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Sośńcowice, 24.02.2015.Wojrwódzki Furrdusz Ochnon y Śnodowiskł
i Gotpodłnki Wodrrjw Knrowicłch

ul, Plehiscytou,łi 19 4t}035 Katowice
te|,: i032l 60 32 2C0, tax, 1032) 25 1 04 06
BEGON 27] 506983. NlP ,354_22-3s{31

PRoToKoŁ l{R 007 l2015

Kontroli wykorzystania środkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzorrej w drriu 23 i 24lutego 2015 r. w Gminie
sośnicowice.

1. Kontrolę z ramienia Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowi c ach przeprow adzlł .

Ryszard Cwik Specjalista
(inrię i nazrrisktl) (slalltlrrlsko s}uzbolre)

,Xl:ł*]..'-l:) (.,.,,',.1,',.Ę:§1,9.1,,,,",

2. Z ramlenia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielń,.

*"{:',,,::|5,1?xi,ro 
'",o3hl:.,,'*:,,,1}il,.".Tr"j'

3. Podstawa prawlla kontroli:

Aft. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnja 27 kwietrria 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U
z 2008r. nr 25^ poz. l50 z pożniejszyrni znianami).

4. Przędmiot kontroli:

Utnorł,a pożyczkl nr 771l2071l72lOWlok.-st/P z dnia 08.07.2011 r., Aneks nr 1 z dnia
27.11.2012 r., Aneks nr 2 z dnia 13.05.2013 r., Aneks nr 3 z dnia 29.08.2013 r., Aneks
nr 4 z dnia 18.11 .2013 r. w sprawie przyznania środkow WFOSiGW w Katowicach

w wysokości. 2.567.866,26 zł
na zńanię:,, Up orzqdkowunie g osp o darki ś ciekow ej w aglo meracji Si erakowice p oprzez

budowę kanalizacji sunitarnej i oczyszczalni ścieków".

. wykonanie na dzień kontroli.

15.090.892,48 zł

18.482.237,93 zł (wg OT).

4.2. Realizacja zal<r esLL r zęczow ęgo zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Realizacja zakresu rzeczowęEo zadanl,a jest zgodna z harmonogramem rzeczawo - finansow;rm

z dnia I4.I0.20l3 r. (z wyjątkiem wykonania mniejszej ilości podłączeh do budynków) -
szczegrłłowy opis w pkt. 6.I,7 i9 niniejszego protokołu.
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4.3. Stan formalno-prawny:

e Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 138/08 StaroĘ Gliwickiego z dnia 28.02.2008 r. na
budowę kanalizacji sanitamej w mi ej scowości Si erakowi ce,

r Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 133/13 Starosty Gliwickiego z dnia 04,03.2013 t. na
budowę kanalizacji sanitarnej w m i ej scowo ś ci Si erakowi ce.

l Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 138/13 Starosty Gliwickiego z dnia 05.03.2013 r. na
budowę kanalizacj i sanitarnej w miej scowości Sierakowice

o Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 794/a6 Starosty Gtiwickiego z dnia 29.12.2OO6 t. na
budowę kanalizacji sanitamej w Rachowicach wraz z budową aczyszcza7ni ścieków
sierakowicach.

o Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 90/13 Starosty Gliwickiego z dnia 08.02.2013 r. na

budowę kanalizacji sanitarnej w Rachorłicach wraz z budową oczyszczalni ścieków
Sierakowicach - pĄekt zamienny.

o Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 83/08 Wojewody Śląskiego z dnia 23.05.2008 r. na
przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 408 kanalizacjąsanitarną w Sierakowicach, :-

o Pozwolenie na budowg: Decyzja nr I34/l2 Wojewody Śląskiego z dnia 2I.09,2012 r. na
ptzekoczertie drogi wojewodzkiej nr 408 kanalizacją sanitarną w Sięrakowicach.

o Pozlłolęnie wodno-prawnę: Desyzja Starosty Gliwickiego z dnia 18.12,2006 t. na

wprowadzenie wylotem do rowu melioracyjnego oczyszczonych ściekow komunalnych.

l Pozwolenie wodno-prawne: Decyzja Starosty Gliwickiego z dnia 08.02.2008 r. na

ptzek*roczeniękanalizacją sanitarną cieku Mynowka i cieku Sierakowickiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

. wg umowy poĘcz}ł: 18.08.2010 r, - 30.11.2014 r.

4.5. Wykonawca: \
Dla zadania pn.: ,,Uporzqdkowanie gospodurki ściekowej w aglomeracji Sierahowice poprzez

budolłę kanalizacji sanitałnej i oczyszczalni ścieków".

ooCentrum Nowoczesnych Technologii'o S.A. Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.

o Umowa nr ZPl8l2010 z dnia 12.08.2010r., Aneks nr t z dnia 07.02.20ltr., Aneks
nr ż z dnia27.09.201żr., Aneks nr 3 z dnia 26.04.2013r., Aneks nr 4 z dnia 30.07.2013r.

o Wartośc zadania 14.701.374,86 zł brutto. (wg kosztorysu ofertowego).

1 6.9 45.7 65,17 zł brutto. (wg obmiaru powykonaw czego).

o Termin realizacji: 18.08.2010 r. - 31.08.2013 r.

o Przekazanie placu budowy: 18.08.2010 r.
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Dla zadania pn.: ,,Upołzqdkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice popr7ex,

budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków" - zamówienie dodatkowe na
podstawie protokołów konieczności na roboty dodatkowe nr 1r 21 3, 4, 5.

,rCentrum Nowoczesnych Technologii" S.A. Sosnowieco ul. ParĘzantów 1l.
o Umowa ff ZPl10l2013 z dnia 10.06.2013 r., Aneks nr l z dnia 29,07.2013 r,
o }[ańość zadania,.580.687,38 zł brutto.
o Terminrealtzacji: do 31.08.2013 r.

DIa zadania pn.: ,,Uporzqdkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez
buclowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków" - pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

,'PHIN Consulting'o Sp. 
" 

o.a.Łódź, ul. Częstochowska 63/

. Umowa ff ZPl12l2010 z dnia 05.08.2010 r., Aneks nr 1 z dnia 28.12.2012 r., Aneks
nr2zdnia27.06.2013r.

o \Ą/artość zadania:346.428,30 zł brutto.

o Terminrealizacji: do 31.10.2013 r.

Dla zadania pn.: .,Uporzqdkowanie gospodarki ściekowej w uglomeracji Sierakowice poprzez
budowę kanulizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków" - pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla robót dodatkowych.

,,PIIIN Consulting" Sp. 
" 

o.o.Łódź, ul. Częstochowska 63/

. UmowanrRGGl2720/25l2013 z dnia 29.05.2013 r
o \Ą/artość zadania,.54.000,00 zł brutto.

o Terminrealizacji: do 31.10.2013 r.

4.6. Żródłafinansowania zadaniaw okresie: 2010 r.- luty 2015 r.

Planowane wg umowy. wvkonanie

Środki WFOŚiGW Katowice -
poĘczka,

2.567,866,26 ń 2.567.866,26 zł

Środki RPO l 1,881.059,65 zł 14.001.489,29 zł

Srodki własne Gminv: 641.966,57 ń 1.912.882,38 zl

Razem: 15.090.892,{8 zl 18.482.237,93 zl

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środkow WFOSiGW:

o Faktura VAT nr 0003l2l|1lFSBZ z dnia I1.02.20II
zczego kwota 37.069,1l zł płatna ze środkow
04.03.20II r.

r. na kwotę żI7 .797,35 zł brutto
pożyczki WFOŚiGW przelew:
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Faktura VAT nr 5/O2ł2a11 z dnia 22.02.2al1 r. na kwotę 5.160,00 zł brutto z czego
kwota 877120 złpłatnaze środkow pażyczŁłWFOSiGW przelew: 23.03.201t r.

Faktura VAT nr 0001/3/11IFSBZ z dnia 03.03.2011 r. na kwotę 232,464,16 ńbrutto
z cze3o kwota 39.565140 zł płatna ze środków poĘcz!ł WFOŚiGW przelew:

23.03.2011 r.

Faktura YAT nr 8la3l2}1l z dnia 15.03.2011 r. na kwotę 5.535,00 zł brutto zczego
kwota 942,a6 zł płatna ze środków pozyczki WFOŚiG]$/ przelew: 12.04.ż0lI t.

Faktura VAT nr aOU |4/II{FSBZ z dnia 08.04.201l r. na kwotę 389,848,83 ź brutto
z c?śgo kwota 66,33212? zł płatna ze środków paĘczlł WFOŚiGW przelew:

0ó.05.2011 r.

Faktura VAT nr |2/04l20II z dnia I5.04.2OI1 r. na kwotę 9.ż6|,00 zł brutto zezęgo
kwota t.576r22złpłatnaze środkow poĘczJł WFO§iGV/ przelew: 10.05.2011 r,

Faktura VAT nr 0a07/5ll1lF'SBZ z dnia24.05.2011 r. na kwotę ll7.789,5a zł brutto

zczego krvota 20.a47,77 zł płatna ze środków pożyczlł WFOŚiGW przelew:

O7.06.2O11 r.

Faktura VAT nr OOO4lsllllFSBZ z dnia 24.05.2011 r. na kwotę 64.726,73 zł brutto

z czego kwota 1!.016149 zł płatna ze środków pożyczl<t \Ą/FOŚiGW przelew:

07.06.2011 r.

Faktura VAT nr a}}s/SllllFSBZ z dnia24.a5.2al1 r. na kwotę 217.254,62 zł brutto

z czego kwota 36.9?6174 zł płatna ze środkow pożyczkt WFOŚiGW przelevł:

07.06.20lt r.

Faktura VAT nr 00O6/5/1I/FSBZ z dnia24.05.2aI1 r. na kwotę 118.055,61 zł brutto

z czego lovota 20.093,06 zł pł.affia ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew:

07.06.2a11 t
Faktura VAT nr la/06l201l z dńa 08.06,201l r. na kwotę l2.3CI?,O0 zł brutto zcze5a
kwota 2.093,80 złpłatnaze środkow pozyczkl WFOSiG]M przelew: B.a7.20tI r,

Faktura VAT nr 0O10/6/11|FSBZ z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 1l1.033,45 zł brutto

z częgo kwota 18.897,89 zł fiatna ze środków poĘczki \^rFOŚiGW przelew:

2a.07.20It r.

Faktura VAT nr OO11l6l11lFSBZ z dnia 30.06.2011 r, na kwotę 328.245,86 zł brutto
zczego kwota 55.867,44 zł płatna ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew:

2O.a7.2all r.

Faktura VAT nr 00l2l6lI1lFSBZ z dnia 30.06.201l r. na kw-otę 6Z0.283,01 zł brutto

z cze1a kwota la5.5?2r17 al pł.atna ze środkorlr poĘezń WFOŚiGW przelew:

20.07.2011 t.

Fakfura VAT nr OaI3/6/l1lFSB.Z z dnia 30.06.2011 r. na lnrotę 396.571,27 ź brutto

zczega kwota tr1,4g6,42 zł płatna ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew:

20.a7.20lI r.
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o Faktura VAT nr aU |5|IIESBZ z dnia 30.06.ż011 r. na kwotę 155.487,52 zł brutto
z częgo kwota 26.463198 zł płatna ze środków pożyczki WFOSiGW przelew:

20.07.20II r.

o Faktura VAT nr 54106120II z dnia 30.06.20l l r. na kwotę 38.280,06 zł brutto z czego
kwota 6.51,5,27 złpłatnaze środków pożyczki WFOSiGW przelew: 29.07.2OIIr.

o Faktura VAT nr 0007l7lIIlFSBZ z dnia 29.07.20|I r. na kwotę 501.459,18 ń brutto
z czego kwota 85.348,35 zł płatna ze środków pożyczkt WFOŚiGW przelew:

19.08.2011 r.

o Faktura VAT nr 000817/LI/FSBZ z dnia29.07.2011 r. na kwotę 69.997,90 ńbrutto
z czego kwota 1t.9t3,64 zł płatna ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew
19,08.2011 r.

o Fakfura VAT nr 0009l7lIIlFSBZ z dnia29.07.2011 r. na kwotę 303.191,65 złbrutto
z cz'ego kwota 51.603,22 zł płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew,.

19.08.2011 r.

o Faktura VAT nr }}I)171II1FSBZ z dnia 29.07.20ll r. na kwotę 49.601,99 zł brutto
z czego kwota 8.442,26 zł płatna ze środkow pożyczki WFOSiGW prze|ew:

19.08.20l1 r.

o Faktura VAT nr ))lll7lIllFSBZ z dnia29.07.2011 r. na kwotę 129.648,25 ńbrutto
z azęgo kwota 22.066,13 zł płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW ptze|ew:

19.08.20l l r.

o Faktura VAT nr I8l08l2}l1 z dnja 18 08.2011 r. na kwotę 25.a37,66 ń brutto z czeTo

kwota 4.261,,41, zł płatnaze środków poĘ czki WFO ŚiGW przelew : 06.09.20 1 1 r,

o Faktura VAT nr lll08l201l z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 2.610,55 ń brutto z częgo

kwota 444,32 złpłatnaze środków pożyczhł WFOŚiGW przelew: I2.09.2Ollr.

o Faktura VAT nr 00I2l8ll1lFSBZ z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 477.592,15 złbrtttto
z cze1o kwota 81.286118 zł płatna ze środków pożyczki WFOSiGW przelew:

26.09.20lI r.

o Faktura VAT nr 0013/8/1I/FSBZ z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 158.805,05 ńbrutto
zczego kwota 27.028162 zł płatna ze środków pożyczŁ,l WFOŚiGW ptzelew:

26.09.2Ol1r.

o Faktura VAT nr 00I4181I1ESBZ z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 376.946,19 złbrutto
z częgo kwota 64.156124 zł płatna ze środków pożyczh,l WFOSiGW przelew:

26.09.20II r.

o Faklura VAT nr 0015/8/1I|FSBZ z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 66.112,77 ńbrutto
z częgo kwota 11.252139 zł płatna ze środków pożyczki WFOSiGW przelew:

26.09.20II r.

o Faktura VAT nr 0016/8/1IIFSBZ z dnia 31.08.201l r. na kwotę 59.989,60 złbrutto
z częgo kwota 10.210,23 zł płatna ze środków pożyczkl WFOŚiGW przelew:

26.09.20II r.
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Faktura VAT nr 1-1/O9l2O11 z dnia 19.09.2011 r. na kwotę 27.069,84 zł brutto z czeplo
kwota 4.607129 złpłatnaze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew: t8.10.2011 r.

Fakfura VAT nr 00l0/9i1llFSBZ z dnia 30.09,2011 r. na kwotę 38.808,42 zł brutto
Z częEo kwota 6.605119 z| pł,atna ze środkow pozyczki WFOSiGW przelew:
25.t0.20t 1 r.

Faktura VAT nr 00l1l9i1llFSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 89.111,11 zł brutto
z czego kwota 15,16617l zł platna ze środków pażyczJa WFOŚiGW przelew:
25.tl.żOtt r.

Faktura VAT nr 00l2/9/l1lFSBZ z dnia3a.a9.2a1l r. na kwotę 133.446,|9 zł brutto
Z czego kwota 22.712,54 zł płatna ze środkow pażyczla WFOŚiGW przelew:
25.10.201 l r.

Fakfura VAT nr aU3/9/I1IFSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 153.477,30 zł brutto
z ozęEo lavota 26.121,84 zł płatna ze środków pożyczlł WFOSiGW przelew:
25.I0.2011r.

Faktura VAT nr aaWlgltllFsBz z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 112.844,23 zł brutto
z cz,ęEo kwota l9.2a6,09 zł płatna ze środkow poĘczkt WFOŚiGW przelew:
25.10.2011 r.

Faktura VAT nr 0015/9/l|lFSBZ z dńa 30.09.2011 r. na kwotę 82.927,66 zł brutto
z czego kwota 14.1,14129 zł płatna ze środkow pażyczJł WFOŚiGW przelew:
25.t0.20l| r.

Faktura VAT nr 00I6l9/|llFSBZ z dnia 30.a9.20I1 r. na kwotę 96.516,13 zł brutto
zczegD kwota 16.427,04 zł pŁatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew:
25.1a.201l r.

Faktura VAT nr 0a|7E/11/TSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę Z8?.05t,3O ż brutto
z częgo kwota 48.856,13 zł pł.atna ze środków poĘcz}ł WFOŚiGW przelew:
25.10.20l l r.
Fakfura VAT nr 0018/9/11IFSBZ z dnia 30.09,201I r. na kwotę 219.928,72 zł brutto
zazęgo kwota 37.43tr87 zł płatna ze środkow pozyczki WFOŚiGW przelew: 

9
25.10.2011 r.

Faktura VAT nr 30ll0/201l z dnia 24.rc.2a11 r. na kwotę 28.843,50 zł brutto z czego
kwota 4,9w r'6 zł pł.aan ze środków paży czki lilFoŚicw przelew: 1 0. 1 1, 20 l 1 r,

Fakfura VAT nr 001ó/10/1I/FSBZ z dnia 31.10.201l r. na kwotę 8.326,44 zł brutto
zczego kwota 1.417,16 zł płatna ze środkow pożyczkj WFOŚiGW przelew:
25.11.20|1r.

Faktura VAT nr 1OI7/1O|LL|FSBZ z dnia 31 10.2011 r. na kwotę 229.421,8I zł brutto
zcze1o kwota 39.047,59 zł płatna ze środkow pożyczki V/FOŚiGW przelew:

25.tI.2OI1r.

Faknlra VAT nr 0018/10/1IIFSBZ z dnia 31.rc.201l r. na kwotę 120.3l4,0a zł brutto
zczego kwota 20.477,44 zł płatna ze środkow pożyczkl WFOŚiGW przelew:

25.11.201l r.

Strona 6 z 14



Io-7.0llll-Z2

Faktura VAT nr 0019/1 )llLlFSBZ z dnia 31.10.201 1 r. na kwotę 180.772.66 zł brutto

z częgo kwota 30.767,50 zł płatna ze środkow pożyczki WFOSiGW przelew:

25.11.20ll r.

Faktura VAT nr 00ż0|10|II/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę I49.455"65 zł brutto

z czego kwota ż5.431,g5 zł płatna ze środków pożyczki WFOSiGW przelew:

ż5,ILZ}II r.

Faktura VAT nr 0021l10l11/FSBZ z dnia 3l 102011

z czego kwota 10.636,,75 zł płatna ze środków
25.11.2011 r.

Faktura VAT nr 0022ll0l111FSBZ z dnta 31,10.2011

zczęgo kwota 11.367,00 zł płatna ze środków

r. na kwotę 6ż.495,57 zł brutto
pożyczki WFOSiGW przelew:

r. na kwotę 66.786"11 zł brutto

pożyczki WFOŚiGW przelew:

25.11 .2011 r,

Faktura VAT nr 0023ll0l|1lFSBZ z dnia 31.10.20ll r. na kwotę 54.648,14 zł brutto
zczeEo kwota 9.301,11 zł płatna ze środków pożyczki WFOSiGW przelew:

25.I1,20Il r.

Faktura VAT nr 0024l10l1llFSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 60.215,60 zł brutto

z czego kwota 10.248,70 zł płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew:

25.IL2}II r.

Faktura VAT nr 0025ll0lI1lFSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 290.566,34 zł brutto

z czego kwota 49.454,39 zł płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew:

25.I1.20Il r.

Faktura VAT nr 0018/1IllIlFSBZ z dnia 30.11.20ll r. na kwotę 278.329,74 zł brutto

zczęgo kwota 47.371,72 zł płatna ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew:

21.12.201l r.

Faktura VAT nr 0019/1IllllFSBZ z dnia 30.11.20l1 r. na kwotę 41.373,36 zł brutto

z czego kwota 7.031,53 zł płatna ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew.

21.1ż,2OIl r.

Faktura VAT nr 0020lllIII1FSBZ z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 738.291"40 zł brutto

zczego kwota 125.657,20 zł płatna ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew,.

21.12.2011 r.

Faktura VAT nr 0021lllllllFsBz z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 255.831,05 zł brutto

z czego kwota 43.542,45 zł płatna ze środków pożyczki WFOSiGW przelew:

21.I2.201l r.

Fakfura VAT nr ))zzlllllllFsBz z dnia 30.11.20l1 r. na kwotę 60.044,47 zł brutto

z czego kwota L0.2tg,57 zł płatna ze środkow pożyczki WFOSiGW przelew:

2I.I2.20Il r.

Faktura VAT nr 12ll2l201l z dnia09.|ż.2011 r. na kwotę 6I.692,97 zł brutto zczęgo
kwota 10.500,13 zł płatnaze środków pożyczki WFOŚiGW przelew,. 09,01.2012r.
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Faktura VAT nr OO|3ll2/lllFSBZ z dnia 30.12.2011 r. na kwotę 458.042,36 zł brutto
z azego kwota 77.958,81 zł płatna ze środkow poĘczki WFOSiGW przelew:
Ol.a2.2Ol2 r.

Fąktura VAT nr }}lr4lIżlIllFSBZ z dnia 30Iż.2011 r, na kwotę 156.883,71 zł brutto
z czego kwota 26.701'6l zł płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew:
0T.02.2012r.

Faktura VAT nr 00I5lI2l11lFSBZ z dnia 3012.2011 r. na kwotę 88.122,35 zł brutto
z czego kwota 14.998,42 zł płatna ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew:
01.02.2012 r.

Faktura VAT nr 0016|12|1T/FSBZ z dnia30.12.2a1,1 r. na kwotę 247.539,39 zł brutto
z czego kwota 42.13t,20 zł płatna ze środków pożyczki WFOSiGW przelew:
01.02.2012 r.

Faktura VAT nr 0007|2/L2IFSBZ z dnia 27.02.20|2 r, na kwotę 67,0|4,83 zł brutto
z cze9o kwota 11.405,92 zl pł,atna ze środków pożyczki WFOSiGW przelew:

16.03.ż0l2 r,

Faktura VAT nr 0008/2|12/FSBZ z dnia 27 02.2012 r. na kwotę 117.698,02 zł brutto

z czego kwota 20.032,20 zł płatna ze środkow pożyczki WFOSiGW przelew:

16.03.2012 r.

Faktura VAT nr 0009/ż|12/FSBZ z dnia 27.022012 r. na kwotę 208.664,05 zł brutto
z cze1o kwota 35.514,62 zł płatna ze środkow pożyczki WFOSiGW przelew

16.03.2012 r.

Faktura VAT nr 00I0l2ll2lFSBZ z dnia 27.02.2012 r. na kwotę 40.855,54 zł brutto

z czego kwota ó.953,ó1 zł płatna ze środkow pożyczki WFOSiGW przelew:

16.03.2012 r.

Fakfura VAT nr 2010212012 z dnia 20.02.2012 r. na kwotę 22.583,28 ż brutto z czego

kwota 3.843,67 złpł,atnaze środkow poĘczh,s, WFOŚiGW przelew: 19.03.20|2r.

Faktura VAT nr 410312012 z dnia06032012 r. na kwotę 10.316.13 zł brutto zcze4o
kwota 1.755,80 zł płatnaze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 04.04.żOlż r.

Faktura VAT nr 0006/3/12|PSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 233.476,46 zł brutto

zczego kwota 39.737,69 zł płatna ze środków pożyczki WFOSiGW ptzelew:
23.04.2072r.

Faktura VAT nr 0007l3ll2lFSBZ z dnia 30,03.2012 r. na kwotę 242.932,90 zł brutto

zczego kwota 41.347,18 zł płatna ze środków pożyczl<l WFOŚiGW przelew:

23.04.2012 r,

Faktura VAT nr 001żB||2/FSBZ z dnia 30.03.2012 r na kwotę 233.707,44 zł brutto

zczego kwota 39.777100 zł płatna ze środkow pożycz!<t WFOŚiGW przelew:

23.04.2012 r,

Faktura VAT nr 0013l3l12lFSBZ z dnia 30,03 .2012 r. na kwotę 233.666,69 ń brutta

z czego kwota 39.77a,07 zł płatna ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew:

23,04,2OI2 r.
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Faktura VAT nr O\I4|3|I2|FSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 92.883,94 zł brutto

z częgo kwota 15.808,85 zł płatna ze środkow pożyczkt WFOSiGW przelew:

23.04.2012 r.

Faktura VAT nr 00l5l3l1żlFSBZ z dnia 30032012 r. na kwotę 116.5Iż,8ż zł brutto

z czego kwota 19.830,48 zł płatna ze środkow pożyczki WFOŚiGW przelew:
23,04.2012 r,

Faktura VAT nr 00|6l3ll2lFSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę l1.009,02 zł brutto
z czego kwota 1.873,74 zł płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew:

23,04.2012 r,

Faktura VAT nr 00I7l3l12lFSBZ z dnia 30.03.20|2 r. na kwotę 195.710,1ż zł brutto
z czego kwota 33.309,86 zł płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew:

23.04.2012 r,

Faktura VAT nr l0l04l20l2 z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 32.|96"63 zł brutto z czego

kwota 5.479,87 złpłatnaze środków poĄczki WFOŚiGW przelew: l0.05.żOl2r.

Faktura VAT nr 0ll10l2012 z dnia 02.10.2012 r. na kwotę 2.460,00 ń brutto zczego
kwota 418,70 zł płatnaze środkow pożyczkiwFoŚicw przelew: 15.10,2012 r.

Faktura VAT nr l4l09l20l3 z dnia24.09.2013 r. na kwotę 68.150,29 zł brutto zczego
kwota lt.6l4,8g zł płatnaze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 27.09.2OI3 r.

Faktura VAT nr 1610912013 z dnia26.09.2013 r. na kwotę 5.891,20 zł brutto zczego
kwota 1.002,68 zł płatnaze środków pożyczkiwFoŚicw przelew: 27.09.2OI3 r.

Faktura VAT nr 1725 z dnia26.09.2013 r. na kwotę I.216,47 zł brutto zczego kwota

207,04 zł płatna ze środkow poży czki WFO Si GW ptzelew : 27 .09,201 3 r.

Faktura VAT nr 0002l9ll3lFSBZ z dnia 17.09.2013 r. na kwotę 5.227.219,55 zł brutto

z czego kwota 512.320,33 zł płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew:

30,09.2013 r.

5. Protokoły odbiorowe:

o Protokołem z dnia 30.08.2013 r. dokonano odbioru końcowego robot wykonanych

w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Uporzqdkowunie gospodarki ściekowej

w aglomerac.ji Sierakovice poprzez budoluę kanalizacji sanitarnej i oczyszczulni

ścieków" zgodnie z umową ZPl8l2010 z dnia 12.08.2010 r.

o Protokołem z dnia 30.08.2013 r. dokonano odbioru końcowego robót wykonanych

w ramach zadania inwesĘcyjnego p n.: ,,Uporzqdkowanie gospodarki ściekovej

w aglomeracii Sierukotyice poprzez budo,1uę kunulizacji sanitarnej i oczyszczalni

ścieków" zgodnie z umową ZP11012013 z dnia 10.06.2013 r,

o Protokołem z dnia 16.12.2013 r. przekazano do uzytkowania siec kanalizacji sanitarnej

w Sierakowicach i Rachowicach wraz z pompowniami sieciowymi i pompowniami

przydom owy mi or az oczy szczalni ą ści ekow w Si erakowi cach.
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5.1. Opinie i protokoły uczestnikow odbioru zgodnie z arl. 54-59 Prawa Budowlanego.

W dniu 30.10.2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w- Gliwicach wydał
Decyzję nr 152/Soś./2013 pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitamej
w Rachowicach wraz z budową oczyszcza|ni ściekow w Sierakowicach. Decyzja stała się
ostateczrra w dniu 20.11.2013 r.

W dniu 31.10.2013 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gliwicach
PrzYął zawiadomięnie z dnia 30.10.2013 r. o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowoŚci Sierakowice w ul. Wiejskiej, Tworogowskiej, Długiej, Wąskiej,
Szerokiej, Kasźanowej, Kozielskiej, Pocztowej, Lipowej i Gornej. W listopadzie 2013 r.
PINB nie wniosł sprzeciwu co do uzytkowaniakanalizacji.

W dniu 21.10.2013 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gliwicach
Przyjął zawiadomi enie z dnia 26.09.2013 r. o zakohczeniu budowy odcinkow kanatizaqi
sanitarnej w miejscowości Sierakowice w ul. Wiejskiej, Tworogowskiej, Długlej,
Wąskiej, Szerokiej, Kasztanowej, Kozielskiej, Pocztowej, Lipowej i Gornej.
W listopadzie 2013 r. PINB nie wniósł sprzeciwu co do uzytkowaniakanalizacji.

W dniu 2'l..10.2013 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gliwicach
przyjął zawiadorni enie z dnia 26,09.2013 r. o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Sierakowice w ul. Wiejskiej, Długiej, Szerokiej, Kasztanowej,
Kozielskiej, Pocztowej. W listopadzie 2013 r. PINB nie wniosł sprzeciwu co do
uzytkowania kanalizacj i.

W dniu l7.10.20t3 r. Wojewodzki Inspektorat Nadzoru Budow-lanego w Katowicach
przyjął 2 zavłiadomienia o zakończeniu budowy związanej z przel<roczeniem drogi

wojewodzkiej nr 408 kanalizaclą sanitarną w Sierakowicach.

Oświadczeniem z dnia 14.01.2015 r. Burmistrza Miasta Sośnicowice potwierdzono, że

powiadomiony Sląski Wojewodzki inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach
w ustawowym terminie 2l dni od dnia zawiadomienia, nie zgłosił sprzeciwu co do

uzytkow ania wybudo wanej kanalizacj i s anitamej .

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

l. odprowadzenie ścieków z 445 podłączeń do budynkow,

2. stworzenie warunkow do oczyszczenia ścieków w ilości q=340 m3/d do parametrów

określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzenie ściekow.

Rzeczywiste: do dnia 30.11.2014 r,:

1. odprowadzono 133 -'/d ścieków na oczyszczalnię z 38ó podłączeh do budynkow,

ż. ilośc osob podłączonych do wybudowanej kanalizacji wynosi 1.5ż4 RLM,
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3. poprzez modernizację oczyszczalni, stworzono warunki do oczyszczenia ściekow
w ilości 340 m3/d do parametrow określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na

odprowadzeni e ściekow.

Sprawozdanię zbadań nr 1|45IlLBl20|4 z dnia 10 09 2O14 r

-BZT5 - 3,0 mg/l (do 25 mg/l),

- CI,LZT - 35 mg/l (do 125 mg/l),

- zawiesina ogolna - 8,6 mg/l (do 35 mg/l).

Sprawozdanie zbadań nr 1ż922/I-8/20|4 z dnia 10. l0.2014 r

- BZT5 - 4,8 mg/l (do 25 rng/l),

- CI,ZT - 37 mg/l (do 125 mg|),
- zawiesina ogolna - 11,0 mg/l (do 35 mg/l).

Badania jakości ścieków oczyszczonych wykonał Ośrodek Badań i Kontroli Srodowiska
Sp.zo.o.wKatowicach.

Ilośc ściekow oczyszczonych w dniu uruchomienia oczyszczalni wynosiła: 101 m3/d.

6.1. Efekty rzęczowe - wg inwentaryzacji powykonawczej.

KanalŁacja sanitarna:

o kolektor tłoczny sanitarny a 125 mm z rur PE o długości 275,22 mb
(wg umowy:264,00 mb),

o kolektor tłoczny sanitarny a n0 mm z rur PE o długości 1.781,98 mb
(wg umowy: 1.635,00 mb),

o kolektor tłoczny sanitarny a 75163 mm z rur PE o długości 729,39 mb
(wg urnowy: 730,00 mb),

. kolektor grawitacyjny sanitarny a 300 mm z rur PVC o długości 1.451,03 mb
(wg urnowy: 1.414,00 mb),

o kolektor grawitacyjny sanitarny a 250 mm z rur PVC o długości 2.015,34 mb
(wg umowy: l,987,00 mb),

. kolektor grawitacyjny sanitarny a 200 mm z rur PVC o długości 13.852,82 mb
(wg umowy: 12.969,00 mb),

o kolektor grawitacyjny sanitarny a l50 mm z rur PVC o długości 1.664,14 mb
(wg umowy: 2.619,00 mb),

o przepompownie sieciowe - szfuk 6 - Pl, P2, P3, P4rPso P6 (przepompownia
dodatkowa) (wg umowy: sztuk 5)

o przepompownie przydomowe * sztuk 6 - PPl, PPz,PP3, PP4, PPs, PP6 (wg urnowy:

sztuk 6).

Do dnia 30.11.2014 r. wykonano 386 podłączeń do budynków na planowane 445.

Ostatnia umowa na odprowadzenie ścieków podpisana zostńaw dniu 05.11.2014 r.
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Oczysz czalnia ścieków :

o wybudowano oczyszcza|nię ściekow mechaniczno-biologiczną do przepustowości
340 m3/d. (szczegołowy opis wykonanych robot ujęto w zńącznlku nr 1 niniejszego
protokołu).

7. LIstalenia praividłowości realizacji umowy

o Do dnia kontroli nie osiągnięto planowanych efektów ekologicznych w postaci
rvYkonania 445 podłączeń kanalizacyjnych do posesji (w dniu 28.11,2014 r.
PoŻYczkobiorca wystąpił do Funduszu o zmianę zapisów umowy, doĘczących
zmniejszenia wymiaru efektu ekologicznego).

l Znacznie zwiększona została wartość zadania z 15.090.892,48 zł (wg umowy
pożyczki) na 18.482.237,93 zł(wgoT) - wyjaśnieniaw załączniku nr 2.

8. Załączttiki do protokołu:

. Załącznik nr 1 - szczegołowy opis wykonanych robót na oczyszczalni.

o załącznik nr 2 - wyjaśnienia w sprawie wartości zadania.

. Zńącznik nr 3 - przykładowa umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ściekow.

9. Uwagi:

o wybiórczo sprawdzono i zweryfikowano 30 umów o zapatrzeniu w wodę
i odprowadzenie ściekow (ostatnia umowa podpisana zostńa 05.11.2014 r.) dla
następuj ących adresow.

L.p.
Rachowice

(ulica i nr posesiil Nr umowy z dnia

L Pogodna 1 Uralt3 z 10.09.2013 r.

2 Pogodna 10 6/ra/t3 z 11.09,2013 r.

3 Wieiska 32 28lrall3 z 17.09.20t3 r.

4 Wieiska 35 29/ralL3 z 17.09.20L3 r.

5 Spokojna 1 41,/ra/t3 z 19,09.2013 r.

5 Spokojna 5 42/ra/L3 z a9.09.2Ot3 r

7 Piękna 8 59 / ra/ t3 z 02.10.2073 r.

8 Piękna 10 60 / ra/ 13 z O2.10.2013 r,

9 Mita 3b 92/ra/1,3 z 17.1,0.ż013 r.

10 Miła 3a 91,1rall3 z L7,L0.20L3 r

L.p.
sierakowice

(ulica i nr posesji)
Nr budynku

1 Wiejska 71 2/Si/73 z 11.09.2OL3 r.

2 Kozielska 25 86 /Si/ 13 z'J,9.!0.2013 r

3 Wiejska 27 8/Si/13 z 1,1,.09.20t3 r

4 Wiejska 47 28lsilL3 zL4.09.2OL3 r
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5 Kozielska ].4 84lsi/13 z 1,9.70.20L3 r.

6 Kozielska 53 76/Sil1,3 z 18.10.2013 r.

7 Kozielska 59 68 /Si/ 1,3 z'J,4.t0.2O1,3 r,

8 Kozielska 61 67lsil\,3 z 1,4.I0.20t3 r.

9 Leśna ]. 55lsil13 z 08.10,20].3 r.

10 Leśna 3 56/Si/13 z 08.10.2013 r.

1,7 Leśna 5 8O/Si/13 z 19.70.2073 r.

1,2 Tworogowska 5 61,1Si/13 z 08.10.2013 r.

13 Tworogowska 7 t53 /Si / 1,3 z 29.1,1,.2OI3 r.

1,4 Kasztanowa ]. 1,36/5l/1,3 z 15.II.2O1,3 r.

15 kasztanowa 4 3lsi/14 z 29.0L.2OL4 r

16 Rachowicka 5 !65/Sil1,3 z 3O.t2.2O1,3 r.

1,7 Rachowicka ].]. 7 /Sl/1,4 z 2'J,.O2.2O1,4 r

18 Górna 8 36 /Si/ 1,3 z 28.09.2OI3 r

19 Górna 6 l17 /Sil13 z O6.t1,.2013 r

20 Pocztowa 3 I23/Si/13 z O8.7'J,.2OI3 r

Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,

wykonano dokumentacj ę fotograftczną zrealizowanego zakresu rzeczowego i wybi orczo

sprawdzono wykonanie 33 szfuk podłączeń kanalizacyjnych dla następujących adresow:

L.p. Rachowice (ulica) Nr budynku

1, Pogodna 1

ż Pogodna 10

3 Wiejska 32x2

4 Wiejska 36

5 Spokojna 1,

6 Spokoina 5

7 Piękna 8

8 Piękna 10

9 M ła 3a

10 M ła 3b

L.p. Sierakowice (ulica} Nr budynku

t Wiejska 7IxZ

2 kozielska 25x2

3 Wiejska 27

4 Wiejska 47

5 kozielska 1,4

6 kozielska 53

7 kozielska 59

8 kozielska 61,

9 Leśna I
10 Leśna 3

1,t Leśna 5

1,2 Tworogowska 5
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13 Tworogowska 7

1,4 kasztanowa 1

15 kasztanowa 4

76 Rachowicka 6

17 Rachowicka 11

18 Górna 8

19 Górna 6

2o Pocztowa 3

Protokoł sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzaah z czega jeden zatrzymuje
j ednostka kontrolowana.

Na tym protokoł zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

Przeclsfarliciel U}OŚiGW \\ Katorlicach

WFoŚiGW w Kalowicach
lnsocktor

ffi
Michal Lis

Gmlna Sośnicowice
44-153 Sośnicowice, ul, Rynek 19

NIP 969_14-22-687 REGON 27625786
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