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INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-SN/2015 

 

1 
Numer kontroli   9/PL-SN/2015 

2 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

 Gmina Żagań o statusie miejskim 

3 
Adres jednostki 
kontrolowanej 

ul. Plac Słowiański 17 

68-100 Żagań 

4 
Nazwa projektu Żagań-Görlitz – kadry filmowe uchwycone na fotografii 

5 
Numer projektu 276/SAX/13 

6 
Termin kontroli 24 kwietnia 2015 r. 

7 
Podstawa prawna 
przeprowadzenia 
kontroli 

 Art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, 

 §8 umowy o dofinansowanie projektu nr 276/SAX/13 z 29 stycznia 2014 r. 

8 
Skład zespołu 
kontrolującego 

Jacek Włodarczak - kierownik zespołu kontrolującego  na podstawie upoważnienia  

nr 117-1/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.  

 

Kazimierz Skowroński – członek zespołu kontrolującego na podstawie upoważnienia  

nr 117-2/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

9 
Zakres kontroli Kontrola 5% małych projektów w ramach projektu parasolowego realizowanego przez 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na zakończenie realizacji, 
sprawdzająca prawidłowość wdrażania w zakresie: 

1. wykonania działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie, 

2. kwalifikowalności wydatków poniesionych na realizację projektu, 

3. kwalifikowalności VAT, 

4. prowadzenia ewidencji księgowej, 

5. realizacji kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych, 

6. nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy PZP, 

7. wykonywania działań informacyjnych i promocyjnych, 

8. przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości 
szans, 

9. sposobów archiwizacji. 

10 
Ustalenia kontroli - opis istniejącego podczas kontroli stanu 

 

Projekt pn.: „Żagań-Görlitz – kadry filmowe uchwycone na fotografii” zrealizowany został przez Gminę Żagań  

o statusie miejskim na podstawie wniosku o dofinansowanie nr 276/SAX/13 i umowy o dofinansowanie projektu 

z dnia 29 stycznia 2014 r. w ramach projektu parasolowego realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP 

Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 

2007-2013.  

Okres realizacji umowy obejmuje okres od 06.11.2013 r. do 31.05.2014 r.  
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Łączna suma wydatków kwalifikowalnych projektu przypadająca dla Gminy Żagań, jako Partnera Projektu to  

16 305,00 euro. Wartość dofinansowania ze środków EFRR projektu zgodnie z budżetem wynosi – 13 859,25 

euro, co stanowi 85% łącznej sumy przyznanych środków kwalifikowalnych.  

 

Ad.1: Wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie 

Opis przedmiotu projektu  

Działania w projekcie polegają na zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego, którego 

tematem przewodnim będą filmy fabularne i dokumentalne nagrywane w plenerach miasta Żagań i Görlitz. 

Konkurs był skierowany do mieszkańców pogranicza. Efektem projektu będzie folder promujący filmową historię 

obu miast oraz kalendarz na rok 2015 z najlepszymi pracami.  

 

Faktyczna realizacja projektu 

Poprzez emisję ogłoszeń w lokalnej prasie, dystrybucję plakatów oraz emisję spotu reklamowego w 

rozgłośniach radiowych zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej, do udziału w konkursie zaproszeni zostali 

wszyscy mieszkańcy pogranicza. 

Równolegle na stronach internetowych został opublikowany regulamin i zasady udziału w konkursie. Powołana 

została komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele partnerów oraz specjaliści.  

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło ponad 60 fotografii z czego 42 zostały zakwalifikowane do oceny 

eksperckiej. Autorom sześciu najlepszych prac przyznano nagrody rzeczowe i dyplomy. Wręczenie nagród 

nastąpiło 15 maja 2014 r. w pałacu Książęcym w Żaganiu. 

W ramach projektu zorganizowano dwie wystawy, prezentujące najciekawsze prace konkursowe. Wydano także 

tematyczne foldery oraz kalendarze ścienne.    

 

Ad.2: Kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizację projektu, w tym w zakresie ewentualnego 

zaistnienia podwójnego finansowania 

Weryfikacja wydatków została przeprowadzona na podstawie Zestawienia dowodów księgowych w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, stanowiącego Załącznik do 

Sprawozdania z postępu w realizacji projektu przedłożonego do rozliczenia.  

Do kontroli wylosowano po jednym wydatku z każdej kategorii.  

 

Lp. Numer dokumentu 

księgowego 

Kwota w EUR Kwota PLN 

1. 829/05/2014/Z 480,34 2 000,00 

2. FAF/P/100/2014 280,88 1 169,52 

3. 138/2014 45,13 187,92 

4. FS 324/2014 201,74 840,00 

5. 88/2014 120,09 500,00 

6. 57/2014 5 228,76 21 771,00 

7. 1388/MAG/2014 276,20 1 150,00 
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8. 45/2014 502,20 2 091,00 

9. Lista płac 140/2014 252,18 1 050,00 

10. 001015 192,13 799,97 

SUMA 7 579,65 31 559,41 

 

Koszty poniesione na realizację projektu wynikają z oryginałów dokumentów przedstawionych przez 

Beneficjenta. W ramach potwierdzenia dokonania płatności skontrolowane zostały oryginalne faktury, rachunki 

oraz wyciągi bankowe. Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych kosztach na realizację 

kontrolowanego projektu.  

 

Ad.3: Kwalifikowalność podatku VAT 

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT, zarówno w trakcie 

realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Beneficjent nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu 

podatku VAT. W ww. oświadczeniu w przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku 

VAT, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu całości lub części podatku VAT. 

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 24 kwietnia 2015 r. stanowi załącznik do akt kontroli.  

 

Ad.4: Prowadzenie ewidencji księgowej 

W kontrolowanej jednostce obowiązuje Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2011 Burmistrza Miasta Żagań z dnia  

21 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Żagań. 

Beneficjent przedstawił wydruk księgowy z prowadzonego w systemie finansowo-księgowym U.I INFO-SYSTEM 

na podstawie którego, zespół kontrolujący stwierdził, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa 

pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych w ramach realizowanego projektu. 

W jednostce poprawnie prowadzone jest księgowanie środków na kontach jednostki.  

 

Ad.5: Realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych 

Zgodnie z § 11, ust. 1, pkt. 4 Umowy o dofinansowanie projektu beneficjent przy udzieleniu zamówienia 

publicznego zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (wraz z późn. zm.). 

 

Ad.6: Nabywanie dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

W trakcie realizacji projektu w kontrolowanej jednostce obowiązywało Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza 

Miasta Żagań z dnia 08.03.2011 r. w sprawie procedury udzielenia zamówień publicznych o wartość 

szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.  

Beneficjent w sposób uprawniony zrezygnował z przeprowadzenia zamówienia publicznego w ramach projektu 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Beneficjent wybierał oferty w oparciu o zasady równego traktowania, 
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uczciwej konkurencji i przejrzystości. Beneficjent dokumentował proces wyboru ofert, zebrał informacje od 

ewentualnych dostawców w celu ich porównania. Zespół kontrolujący potwierdza, że czynności wykonane przez 

Beneficjenta w celu wyłonienia wykonawców usług zaplanowanych w projekcie są zgodne z zapisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (wraz z późn. zm.). 

 

Ad.7: Wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych 

Zespół kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdził, iż zakres działań informacyjno –

promocyjnych realizowany był zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, co zostało potwierdzone  

w sprawozdaniu z realizacji projektu: 

Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące projektu – foldery, kalendarze, plakaty, publikacje  

w prasie i Internecie oraz materiały promocyjne zawierały informację o współfinansowaniu z EFRR, emblematy 

Unii Europejskiej, logo Programu Polska - Saksonia 2007-2013. Ponadto były one przedstawione Zespołowi 

Kontrolującemu do wglądu. 

 

Ad.8: Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans 

Zakres badanego obszaru obejmował weryfikację: 

- zasad pomocy publicznej, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego; 

- ochrony środowiska, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego; 

- równości szans, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego. 

Zespół kontrolujący na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji aplikacyjnej potwierdza 

realizację projektu w zakresie zasad wspólnotowych. 

 

Ad.9: Sposoby archiwizacji 

Beneficjentem środków finansowych w zakresie projektu jest Gmina Żagań o statusie miejskim. Dokumentacja 

dotycząca projektu przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Żaganiu, ul. Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań. 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego, w tym również za przechowywanie 

dokumentacji projektowej jest Elżbieta Gądek – Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym WIO. System 

archiwizacji akt przedmiotowego projektu, w tym również klasyfikacja archiwalna oparta jest na Zarządzeniu      

nr 7a/2011 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Oświadczenie      

z dn. 24.04.2015 r. dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu – stanowi załącznik 

do akt kontroli. 

 

Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej dokumentacji 

związanej z projektem do 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z § 11 ust. 1, pkt. 9 umowy o dofinansowanie projektu. 
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10a 
Wynik kontroli / Prüfergebnis 

(niepotrzebne skreślić) 

Bez wad/ ohne Beanstandung 

Uchybienia niewpływające na kwalifikowalność wydatków / Mängel, welche die Zuschussfähigkeit der Ausgaben 

nicht beeinflussen 

Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych / Mängel, die die Höhe der 

zuschussfähigen Ausgaben verringen  

11 Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości 

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w realizacji projektu.  

12 Zalecenia pokontrolne 

Brak zaleceń pokontrolnych.  

13 Katalog badanych dokumentów 

- Oryginalna dokumentacja wydatków wybrana do kontroli (faktury, rachunki, protokoły odbioru, wyciągi 

bankowe); 

- Zarządzeniu nr 7a/2011 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zasad stosowania 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych; 

- Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 08.03.2011 r. w sprawie procedury udzielenia 

zamówień publicznych o wartość szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro; 

- Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2011 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia 

zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Żagań; 

- Wydruk z kont potwierdzający wyodrębnioną ewidencję dla projektu. 

 

 

Jacek Włodarczak - Inspektor Wojewódzki 

 

Pan/i...............................................................................................  

  Kazimierz Skowroński – Starszy Inspektor 

 

Pan/i............................................................................................... 

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)  
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Z up. Wojewody Lubuskiego Agnieszka Świątek – Dyrektor Wydziału Programów Europejskich i 

Rządowych 

........................................................................ 

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej 

Gorzów Wlkp., data. 07.05.2015 r. 

 

Daniel Marchewka – Burmistrz Miasta Żagań 

............................................................................................. 

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej) 

Żagań, data. 12.05.2015 r. 


