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Katowice, 24 maja 2022 r. 
FR-RKPR.44.387.2.2021.MWi 

  Dot. projektu nr 0407/16 
 

INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice  Miasto na Prawach Powiatu 
 

Eko- -  
 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00 
 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 
 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  zakresie 
 2020 (Dz.U.2020.818 tekst 

jednolity-  
2 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00 z 26.05.2017r. w sprawie dofinansowania 
projektu pn. Eko- - . 
 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 
Tryb kontroli: planowa 
 

 
   

Magdalena Skowron   
Jacek Miecznikowski   

 
2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10.01 do 24.05.2022 r. 
Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL - kontrola  w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):  
- e-mail z 24.01.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl

dot  kontrolowanego projektu, 
- e-mail z 27.01.2022 r.  

 
- e-mail z 31.01.2022 r. (konto: maja.wilkos@slaskie.pl@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na 

 
- e-mail z 2.02.2022 r. (konto: maja.wilkos@slaskie.pl@slaskie.pl

 kontrolowanego projektu, 
- e-mail z 11.02.2022 r.   

 
 

- e-mail z 14.02.2022 r. (konto: maja.wilkos@slaskie.pl@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na 
  

- e-mail z 23.02.2022 
i  
- -RKPR.44.387.2.2021.MWi z 2.03.2022r. przekazana do Referatu 

1 dot. zakresu projektu, 
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.387.2.2021.MWi z 2.03.2022 

 
- z 11.05.2022 r. o sygn. FR-RKP1.433.151.1.2022.JN eferatu 

 12.05.2022 r.) dot. zakresu projektu. 
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3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL  
 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

 
w sprawie dofinansowania projektu.  
 

 
1.   
2. projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o 
i  
projektu) na podstawie przedstawionych przez b  
zamieszczonych w systemie LSI 2014, 
3.  
4.  

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 
 

 
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno e 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami  dalej 
 oraz dwa nia  

5.1.1   
-

-  
roboty budowlane 

ZA.271.49.2020 
szenia oraz data publikacji: 545746-N-2020 z 3.06.2020 r. 

przetarg nieograniczony 
1 509 402,07  

nr UK.7021.1.147.2020 z 26.08.2020, EL-  
 

 
 

5.1.2 
inspektora nadzoru autorskiego nad 

Eko- - 
Modernizacja  

UK.7021.1.24.2020 
 UK.7021.1.24.2020 z 26.08.2020 -Wykonawczy 

Instalacji Elektrycznych M . 
 

 
 

5.1.3 
nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa 
Eko- - Modernizacja i budowa 

 
UK.7021.1.23.2020 

Umowa z wykon nr UK.7021.1.23.2020 z 26.08.2020 -Wykonawczy 
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala, 18 450,00 . 
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5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy 
Na podstawie 

 
o  
 

5.3  
 

 

5.4  
 i promocyjne poprzez wykonanie tablicy 

informacyjno-promocyjnej. 
 

 
 

 
 

,  
epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV- podstawie 

przedstawionych przez beneficjenta 
unijnych jest warunkowa. 

 przypadku 

wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 

  
 

Pouczenie: 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 u

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

. 

   
 

     
Magdalena Skowron   
Jacek Miecznikowski 

 
Piotr Ryza 

 
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 
Monika Duda-Szmyd 

Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 


