nr ks DOWfORGANv-
28522 8/WBP/4);

... ”kwota refundaqi dot-. Wniosku o płatno-79 "nr RPSLM  .05. 91-24-0159/19-II9 w .?
2507958514 zł Wpłynęła na ww konto bankowe w. dn.. 07.8@! 2922r (nr ks DOW/ORGAN—
2022 9/WBP/5),

— kwota refundacji dot Wniosku @” płatnOŚC nr 'FłPS'L 04 05 01424—015'9/19—010 w wys
5. 425 744, 55 zł wpłynęła na ww. konto bankowe w aln. 14 11. 262% (nr IGW/GRGAW—
2.022 11/WBP/6).

Ww kwoty dofinanSOWaniąa- wpłynęły na ra'ohunek bankowy, który został wskazany jako
rachunek „dla Celów refundaql w badanym Projekcie -- z g n i e  z, Aneksem nr 2 z dn
1216.02.20-22r. do Umowy o dofinansowanie.
d) Ww. zatwierdzone- kwoty kosztów kwalifikowanych i' dofinansowania zostały Ujęte
—-- Wniosek o płatność n r  'RPSL.04.05.01-24-0159/19—003 - w Deklaracji.- wydatk-ow IZ 'nr'
.RPS'LJZD1—001/22-01 za, okres do: 31.07.2022”. (data zatwierdzenia: 07.10.2023.) i?
adaklażrowane ,do |<E we Wniosku @ płatność.- nr 'Ras-L.icon-wrouzz—oo (za okres-. do dna-,.-

~ 31072022r/data przez::-”ania:: -1.8'.'1Ż05.20221r;)::koSZtyykwaliiiRowan-że'w-wys. 12460944,67zł i

rojek): nr RPS]. 44.95 01—24—9159/19
H mwmw
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._dofin-ansowan'ie/refundacja w wys 10.151.47117 zł, wg kursu 4,7998 złlEUR —. koszt
kwalifikowane: 2.601.015;,42 EUR' | Wkład- ue:- 32.118.951," EUR;
_ Wniosek o płatność nr- RPS-L..04.05.0-1-24-0'159/19-009 ~ w DeklaraCji j Wydatków IZ nr
RPSLIZ-Dl—DOZ/ŻZ—O'l za okres do:- 31.08.2022r. (data zatwierdzenia: 0 4 1 1 2 0 2 2 r )  i”
zadeklarowane do KE we Wniosku o płatność” nr RPSLJCDO—WOZ/ZZ-OO (za okres do dn
1:3.„1.0"8.202.2r.): koszty kwalif ikowane- w wys.. .7.-~407.14.6,264 zł i do_finarnsowanie/refu-n-d'a ojj-"'a w
WYS. 6.079585, 14 zł wg ku row 4, 7323 :zł/EUIR — koszt.-y kwalifikowane-: 1.56.5231, 84 EUR i
wkład UE: 1. 284. 699, 85 EUR;
-— Wniosek o płatność nr RPSL 04. 05. 01— 24-0159/19 0 1 0 -  w Deklaracu wydatkow IZ nr
RPSL.IZ.01-005/22- 01 za: okres. do: 31.10.2022r. (data zatwardzema. 13.12.2022r.) i
zadeklarowane .do KE we Wniosku o płatność nr R'PSSL.lC."00-—W03/22'-00 (Za okres do dn.
98.12.2023): koszty kwalifikowa ne; w wys. 7.69--1.78:9,7.0 _zł' i' dofinansowanie]refundacja W'
WYS:-. 6.42.5.744,55 Zł.- Wg kursu: 4,7275 zł/EUR - koszty kwalifikowane-: 1.627.0i31„14 EUR i
Wkład UE: 1.'3'.59.226.7'6 EUR.
-E1lektroniczne wersje (w formatach .PDF/Excel/Word/JPG). dokumentacji dot.... re::al'iz-aęj'i.”
Projektu i badanych” Wniosków o płatność, wy|asnień Beneficjenta-. i' korespondencji lA »
Beneficjent, a także materiałów dodatkowych w zakresie promocji Projektu i '.zar-ządzania
infrastrukturą Projektu "Stanom/ią Załącznik nr 8. do nin. Protokołu-.
|||. UWAGI zoŁoszonE PRZEZ OSOBY OBECN E- PRZY czvmnscmcn

- r . v '. -.-- ! e " v . !  ' n. .n. !!.—Ha" it?-.i. .'. 1.5.— i 'i'ii'l-_"ń:-.4u_u- ”qc.- v '_-..-. -'.'?.-' '. › - ~ -' "' . ' ..:-so...:a ~ 36511? n u n a ,  iii -'-”o'-'4'.a=9"-'fo'-'c'i'o'~'-"-'--'i . :. ;...-; .?” 3'4'-';_~'c':'śi_i~'.' .a--|<..|..-,-......- n..-...-.. ..

. .. " 017 Z... i ...z ma poucz; waz- .:p..... . 39 3643324 w w w
Na tym Protokoł zakończono. Integralną częśc nin. Protokołu stanową Załączn|k| od nr Nga-mk. . y
nr "8. ProtokOł został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnosdmmkyi || i ".
Protokoł sporządzony zoStał w 2 j ednob rzm iących  egzemplarzach z- ktorych egzemplarz nr 1 ') .
po uprzednlm odczytaniu | podpisaniu pozostawiono Benef'qentowc MB))USZÓ.

. W—ykoz zołoczmkow ')
' Ęśźatączmk nr 1 Pismo Beneficjenta ze wskazamem osob uczestmczących w..- nin. audyoe -- 'ri'r IR.171'21. 2923 z dn.

' 23. 01 2023 lwersja ołektroniczna oraz kop|a pełnomocmctwa Prezydenta Miasta Gliwice nr
2022/12248/5/ P M  Z dn.. 28 09. '2022r. ) .

" Załączmka Wyniki weryfikacji badanych Wydatków w CST (ORACLE ANALITiCS - baza: SL2014) pod kątem
" wykluczenia podwójnego ich finansowania (wersga elektromczna -—— foldery '

'VERIFYJĄ Wyklucz_.'Podwójne finanso wan-ie_ M. GLIWICE).
Załączniknra zastawienia. dot Ustalęń Oraz procesu oceny budżetu Projektu (zmiana w ramach Aneksu nr 33 do

" Umowy o dofinansowanie) i kosztów. kwalifikowanych obiłęt'yCh badanymi wnioskami o płatność —. w;
. zakres-ie zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie .i umowy 2 'WY-kon-awcą. faktycznego

poniesienia ba.-danych kosztów kwalifikowanych i «faktycznej realizacji _ zafakturowanych

Protokołzaudytu (223rlfPf916kt nr ”omamy-0159119 Strona 63 264
Benef|c|entGLlWICE—— MASTONMRAWACH PWIATU
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robótfusiue/idnsta-w iwa-rf-'~'›iza elektroniczna ~— ”2 wiek: w ori—necie Excel V£RiFY_lA_Pm oraz
, 'VERIFY_|A_ wydatki kwalifikowane.
„ 'Eiektroniczne wersje: a) Zarządzenia organizacyjnego nr 62]GG. Prezydenta GIiWice z dn. 31.10.2003. w.

:spraWie zasad rachunkowości (tekst ujednolicony-)* ze ”zmianami-', b)” „Planu kont. „661 P-rojEiśtu o n
zachodnia Brama M'etropoli ”Silesia- Centrum PrzeSiadkowew GIiWicach, c) 'SZczegćłowe informacje .

_pdot.zak51ęgowama badanych faktur ujętych we Wmoskach o płatność nr 8 9 i 1 0 .
Załącznik m5 Dokumentacja fotograficzna z wizytacji w miejscu realizacji Projektu (łączme 1”. zdjęc) oraz Tabełe' .'

zawierające: wykazy elementów. robót objętych badanymi Wmoskam| o płatnosc oraz elementów—" "
'dokumentwących realizację całej inwestycji (CP).

' zai mtk ars ' Tabele, zawierające dane w zakresie: a) kosztów wykonanych robót przedstawronych w Protokołach
odbioru częściowego nr 17- 23,- z uwzględmemem robót zafakturowanych badanymi fakturami b)
stanu.- zaawansowania robót (kwotowo i procentowo) na etapie każdego z-ww. Protokołów. odbioru
częściowego; d) wartości robót pozostał-ych do rozliczenia [kwotowo ”i procentowo) na etapie. ww

' Protokołow odbioru częściowego
. Załączmknr'? Wyjaśnienie Beneficjenta : dn. 10 02. 2023r. dot. robót dodatkowych | zamiennych (wraz z Tabelami nr '

, U nr 2) oraz wydruki z kont księgowych OSO—FP--66-NKWQi 241 -.FP- 66
załączmk nr 8 ' Elektroniczne wersje (w formatach PDF/Excel/Word/JPG) dokumentacji dot.. realizacji Projektu; )

badanych Wniosków o płatność, wyjaśnień Beneficjenta i koresponden'Cji iĄ -  'aenefiqent ja. takźe
materiałów dodatkowych w zakresie promocji Prejektu i zarządzania mfrastrukturą Prejektu
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