
WoirwodIki Fur.rdu* Oclrlo,1y Śnodoryiske
i C,orpodnnki Wodłrj w Kąrouicnch

ul, łebisclowa ] 9. 40-095 {aiqłlr:e
iel,l {032) 60 32 200 lax: 1032) 25l 04 &)
REGo\ 2 r]806983, tllP ?5!-72-ijE€3,

lo-7.0|lll-z:2

Sośnicowice, dnia 15 marca 20l7

PRoToKÓŁ NR 44 / 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeplowadzonej w dniu 15 marca 2017 r. w Gminie
sośnicowice.

l. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochron1, Środorł,iska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach przeprorr,adził:

Ryszard Ćwik
1lmie inaz\\isko)

Michał Lis
(imię inaz[isko)

2. Z ranlienta kontlololvanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Krzysztof Ciszewski
(imię i nażNisko)

Michał czeluśniak
(imlę i naz§isko)

. wg umowy:

o wykonanie na dzień kontroli:

Specjalista
{ st.]1lt\\ i§ko slLl7i1o\t I

Starszy [nspektor
(śtin.\\1§]'o slużbo\\c)

Inspektor ds. tnwestycj i
(slano§lsko slużb(l\e)

Operator Programu
{slano§isko §hźbo§e)

3. Podstawa prawna kontroli:
Art. 400k ust, l pkt. 5 Ustawy z dnia ż7 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst

jcclnolity Dz,. U. z 20]|6r., yloz. 672. z późn. t.1,1l.).

4, Pueclrniot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 6ll2016l7żlONpoe|P z dnia 31.03.2016r., w sprawie

przyznanta środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 288.413,66zl,

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Modernizacja źródel ciepla w budynkach
indywidualnych realŁowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Sośnicowice - V etap".

Do umowy zavłarto: Aneks nr l z dnia 09.02.2017 r., dotyczący zmiany: łysokości kwoty
pożyczk| monta,źu finansowego zadania, kosztów całkowitych i kwalifikowanych zadania,

harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

513.195.9lzł

5l3.195,91zl
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4.2. Realizacja zakresu rzeczorvego zaclania rv odnięsieniu do harmorrogramu.

Wykonany zakres rzecztlwy zadania jest zgodny z lozliczenięm końco*1,m z dnia

l.ł.t2.20l6r. oraz §5. przeclmiotorvej umo*,y szczegółou,y opis w pkt. 6,1 i 7 niniejszego

protokolu,

.1.3. Stan 1brnralno-pra."r.n1,:

N ie dory czy przedmiotorł cj inrłe.,t;r,ji.

ł.-ł. Tęlrn inl lcrlizrcji zuLlcnil:

. \ł,g unrołl, pożyczki: 0 1.05.2016r. - 30.11.2016r.

4.5. Wykonawca:

4.5.I. Grzegorz Filocha, prowadzący działalność gospodarczą pod nazrvą ECO-BUD
Racibórz Filocha Grzegorz z siedzibą w Szonowicach przy ul. Konopnickiej 98,
47-4l1 Rudnik
o Umowa nr RGGl272Ol52l2Ol6 z dńa 18.04.żOl6t.

o przedmiot umowy: zamawiający powierza wykonawcy pełnienie funkcji
Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - V etap dla gminy Sośnicowice

dla 33 inwestycji.

. Wartośó umowy: 20.910,00zł brutto.

o Termin realizacji: od 25.04.2016r. do 30.11.2016r.

4.5.2. Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, wykonawcy robót budowlano - montażowych
zglaszali się do uczestniczęnia w Programie przez cały czas jego trwania. Każdy
właściciel budynku, dokon),wał samodzielnie wyboru wykonawcy (spośród listy
referencyjnej, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sośnicowice, który

spełniał kryteria formalne i merytoryczne, określone w załącznikach do ,,Regulaminu
udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła

budynków indywidualnych z terenu Gminy Sośnicowice * ETAP V", uchwalonego

Uchwałą nr XXXIY l292l20I3 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29.10.2013 t.

1.6, Źlódla llnaltsorvattia zadatlia lv okresie: maj 20l6r. - listopad 20l6r.

Środki WFośiGW 288 413,66 zł 288 4l3,66 zł
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Źródla finansowania Planowane wg umowy. Wykonanie na dzień kontroli

środki Mieszkńców Z24 782,25 zł 2?1 '782"25 z,l

Razem: 513 195,91 zl 513 195,91 zl
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,1.7. Spis faktrrr zapłaconvclr ze śroclkórv WF()ŚiG\\':,

Na podstalvie przec1lożonl,ch podczas kontroli or"vginałórr f'aktur. strvierdzono poplar.r'nclŚĆ

dokonanego opisu, (poza błędnie przlłł,ołanYm numerenl unro\Ąrv na podstawie której zostało

udzielone doiinansowanie) odnoszącego się do źródeł 1lnansorlania. r,l,g rrytycznycli Funduszu"
jak rórł,nież potwierdzono realizację płatności dla środkórł, Funduszu. Szczegółoił1, opis

w pkt. 7.

5. Protokołr, oclbiot otr e:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użrtkor.vania zostały spisane z Inrrestoranri

rv terminach do 30.11.20l6r.

5.1. ()pinic i protokoły uczestnikórł, odbioru zgodnic z art. 5.1-59 Pl,ar,r,a Buclolł,lanego:

Nie dorycz1 przcdmiotorr ej inwe"tl.ji,

6. lJz1.,skane eleklrv ekologicznc,

Planorvanc: Znrniejszenie eniisji zaniecz1,,szczeń pyłolvo-gazorvych do atmosfcry o: prł-
843kg/a, SOr-39.ł kg/a. NO--35 kg/a, C1_1.58l kgia, CO2-75.322 kgia, b-a-p-0.5 kgia, przy
produkcji energii ze źródcł odna. ł,ialnl,c Ir nrin. 330 GJ"a.

Planor.vany tennin osiągrrięcia efektu ekologicznego: 30.11,20l6r.

Rzcczylviste: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pl,łolvo-gazolł,ych do atmosfery o: pl,ł-8.13

kg/a, SO2-394 kg/a. NO,-35 kg/a, C1-1,58l kg/a. CO2-75.322 kgi'a, b-a-p-0.5 kgla, przy
produkcji energii ze źródeł odnalł,ialnl,ch min, 330 GJ,/a,

Rżeczywist), ternrin osiągrrięcia efektu ekologiczriego: 30.1 1.20l6r.

ó.l. Elćktv rzcczorł,c: do dnia kontl,oli wykonano:

Planorvane: w budlrrkach indl,widua|nych. zlokalizorł,alrych na terenie gnriny Sośnicorłice,

zaplanorvano rvl,konanie prac. polegającyclr na:

a) zlikr,vidorł,aniu źródeł ciepła opalanych palirvenl stał\,m w 2l budylkach,

b) zmodemizołł,aniu 2l źródeł ciepła.

c) zakupie in,]ontażu 1.1 instalacji solamych.

Rzeczl"wiste: w budynkach indylvidualnych- zlokalizolł,anych na terenie gmirr1, Sośnicorłice,

rł,ykonano prace. poIegających na:

a) zliklł,idowaniu źródeł ciepła opalanl,ch palilvenr stał},m w 2l budynkach,

b) zmodemizowaniu 2l źródeł ciepła.

c) zakupie imontażu l4 instalacji solarnych.
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7. LIstalenia prawidłolvości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia E wybranych losowo Inwestorów, dla których

przeprowadzono wizje lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę

dokumentacji, co pott ierdziło prawidłowośó realizacji zadania wg wymogów umownych
WFOŚiGW w Katowicach (poza błędnie przywolanlm na oryginałach faktur numerem umowy
na podstawie której zostało udzielone dofinansowanie).
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44 153 Tworóc
Mały

zakup i montaż urządzeń źródla
ci€pla wyposażonego w kocio1

opalany pe etem firmy BUDMET,
Forest o mocy 25 kW

44"153 Tlachy
Ul,5półdzielcza 1

zakup imontaż ukladu solarne8o
firmy KENo, sB-1800/58-18sT o
powierzchni Ą42 m' i pojemności

zbiornika na c.W,U,300 litróW

44 153

Ul. Koścluslk ]6

żakup imontaż układu solarnego
f]rmy KENo, sB,1800/58cPc o

powierżchni 4,32 mŻ i pojemności

zbiornika na c.W,u,300 litróW

zakup i montaż urządzeń Źródła
ciepla wyposażonego W kociot

opalany ekogloszkiem firmy DEFRo,
sigma Unio mocy 19 kW
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Lp
Wy!.cz€8ólaleni€ Zakre§u

blutto [żł]

źródla finansowania

Ddti

Datn (na podnawl€ pol€dinyó
dokufi€nlów)

__________|--_1-
] l ,"*-"! o.]h|n.U lR6rM.rF.lJ l ' | |lxkloa.]l

,rarn,u I roncoweso | .rtąalen

| '"o'n'" | 
8",*"yń

||

5lodl(i srodki
środki środki

Wtosl6W l WloślGw
Ipozycaka l tlmor/en e

1 3 5 6 8,00 9,oo 10,00 11,00 12,oo 1,4 15 16

7
1699/16

1,7 525,Ąa 8 525,40 0,00 9 000,00 0,00 21.09,ż016 1l,a7.201,6 08 08,2016 11,07,2016

(08,08,2016)

17.,25,Ąo l a5ż\,4D 0,00 9 000,00

2
191/10/16

12 000,00 4 800,00 0,00 120o,oa 0,00 13,12,2016 13.1o.2016 77 -70,2076

(17,10,2016)

12 000,00 4 t1o0,00 0,m 7 ż00,00 0,0o

3

Ba/09/16
10 000,00 4 000,00 0,00 6 000,00 0,00 1,3 .1,z,2016 01,09,2016 19 09,2016

(19.09,2016)

1163/16
l3 81a,21 5 524,11 0,00 8 286,16 0,00 21-a9-2016 11,08.2016 18 08,2016 16-0l.ż01,6

(18,o8,2016)

zddanle lażem 1j 81a,71 9 524,11 0,00





zakup i montaż układU §olarne8o
firmy HEWALEX, Ks2600 TLPAC o
powierzchni4,7 m' i pojemności

żbiornika na c w,u,300 itróW

1,43/2076
29,08,ż016 27 -01 ,2076

Io-1.o l lIl-z2

15 000,00 6 000,00 9 000,00 01,08,2016

zakup i montaż urządzeń źródła
ciepła Wyposażonego w kocioi

opalany ekogroszkiem f]rrnY sAs,
solid o mocy 14 kW

44-156 TWoróg

ul, W]ejska 48

zakup irnontaż ukladu solarne8o
firmy oEM, K4 404 o powierzchni
7,88 m' i pojemności zbiornika na

c,W,u,400litróW

zakup i montaź urządżeń źródle
ci€pla Wyposażoneao w kocioł

opalany ekĘroszkiem firmy sAs,
solid o mocy 25 kW

44 153 8ar8łówla
Ul. Dolna 10

zikup i montaż UkładU solalnego
firmy l-]EWALEX, KS2000TLP o

powaerżchni 3,6 m' i poj€mności
zbiornika ńa c.W,u, 250 litrów

zakup i montaż użądzeń Źródla
ciepła Wyposażonego W kocioł
opa]anY ekogroszkieff firmy

HEIZTECHNlK, Q€ko Gl o mocy 20
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44,153 8argłówka
ul. Raciborska 8

0,00 0,00

(o1,08,2016)

\42/2076

{o1.08.2016)

15 000,00 6 000,00 o,00 9 000,00 0,00 29-o8,ż016 27.o7.2a16 01,08,2016 01,o8,2016

300m,m 0,m 18 mo,m o,oo

5

55/ża16

15 050,01 6 050,01 0,00 9 000,00 0,00 73.1ż-2076 23 08 2016 05,09,2016

(07-12.2016)

54/2016
72 440,ffi 4 916,oo 0,00 7 Ą64,ffi 0,0o 13.12,2016 23-0a-2oa6 05,09,2o16 29.o8,2016

|o7 ,1ż.2076|

r] 026,01 |],c0

6

2a5/16lrA
13111,10 5 244,4Ą 0,00 7 a66,66 0,00 21-o9-2a16 25.08.2016 05,09,2016

(o5.09,2016)

ż86/16/F^

(0s.09,2016)

13 689,01 5 475,60 0,00 8 213,41 0,00 21,09,2016 25-08-2aI6 05,09,2016 03 09,2016

zadanie rałem 26 8m,11 r0 720,04 o,oo 16 080,07 0,00





zakup i montaż układu solarnego
firmy VlEssMANN, Vitosol 100-F o
powierzchni 4,64 mŻ i pojemności

zbiornika na c.W.u, 250 litróW

r 

^l 
152/201,6/ 

^K 15125,61 30,11,2016 19.09-2016

lo-,1.olllI-Z2

6125,61 9 000,00 05.09,2016

44,156 Trachy ul,

zakup imontaż urządzeń źródła
ciepla wyposażon€go W kocioł

gazowy firmY VlEssMAN N, Vitod en5

200 o mocy 13 kW

44,153 KożlóW
ul, Łabędzka 8A

zakup i montaż układu solarnego
firmy KENo, sB 1800/58 o

powierzchni 6,38 m' i pojemnoścj

zbiornika na c,W,u,400 LjtróW

zekup imontaż urżądzeń źródła
ciepła Wyposażonego w kocioł

opalany ekogroszkiem firmy TEKLA,
Draco Versa o mocy 24 kW
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0,00 0,00

(20.09.2016)

FA/169lż016/^
K 15 259,53 6 259,53 0,00 9 000,00 0,00 30,11,2016 05.09,ż016 19,09.2016 a7 -09-2016

(30.o9.2016)

30 385,14 l2 386,14 o,oo 18 0m,00 ą0o

8

155/11/16

13 000,00 5 200,00 0,00 7 800,00 0,00 73,12 201,6 26.1o,2al6 10,11,2o16

(10,11.2016)

414/11/16
13 000,00 5 200,00 0,00 7 800,00 0,00 13,72.2016 26-1o-ża16 ż9,17.2016 27,11-2016

|29 .I1.2016|

żi co(l,il(] tO4m.00 0,00 15 6m,o0 0,0o
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tl. lałrlczniki do protokoltr:

o 'zalącznlk nr l - dokumentacja fotograflczna,

9. Urł,agi:

. Na podstalvie przedłożonych podczas kontroli or,vgirrałóu, faktur, strł.ierdzono błędnie

naniesiot-ty numcr umo\\\ 'ń'FOSiGW nJ p(rdsta$ ie. której dofinansorł,ano przedmiotorve

zadanie. tzn. rv chrriIi obecnej przy,kładowo jest: Faktut.u 1łurntt :e śr,llki,ll,U'F(),ŚiGW'
v Katolticuch v, yt,t,sokości ,.,...,..zl, :gldnie z umol,q nr 21lPONE120]6 z tlniu
0],()8-2016r.. ze środkóll' 1,\asnvch inwestora rt, rlrlsoło.(ci ... .,..zl. ,a u,inno być: Frrłllatr
platna ze śrotlkóll WF(),Śi(ilĄ' \ KurLnricuch rr ll_r,soło"icl .__ ___ .__zl, z,qtltlnie z l011ov,q nr
6I/2016/72/OA/poe/P z dnia 3].03.201ór,, ze środkótt, vlusnl,ch investorl }| 11,,1,,§ałdJ'ć,i

... ...,zt-

Wobec porrlższego. Gnrina rv n ieprzekraczalnl,m terminie. t|. do 04.04.20|7r. przedłoz)
w Biurze Fundusztl do r.vglądu oryginały f'aktur z uzupełnionynl opisenr. dotyczącyIrl
prari itllorłego ntlmśrtl umo\\\ pozlczki ż \^ 0-()ŚiL,\Ą ,

Protokćlł sporzadzcltlo rl drr,óclr .jednobrzrrriąclch cgzenrplarzach z czc_rro .jcden zatrzl,mLtie
jednostka konirololvana,

Na t1,,rn plotokół zakończcltlo i podpisano L)ez zaslr7.żcli.

lnspektor ds. Inwest,V. ji

l"l
L'nu/li

r,,]3f i:]ź. Ki?y.,ij],iji |]:r].,,].]- !

l'Pdt I.L$triżdtn, tll ito

]1,tl-l O, l,,"

Gmlna sośnicawice
441§3 sośflicowice, uI. ffynek ]9
[llP 969-14-ł.68/ Bt6{]N 1625ł8l]

WFoŚiGW W Katowjcaó
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