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Sośnicowice, dnia 23 kwietnia 20l4

PRoToKÓŁ NR 59 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Gminie
sośnicowice.

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

w Katowicach przeprowadził:

Michał Lis
(imię inazwisko)

ż, Z ramięnia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Michał częluśniak
(imię i nazwisko)

Halina Waligóra

(imię i naz\ł,isko)

. wg un]owy:

. wykonanie na dzień kontroli:

Inspektor Kontoli
(stanowisko służbowe)

Operator Programu
(stanowisko sfużbowe)

Główny Specjalista ds. zagospodarowania
przeslrzennego Urzędu Miasta Sośnicowice

(slinovisko służbOw.)

571 .763,6żzł

577.763,6żzł
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3. Podstawa prawna kontroli:

Art, 400k ust. l pkt. 5 Ustalły z dnia 27 kwietnia 200lr, Prawo ochrony środolviska (Dz. U.

z,2008r. nr25, poz. l50 z póżnięjszymi zrnianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 65/20l3l72lONpoelP z dŃa 29.05.201 3r,, w sprawie

przyznanla środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 302.395,10zł,

z przezlaczeniem na realizację zadania pn.: ,oModernizacja źródeł ciepla w budynkach

indyrvidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla

Gminy Sośnicowice - etap II".

Do umorły zawańo: Aneks nr 1 z drria 10.02.2014r,, dotyczący zniany: montażu

finansowego, kwoty pożyczki, harmonogramu wlpłat i spłat pożyczki.

4,1. Warlość zńania:

aJr,,,,|n F

Woirvodłki Fuldusz Ochnonry Śnodowiskł
i Cospodłnki Wodtrj w KłrowicłcL

ul, Pl€bbc}łow,9 19.4tr035 Katowce
tel,i {032i 60 32 200, for: {032) 25l 04 06

BEGON, 27] 806983, NlP !54 22 39€31
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4.2. Rea|izacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakes rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcow}T n z dnia

|ż.l2.2OI3r. oraz §4 przedmiotowej umowy _ szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego

protokołu.

4.3. Starr formalno-prawny:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

4.4. Tetminy realizacj i zadania:

. Wg umowy pożyczki: 01.04.2013r. - 30.11.2013r.

4.5. Wykonawca:

AT Group S.A. z siedzibą w Krup§kim Młynie 42-693 przy ul. Głównej 5

. IJmowanrRGG/2720l64l2013 zdnia10.06.2013r.

. przedmiot umowy: zamawiający powierza wykonawcy pełnienie fuŃcji operatora

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II etap dla gminy Sośnicowice dla 30 inwesĘcji.

o Wartość umowy: 18.450,00zł brutto.

o Tęrmin realizacji: od 10.06.2013r. do 30.11.2013r.

4.6. Żródła finansowania zadania w okresie: kwiecień2013r. - listopad 2013r.

źródla finansowania Planowane wg umowy. Wykonanie na dzień
kontroli

Srodki WFOSiGW 302 395,10 zł 302 395,I0 ń

srodki Mieszkańców 2'7 5 368,52 zł 275 368,5ż zł

Razem: 577 7 63,62 zl 577 763,6ż zl

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:.

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów faktur, stwierdzono poprawnośó

dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania, wg wytycznych Funduszu, jak

również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu Szczegółowy opis w pkt. 7.

5. Protokoły odbiorowe:

ProtokoĘ odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostaĘ spisane z lnwestorami

w terminach od 28.08.20 1 3r. do 29.11.2013r.

Shona 2 Z 5

9J,"i.l





|o-7.0ll1l-z2

5.1. Opinie i protokoĘ rrczestników odbionr zgodnie z art. 54,59 Prawa Budowlanego:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji,

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-
1.622kgla, SOz-701kg/a, NO*-33kg/a, C0-1.417kgla, b-a-p-0,5kg/a, COz-65.655kda, przy
produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 169 GJla.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11,2013r.

Rzeczyrviste: Zmniejszenie emisji zanieczyszczet pyłowo-gazowych do atmosfery o: pyŁ
1.622kg/a, SOz-701kg/a, NO*-33kg/a, C1-1.417kgla, b_a_p-0,5kg/a, COz-65.655kg/a, przy
produkcji energii ze źródęł odnawialnych min. 169 Glla.

Rzeczlłvisty termin osiąnięcia efektu ekologicznego: 29.1 1.2013r.

_ Potwięrdzęnie osiągnięcia efektu ekologicznego, stanowi oświadczenię Pożyczkobiorcy
o osiągniętym elekcie ekologiczn},n], dostarczone do biura Frrnduszu w dniu 23.12.2013r.

6,1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

Planowane: W budynkach indyłvidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Sośnicowice,
zaplanowano wykonanie prac, polegających na:

a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w | 6 budynkach,

b) zmodernizowaniu 16 źródeł ciepła,

c) zakupie i montażu 22 instalacji solamych.

Rzecz}"wiste: W budynkach indyłvidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Sośnicowice,

wykonano prace, polegających na:

a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 16 budynkach,

b) zmodemizowaniu 16 źródeł ciepła,

c) zakupie i montażu 22 instalacji solarnych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W tabeli nr 1 dokonano zestawienia imiennego 8 wybranych losowo Inwestorów, dla których

przeprowadzono wizje lokalną oraz zweryltkowano kompletność udostępnionej przez Gminę

dokumentacji, co potwierdziło prawidłowośó realizacji zadania wg wynogów umownych

WFOŚiGW w Katowicach.
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8. Zńączn1l<l do protokołu:

c Zńącznlk nr 1 - dokumentacja fotograficzna,

9, Uwagi:

Brak.
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Tabela nr 1

1 Piotr Hosz 44-153 Trachy
ul. Wolności 10

zakup i montaź uTządzeń zródła ciepła wlposażonego
w kocioł opalany ekogroszkiem

2 Joachim Foit
44-156

sierakowice ul.
Krótka 7

zakup i montaż uldadu solamego

! Brygida Kowalska 44-153 Trachy
ul. Wolności l

zakup i montaż urządzeń żr6dła ciepła w;posażonego
w kocioł opalany ekogroszkiem

4 Barbara korona
44-156

sierakowice
ul. Pocztowa 3

zakup i montaż układu solamego

5 Małgorzata Balcer 44-153 Trachy
ul. Raciborska 8

zakup i montż urządzeń żr6dła ciepła wlposażonego
w kocioł opalany ekogroszkiem

zakup i montż układu solamego

6 Leszek Bednarski
44-153

sośnicowice
ul. Szprynek 18

zakup i montaż urządzeń źr6dła ciepła wyposażonego
w kocioł opalany ekogroszkiem

zakup i montaż układu solamego

1 Eryka Palenga
44-153

sośnicowice
ul. Graniczna 5

zakup i montż urządzeń źr6dła ciepła wlposażonego
w kocioł opalany ekogroszkiem

zakup i montaż układu solarnego

8 waldemar oczko
44- 153 Trachy
ul. Raciborska

44A
zakup i montaż Ńładu solamego

Lp.
lmię i nazwisko

inwestora
Adres Wyszczególnienie zakresu rzeczo}yego
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Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymrrje

i ednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bęz zastrzeżel.

WFoŚiGW W Katowicach
lnspcklor

/\ -a/ )r/rĄ},
' Michal Lis

Gmlna sośnlcońce
44.153 sośnicoYlic., ul, Rynd( 19

,,r]P 969.]4-2.687 ff tGOti 27625r/88

. GŁÓWNY sPECJAL§TA
d§, zago§podarowania pż€stźenne9o

pżedstawicic1 wFosiGw w katowicach
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