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Egzemplarz nr 1 

INFORMACJA POKONTROLNA 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Swit(tochlowice 

Tytul projektu: Intemetowa Platforma Uslug Publicznych e-Urz£ld w Swit(tochlowicach 

Nr umowy 0 dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-012/08-00 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. 	 Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. 0 zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), 

2. 	 § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-012/08-00 z dnia 24.12.2008 r. w sprawie 
dofinansowania Internetowa Platforma Uslug Publicznych e-Urzqd w Swi~tochlowicach. 

1. Sklad Zespolu Kontroluj~cego: 

Imit( i nazwisko Stanowisko sluzbowe Ftmkcja w zespole kontroluj'lcym 
Szymon Fojcik Podinspektor Kierownik Zesporu Kontroluj(lcego 

Andrzej Kwasniewski Inspektor Czlonek Zesporu Kontroluj'lcego 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 6 - 8 pazdziemika 2010 r. 

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: 

Sie~ziba jednostki kontrolowan~j oraz mleJsce fizycznej realizacji projektu: Urz'ld Miejski 
w Swit(tochlowicach, 41-600 Swit(tochlowice, ul. Katowicka 54 oraz Osrodek Pomocy 
Spolecznej w SWit(tochlowicach, 41-600 Swit(tochlowice, ul. Katowicka 35. 

4. Wyjasnien zespolowi kontroluj~cemu udzielili: 

Pani Urszula Gnielka - Zastt(pca Prezydenta Miasta, 

Pani Alicja Zebro - Naczelnik Wydzialu Administracyjnego, 

Pan Janusz Kalafarski - Naczelnik Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta, 

Pani BogumHa Wolny - Gl6wna Ksit(gowa, 

Pan Piotr Ochman - Gl6wny Specjalista w Wydziale Administracyjnym. 


5. Kontrola zostala zarejestrowana w ksi~dze kontroli beneficjenta pod numerem: 10/2010 
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6. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodnosci wykorzystania srodk6w finansowych z zakresem okreslonym w Umowie 
o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.02.02.00-00-012/08-00 z p6zniejszymi zmianami. 

Opis skontrolowanych proces6w: 

1. 	 Zgodnosc podmiotowa i przedmiotowa post~powaiJ. w zakresie zam6wien publicznych 
(ogloszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem 0 dofinansowanie, wnioskiem 0 platnosc i umow'lc 
o dofinansowanie projektu, 

2. 	 Zgodnosc realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem 0 dofinansowanie, wnioskiem 
o platnosc i umoW'lc 0 dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcamil dostawcami, 
osi~ni~cie celu projektu, wskazniki), 

3. 	 Ogl~dziny efektu rzeczowego powstalego w wyniku realizacji projektu, 

4. 	 Realizacja finansowa projektu - prawidlowosc wykorzystania srodk6w finansowych RPO 
WSL 2007 - 2013, 

5. 	 Zgodnosc realizacji projektu z politykami wsp61notowymi, 

6. 	 Realizacja przez beneficjenta obowiqzk6w informacyjnych i promocyjnych. 

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

A.d. 1. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzil dwa post~powania w trybie 
przetargu nieograniczonego (dostawa sprz~tu i oprogramowania, wykonanie i dostawa 
material6w reklamowych i promocyjnych) oraz dwa post~powania ponizej progu 14 tys. euro 
(opracowanie Studium Wykonalnosci, pelnienie funkcji inspektora projektu). 

A.d. 2. W wyniku czynnosci kontrolnych ustalono, iz rzeczowa realizacja projektu przebiegala 
zgodnie z zapisami umowy 0 dofinansowanie. 

Wskainiki produktu Liczba uruchomionych aplikacji, Liczba uruchomionych serwerow, Liczba 
wdrotonych kompleksowych systemow zarzqdzania w jednostkach publicznych (w tym SEOD), 
Liczba wdrotonych program ow antywirusowych, Liczba zakupionych zestawow komputerowych 
oraz Liczba zakupionych urzqdzefz peryJeryjnych zostaly osi~ni~te w 100%. 

Wskainik cross-financingu Liczba pracownikow przeszkolonych w zakresie obslugi 
inJormatycznych systemow wspomagania zarzqdzania w administracji publicznej zostal bl~dnie 
wykazany we wniosku 0 platnosc koncow'lc. W trakcie kontroli ustalono, iz przeszkolone zostaly 
223 osoby, a nie jak wskazal Beneficjent 218. Beneficjent przedstawil wyjasnienie 
(15 .10.2010 r., sygn. STR-071 0/5/2010), ze wzrost liczby przeszkolonych os6b wynika 
z zwi~kszenia stanu zatrudnienia. Beneficjent zobowi'lczal si~ w niniejszych wyjasnieniach do 
wskazania faktycznej liczby przeszkolonych os6b w korekcie wniosku 0 platnosc koncow'lc. 
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Wskainiki rezultatu Liczba os6b majqcych motliwosc utywania podpisu elektronicznego, 
Skr6cenie czasu realizacji procedury, Skr6cenie czasu obslugi klienta oraz !lose procedur 
wewn~trznych realizowanych w oparciu 0 podpis elektroniczny zostaly bl~dnie wykazane we 
wniosku 0 platnosc koncow<\.. IZ RPO WSL w pismie z dnia 7.10.2010 r. (sygn. 
RR.IV. l.MK/6472/911 0-56) zwr6cilo si~ do Beneficjenta 0 skorygowanie bl~dnych zapis6w lub 
zlozenie stosownego wyjasnienia. 

A.d. 3. W trakcie czynnosci kontrolnych przeprowadzono ogl~dziny efektu rzeczowego 
powstalego w skutek realizacji projektu. Sporz<\.dzono dokumentacj~ fotograficzn<\.. 

A.d. 4. Beneficjent wyodr~bnil ewidencj~ ksi~gow<\. w ramach niniejszego projektu po 
podpisaniu umowy 0 dofinansowanie. 

Wszystkie wydatki w projekcie zostaly pomeslOne w terminie finansowego zakonczenia 
realizacji projektu, kt6ry to ustalono na 16.08.2010 r. 

Oryginaly faktur i innych dokument6w ksi~gowych S<\. zgodne z dol<\.czonymi do wniosku 
o platnosc kopiami. 

Beneficjent uzyskal oszcz~dnosc w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego 
przedstawionego w umowie 0 dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.02.00-00-012/08-01. Wydatki 
kwalifikowane realnie wydatkowane w trakcie realizacji projektu wyniosly 710 731 ,74 zl, co 
skutkuje koniecznosci<\. dokonania aktualizacji umowy 0 dofinansowanie. 

A.d. 5. Realizacja projektu przebiegala zgodnie z politykami wsp6lnotowymi. 

A.d. 6. Promocja projektu odbyla si~ poprzez opracowanie materia16w reklamowych 
i szkoleniowych, oznakowanie zakupionego sprz~tu stosownymi plakietkami oraz poprzez 
zamieszczenie w miejscach realizacji projektu czterech tablic pami<\.tkowych. 

8. Stwierdzone ucbybienia oraz wnioski wynikaj~ce z przeprowadzonej kontroli (SIMIK): 

Rodzaj kontroli: kontrola na zakonczenie realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu). 

Projekt zostal zrealizowany z nieistotnymi zastrzezeniami - uchybienia formalne me 
powoduj<\.ce skutk6w finansowych. 

Beneficjent bl~dnie wykazal we wniosku 0 platnosc koncow<\. wartosc wskainika cross
financingu Liczba pracownik6w przeszkolonych w zakresie obslugi inJormatycznych system6w 
wspomagania zarzqdzania w administracji publicznej. Z ustalen kontrolnych wynika, ze 
przeszkolone zostaly 223 osoby, a nie jak wskazal Beneficjent 218. Uchybienie to zostanie 
sprostowane w trakcie sporz<\.dzania korekty wniosku 0 platnosc koncow<\.. 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo do zgloszenia, przed podpisaniem 
inJormacji pokontrolnej, na pismie, uzasadnionych zastrzeten co do ustalen zawartych 
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w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. 
2gloszenie zastrzeten dotyczqcych informacji pokontrolnej przysluguje Kierownikowi jednostki 
kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). 

W przypadku braku zastrzeten, jednostka kontrolowana odsyla do 12 RPO WSL jeden podpisany 
egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego 
otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo do odmowy podpisania 
informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiqzkiem zlotenia, w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania, pisemnych wyjasnien tej odmowy (wraz z tymi wyjasnieniami Benejicjent zwraca 
rowniet do 12 RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodeslanie 
podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgloszenie na pismie zastrzeten co do 
ustalen zawartych w informacji pokontrolnej, jest rownoznaczne z odmowqjej podpisania. 

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie 
wstrzymuje realizacji ustalen kontroli i zalecen przedstawionych kierownikowi jednostki 
kontrolowanej. 0 sposobie dalszego postwowania wobec jednostki kontrolowanej, ktorej 
kierownik odmowil podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor 
Wydzialu Regionalnego. 

Podpisy czlonk6w Zespolu Kontroluj'l.cego Podpis Kierownikajednostki'ikontrdl0wanej f\r' r , \1 a La 

,1?,<o:~!o.., , :;. z1-'."} -ff"/;' _/ lL ~ ")"-\~~~.,..:".. ,l&,:1C :M.i1fr; 1~J~;;~ka 
1f.1.f!:'l!l!t!/:''';;/F~;J~.te4lt: ' (miejsce, data, podpis) C 7'" 
(data, podpis) 

lnformacja pokontrolna zostala sporzqdzona w dw6ch egzemplarzach, po jednym dla lnstytucji Zarzqdzajqcej 
RPO WSL ijednostki kontrolowanej. 
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