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Przeprowadzający

kontrole

Działanie:

32I

,,Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności

wiejskiej"

M i

....._

Urząd Marszałkowski Województwa
P]lP;§|2O_!L
Data otrzymania zlecenia
kuiawsko-pomorskieqo
dd/mm/rrrr
Przyczyna kontroli:
1, Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. t i Ia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 sierpnia 2007 r, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na
miejscu i wizytacji w miejscu W ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz, U, Nr 168 poz. 11B1)
2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust.3 ww. rozporządzenia
3. Kontrola na miejscu W Wyniku typowania
4, Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola
5, Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania
6, Inne:
Kontrola:
1, Wniosku o przyznanie pomocy
2. Wniosku o płatność
3. Etap ex-post

1

Nazwa podmiotu
kontrolowanego
NIP
operacji/działek1

l

izacja

podmiotu
kontrolowanego2

(wypełniać w przypadku, gdy
różny od powyższego)

3

0

0

2

Kujawsko-Pomorskie

PoWiat/gmina

golubsko - dobrzyński

Miejscowość/kod

PluskoWęsy

llokaluldziałki

siedziba i adres

0

Województwo

Ulica/nr domu

3

5

2

1

9

6

REGoN

8

7

1

1

1

9

5

kowalewo pomorskie

87-4Io

działki nr 233lt,21

E-mail

nd

Województwo

Kujawsko-Pomorsk|e

Powiat/gmina

golubsko-dobrzyński

nd

kowalewo pomorskie

Miejscowość/kod kowalewo pomorskie
Ulica i nr
domu/lokalu

plac wolności1

Tel.

56/ 684 10 24

E-mail

um.kowalewo@wp.pl

l wypełnić lokalizację właściwądla pzeprowadzanej kontroli
WypełniĆ w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu Wskazanego
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Pluskowęsy, obręb ewid. PluskowęSy, działki nr 15/3, I8/3,72/7,84/t,86/L, B7/3,

Tel.
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n
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Weryfikacja realizacji operacji pn. ,,Montaz systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż
ciągÓw pieszo - jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie", w ramach działania 32t
,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2OO7-2OI3 oraz weryfikacja zobowiązań Beneficjenta - Gminy Kowalewo Pomorskie.

2 Ad res/siedziba/loka

D

x

Przedmiot czynności

kontrol nych:

!
!
x

87-4Io

56/ 684 Io 7I

Fax

W pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych,

ł,
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1.

Imię i Nazwisko

Małgorzata Wegner

Stanowisko/fun kcja

Kierown i k Referatu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje uzyskane W wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustaĄ z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ocl 1ronie clanvch osobowvch i Dodleaaia ochronie
podstawie przepisów tej ustawy (Dz.LJ, Nr 101, poz. 926 z zm.),
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powiadomienie o kontroli

TAK

x

NIE

Sposób

powiadomienia

!

Telefon

List polecony

kontrola została
zrealizowana?
TAK

lł
1,

x

Data kontroli
NIE

[]

09/06/zolL

Pracownicy odpowiedzialni za
realizację czynności
kontrolnvch

Kierownik zespołu
kontrolneoo:

Członek zespołu:
2.

Podmiot kontrolowany

IIIL"UWAGI"€ó

@]

!

Osoba
powiadamiana

Osoba powiadamiająca

oB/06l20It

Andrzej Grabowski

Monika włoczewska

t]

Inne
1

x

Data

JeśliNIE podać przyczynę:

nd

Nr upowaznienia i data jego

Imię

Nazwisko

Monika

włoczewska

754/2010,08.12.2010

sebastian

Piecha

75l/2010.08.12.2010

Imię

Nazwisko

Rodzaj i nr dokumentu
tnźqamnćci

Małgorzata

Wegner

Dowód osobisty AID 529021

:] Tfr'

WystaWienia

t:

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę na miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, w wyniku typowania operacji
do przeprowadzenia kontroli oraz informacji Biura Autoryzacji Płatnościz dnia 07.06.2011 r. , o zakończeniu weryfikacji wniosku
o płatność,znak sprawy: PRW,I.6011-70/09 UM02-6921-UM0200070/09, dokonując następujących ustaleń:

Czynności kontrolne w siedzibie Beneficjenta polegały na sprawdzeniu dokumentacji dołączonej do wniosku o przyznanie pomocy
i wniosku o płatność.Natomiast na miejscu realizacji operacji, weryfikacji podlegały elementy możliwe do sprawdzenia w terenie.
Zakres rzeczowy operacji został wykonany zgodnie z kosztorysem powykonawczym i protokołem odbioru robót,

KP-611-167-ARiMR/5/z
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czynnoŚci kontrolne pźeprowadzone są na podstawie Ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środkóW Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich (Dz.u. Nr 64 poz, 427 z póŹn, zm,) oraz W trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31
sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013
(Dz. u. Nr 168 poz, 1181 z późn. zm,).
Pouczenie:
zgodnie z Rozpożądzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r, W sprawie szczegołowych warunków i trybu pżeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji
w miejscu w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U, Nr 168 poz, 1181), Podmiot kontrolowany ma możliwość:
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piŚmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonaĆ pżed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyćw terminie 7 dni od dnia otrzymania rapoftu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całościlub części zgłoszonych
aastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
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czvnności kontrolnvch

09/06/2011,09,00

data i aodzina rozDouecia czvnności kontrolnvch

"*nił,,|,,1i.,fiŃ

Imie

Nazwisko

Monika

włoczewska

sebastian

Piecha

09.06.2011

09/06/2011,13.00

nd

data i oodzjna zakońaenia czvnności kontrolnvch

Podpis
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Działanie
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wniosek o płatność

podstawowe usłuqi dla qosoodarki i ludności wieiskiei

Zgodnośćloka lizacji operacj
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ZgodnoŚć zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

I.

A

Koszty -nwestycyjne
Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego

1)

Obiekt

2)

obiekt II

II.

KoszĘ ogólne

I

Wg

kosztorysu

x

W9

kosztorys(

2.

1)

3.

4.

5.

Nadzór inwestorski

kosztorysu

kosztoryst

Wg

x

szt.

1

x

W9

Nabyte maszyny/ urządzenia, infrastruktura
techniczna, w tym wyposażenie zostały
zamontowane oraz uruchomione
Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z
zakresem wvkonanvch orac
Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości

albo korzystania z odpowiedniego kodu
rachunkowego dla transakcji związanych

x
x
x

z realizacia ooeracii
6.

7.

Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz
postanowieniami umowy: opinii,
zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji
związanych z realizacją operacji
Zgodnośćrealizacji operacji z zakresem umów
z wvkonawcami
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Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z
zasadami programowymi

x
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2.

3.

4,

5.

Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu
Województwa, posiadania lub prawa własności
nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych,
wyremontowanych lub zmodernizowa nych
budynków i budowli, na które została przyznana i
wvołacona Domoc
Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem
operacji nabytych dóbr, wybudowanych,
przebudowanych, wyremontowanych lub
zmodernizowanych budynków lub budowli, na
które została Drzvznana Domoc
W miejscu realizacji operacji, której całkowity
koszt przekracza 50 000 euro została
zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna, a
w przypadku,gdy całkowity koszt przekracza
500 000 euro odpowiednia tablica reklamowa1
Osiągnięcie i zachowanie celu operacji

x

x

x
x

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę na miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, w wyniku typowania
operacji do przeprowadzenia kontroli oraz informacji Biura Autoryzacji PłatnoŚci z dnia 07.06.zolt r., o zakończeniu
weryfikacji wniosku o płatnoŚĆ, znak sprawy; PRW.I.6011-7O/O9 UM02-6921-UM0200070/09, dokonując
następujących usta leń :

CzynnoŚci kontrolne w siedzibie Beneficjenta polegały na sprawdzeniu dokumentacji dołączonej do wniosku
o przyznanie pomocy i wniosku o płatnoŚĆ. Natomiast na miejscu realizacji operacji, weryfikacji podlegały elementy
możliwe do sprawdzenia w terenie.
Zakres lzeczowy operacji został wykonany zgodnie z kosztorysem powykonawczym i protokołem odbioru robót.

1Wykonana zgodnie z zasadami okreŚlonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE)
nr !g74/2006 z dnia 15 9rudnia
2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr L698/2oo5 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich
EFRRoW) (Dz. Urz, L 368/15 z 23.12.
Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację
Pod p s o_so.by gĘęt&ęł
dry# $gn tro i
czvnności kontrolnvch
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