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I N F O R M A C J A  P O K O N T R O L N A
do kontrol iplanowej projektu pt.,  S TARO S T W O RAW S KIE

P R Z Y J A Z N E  O B Y W A T E L O M ,  N O W O C Z E S N E  I
S K U T E C Z N E "

n r  P O K L . 0 5  . 0 2 . 0 1  - 0 0 - 0 4 3 / 1 1 - 0 0

1. Podstavra Drawna kontroli:

art. 27 urst. I pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.
(Dz. U . ',2 2009 r. Nr 84, poz. 712 z po2n. zm.);

$ 2 ust. 2 pkt a lit. g) ,,Porozumienia w sprawie realizacji Priorytetu V Dobre Rz4dzenie
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki" nr KLIP5/2012/I zawartego w Warszawie
w dniu 29 sierpnia 2012 r. pomigdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem
Administracj i r Cyfryzacji;

$ 18 umowy z dnia 18 lipca 20Ilr., nr UDA-POKL.05.02.01-00-0431II-00 zawartej pomiEdzy
Ministrem Spraw WewnEtrznych i Administracji a Powiatem Rawskim o dofinansowanie
projektu pt. ,,STAROSTWO RAWSKIE - PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I
SKUTEI3ZNE,,

24 srudnia2}l2 r.

2. Nazwa jednostki kontro

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Departament Wsp6lpracy z Jednostkami Samorz4du
Terytorialnego, pelni4cy funkcjE Instltucji PoSrednicz4cej dla Priorytetu V PO KL (dalej: IP).

3. Osoby uczestniczace w kontroli ze strony iednostki kontroluiacei:

Kierownik zespotu: Mariusz Czekalewski
Czlonkowie zespolu: Aneta Ruszkiewicz,

Milena Scelina

4. Tenmin kontroli:

20-22.08.2013 r.

5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu) tryb kontroli (planowa, doraina):

KontrolzL realizacji proj ektu, planowa.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Rawski

7. Adres nostki kontrolowanej:

Pl. WolnoSci I,96-200 Rawa Mazowiecka

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, DzialanielPriorytet, nr umowy, wartoSc
rojektrr, wartoSd wydatk6w zatwierdzonych do dnia kontroli:

KAPITAI LUDZKI
NARoDowA 5TRAiE6rA 5POiNosct

Instytucja Po5redniczqca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

ul. Krolewska 27, 00-060 Warszawa
rel. (22) 245 59 11
wrrrw. ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
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Nazwa i numer projektu: ,,STAROSTWO RAWSKIE - PRZYJAZNE OBYWATELOM,
NOWOCZESNE I SKUTECZNIE''
nr POKL.05.02.0 1 -00 -043 I 1l -00

Numer umowy: UDA- POKL.05.02.01.-00-043/1 1 -00

Dzialanie/Priorytet: DziaNanie 5.2 Wzmocnienie potencjalu administracji samorz4dowej,
Priorytet V Dobre rzqdzenie;

Warto5d projektu: 820.597,2At zl.
WartoSd wydatkt6w zatwierdzonych do dnia kontroli: 674.332,08 zl.

9, Zalseskontroli:

Zakres kontroli obejmowal przede wszystkim weryfikacjp zgodnoSci realizacji projektu
zjego zalohenrami okreSlonymi we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie,
aw szczeg6lnoSci:

F PrawidlowoS6 tozliczen finansowych.

zustaw4z dnra 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

rzeczowego oraz postgpil finansowego z dokumentacj4 dotyczqcq realizacji projektu

dostppn4 w siedzibie beneficj enta.

albo na podstawie stawek jednostkowych

nie maiq zastosowania przepisy ustawy prawo zarn6wien publicznych i zasady
konkurencyjnoSci.

(wizyta monitoringowa w miej scu szkolenia, konferencj i itp.).

l0.Informacje na temat sposobu wyboru dokument6w do ko4troli or:az doboru pr6by
skontrolowanych dokument6w :

Instytucja Po5redniczqca dla Priorytetu V ;------- -----

KAprrAr LUDzKr 'fi:ru:'?.'-Ti?,]SS9'%5ffii1*l:-' ,:ffi:*"fl,}l'1!^fi | i.".: I
NARoDowA STRAIlcra spdrNo<ct l* ' l . (22) 245 Sg 11 L--J

wwwip.mac.gov.pl
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Kontrol4 objEto reprezentatywn4pr6bE dokument6w ksiEgowych, potwierdzajqcych poniesione
w ramach projektu wydatki, w oparciu o Metodykq doboru pr6by dokument6w do kontroli
na miejscu realizacji projektu, zawartqw Rocznym Planie Kontroli IP na 2013 r. Do kontroli
wybrano 20 dokument6w ksiqgowych naNqcznqwartoSd 181.513,30 zl, co stanowi 35,44 yo

wartoSci wydatk6w zatwierdzonych do dnia kontroli, wykazanych i rozliczonych we
wnioskach o platnoS6 nr 4-8i za okres od 0I.04.2072 r. do 30.06.2013 r. 1<t5re zawierq4
rozliczenie wszystkich form wsparciarcalizowanych w ramach projektu, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: E9C4-510E-I05F-6646. SzczegoLowy wykaz
skontrolowanych dokument6rv finansowych zawiera zalqcznrk nr 2, stanowiqcy integraln4
czES6 niniej szej informacj i pokontrolnej.

KontrolE kwalifikowalnoSci uczestnik6w przeprowadzono na celowo dobranej pr6bie
uczestnik6w i szkolenia, na grupie 10 os6b z 72, kJorzy rozpoczgli udziat w projekcie w
okresie kontrolowanym, tj. 13,88yo.

Kontrola kwalifikowalnoSci wydatk6w La wynagrodzenie personelu projektu zostala
przeprowadzona w odniesienriu do 3 os6b spoSr6d 7 zatrudnionych w projekcie w okresie
objptym kontrol4.

Kontrola dotyczyla r6wniez pr:awidlowoSci udzielania zam6wieri publicznych. Kontrol4 objqto
4 postppowania o udzielenie zam6wienia publicznego z 16 przeprowadzonych. Doboru
dokonano na zasadzie os4du el<sperckiego w oparciu o Metodykq doboru pr6by dokument6w do
ko ntr o I i na mi ej s c u r e al i z acj i pr oj e hu. S kontrolowano po stEpowania:

l. Zam6wienie na Zorgarizowanie i przeprowadzenie szkolenia ,,Prawo budowlane i
zago sp o daro wani e pr zes'Lr zerure" ;

2. Zan6wienie na ObslugE szkolenia,, Go spodarka nieruchomo Sciami" ;
3 . Zam6wienie na Przeprowadzenie szkolenia,, Go spo darka nieruchomo Sciami" ;
4. Za:n6wienie na Pelnienie funkcji Koordynatora otazAsystenta Koordynatora ds.

r ozliczeit i sprawozdawczo Sci w proj ekcie.

Zgodnie ze sporzqdzanymrykazem zakup6w przeprowadzonych w trybie rozez\anra rynku, w

okresie objqtym kontrol4 Beneficjent przeprowadzlN piqe, postqpowari, zkt6rych dwa poddano

kontroli:

1. Przeprowadzenie szkolenia,,Obsluga systemu operacyjnego WINDOWS", wartoS6
szacunkowa 8. 000,0021;

2. Obshuga szkolenia ,,Obsluga oprogramowania pakietu MS OFFICE i OPEN OFFICE",
wartoS6 szacunkowa 8. 000,0021.

L1. Ustalenfla kontroli, kr6tki opirs zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badaf
kontrolnych:

11.1 PrawidlowoSd rozliczefi finansowvch.

KAPITAT LUDZKI
NARoDowA sTRATrcrA sPoiNoscr

lnstytucja Po5redniczqca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

ul. Krolewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
wwwrp.mac.govpl
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Spos6b ewidencj onowania w]'datk6w
Zgodnie z Zasadami finansowania POKL, Beneficjent prowadzi wyodrgbnion4 ewidencjq
ksiggow4 na potrzeby projektu. W ramach projektu koszty bezpoSrednie rozliczane se na
podstawie udokumentowanych rzeczywilcie poniesionych koszt6w. Koszty poSrednie,
rozliczane s4 r6wniez na podstawie udokumentowanych rzeczywiScie poniesionych koszt6w,
zgodnie z metodologiq wyliczenia koszt6w poSrednich zawartqwe wniosku o dofinansowanie
projektu o sumie kontrolnej: E9C4-510E-105F-6646. Ewidencja ksiggowa poniesionych
koszt6w w ramach realizacji projektu prowadzona jest z wykorzystaniem komputerowego
programu finansowo-ksiEgowego. Platno6ci s4 realizowane, co do zasady z wyodrEbnionego
rachunku bankowego.

Spos6b dokumentowania wydatk6w
Beneficjent posiada oryginalne dowody ksiEgowe wraz z potwierdzeniem poniesionego
wydatku w postaci wyci4g6w bankowych. Beneficjent przechowuje oryginaly dowod6w
ksiEgowych w swej siedzibie.
Kontroli poddano zaakceptowanych 5 wniosk6w o platnoSd za okres od 0I.04.2012 r. do
30.06.2013 r. o lqcznej kwocie wydatk6w kwalifikowanych, zatwierdzonych do dnia kontroli
w wysokoSci 512.178,55 zL.

Sprawdzono zgodnoS6 numer6w dokument6w, dat wystawienia i zapLaty dokument6w
ksiqgowych, kwot wydatk6w kwalifikowalnych ujptych we wniosku o platnoS6 z dokumentami
faktycznie znajdujqcymi sig w siedzibie Beneficjenta. Co do zasady dane te s4 zgodne.
Kontroluj4cy stwierdzili niezgodnoS6 danych dotyczqcych dokumentu ksiqgowego ujEtego we
wniosku o platnoSd nr 4, poz. 46-48 zal. m 1. - w przypadku faktury VAT 1003/212012 - we
wniosku o platnoSi wpisano n.ieprawidlow4 datq wystawienia dokumentu, zamiast 27.06.2012
wpisano datq29.06.2012. Wyzej opisana rozbie2no16 w opinii kontroluj4cych nie ma wplywu
na prawidlowoSi rozliczenia wydatku i nie wymagavuydaniazalecenpokontrolnych.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji stwierdzorto, iZ dokumenty ksiqgowe zostily
opisane i oznaczone zgodnie z Zasadami finansowania POKL oraz Wytycznymi dotyczqcymi
oznaczania projehfw w ramach PO KL.

Kwalifi kowalnoSi wydatk6w
Poniesione wydatki w ramach projektu s4 niezbpdne dla realizacjr projektu, racjonalne

i efektywne, faktycznie poniesione, udokumentowane, zgodne z limitem koszt6w wskazanym
w odniesieniu do kazdego zadania w budZecie projektu, w zatwierdzonym wniosku
o dofinansowanie projektu ora.z wynikalqz rczhczenia zrealizowanych zadait, zaplanowanych

w projekcie. PowyZsze jest zgodne z LVytycznymi w zalcresie kwalifikowania wydatk6w

w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

Wklad wlasq,
Beneficjent zgodnie z umowA o dofinansowanie projektu, zobowiqzal sig do wniesienia wkladu

KAPITAT LUDZKI
NARoDowA srRATE6rA sPOJNoScl

Instytucja Po5redniczqca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

ul. Krolewska 27, 00-060 Warszawa
tet. (22) 245 59 11
wwwrp.mac.gov.pl
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wlasnego w wysokoSci 123.127,20 zN, pozyskanego zbudzetu Powiatu Rawskiego. W okresie
do dnia 30.06.2013 r. wklad wiasny zostaL rczliczony w wysokoSci 113.011,60 zl, zgodnie
z umow4 i wnioskiem o dofinansowanie projektu, w formie vtynagrodzeri os6b bior4cych
rdzial w szkoleniach. Wklad viilasny nie zostal ujpty w wyodrpbnionej ewidencji ksiqgowej.
Beneficjent wnosi wklad zgodnie z harmotogramem projektu zawartym we wniosku o
dofinansowanie.

Zgodnie z Zasadami finansow,ania w ramach PO KL, rozliczanie wkladu wlasnego odbywa sip
na podstawie oriwiadczenia skladanego przez podmioty wyplacajqce, przry czym oSwiadczenie
to pozwala na identyfikacjg poszczeg6lnych uczestnik6w projektu oraz wysokoSci wkladu w
odniesieniu do kaZdeso z nich"

Przych6d w projekcie

W wyniku weryfikacji dokurnent6w projekto!\ych oraz na podstawie przedloaonego przez
Powiat Rawski oSwiadczenia m.in. o nieuzyskanit. przychod6w w projekcie stwierdzoflo, rL
Beneficjent nie uzyskal przychoduzprzekazanych Srodk6w narealizacjg projektu.

Podatek VAI w projekcie

Beneficjent jest podatnikiem 'VAI, co potwierdzono stosownym zaSwiadczeniem. Beneficjent
oSwiadczyl, ze VAI naliczony odnosz4cy sig do wydatk6w ponoszonych w ramach projektu nie
mohe byi odzyskany i w zwiqzku z tym VAI w projekcie jest wydatkiem kwalifikowalnym.
Podczas przeprowadzonej kontroli, ustalono, iz Beneficjent nie odzyskuje w ramach projektu
podatku VAL Wybrane do pr6by faktury VAI nie zostaLy ujgte w rejestrze VAI prowadzonym
przez Beneficjenta.

ll.2 Kw alifi kowalno S d wydatk6rrv dotycz4cych p ersonelu p roj ektu.

Personel projektu w badanym okresie skladatr siQ z 7 os6b, 3 w oparciu o umowy
cywilnoprawne, 4 na podstawie umowy o wsp6lpracy. Wymiar zaftudnienia w przypadku
um6w cl.wilnoprawnych wyrLosi od 35-60 godzin miesiEcznie. Wykaz personelu projektu
zatrudnionego w objEtym kontrol4okresie znajduje sip w aktach kontroli.

Do kontroli szczeg6lowej wybrana zostaLa dokumentacja zatrudnienia nastppuj4cego personelu:
- Koordynator - tr-ukaszJEdrasiak
- Koordynator- Krzysztof Michalski
- Specjalista ds. organizacjr szkoleri i zamowieh publicznych - Jolanta Chylak

Kontroli szczeg6Lowej poddano m.in.
- umowQ zlecenia,
- zakresy czynno5ci wprojekcie,
- miesigc zne karty czasu pracy,
- umowy z podwykonawcami

nastppuj 4ce dokumenty dotycz4ce ww. personelu:

KAPITAI LUDZKI
NARODOWA 5TRAIICIA sPOJNOSC]

lnstytucja PoSredniczqca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

ul. Kr6lewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl
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Na podstawie zbadanej dokumentacji dotyczqcej personelu projektu orazw oparciu o powyzsze
ustalenia, zesp6l kontrolny nie stwierdzawydatk6w niekwalifikowalnych dotyczqcych koszt6w
personelu.

Wydatki na wynagrodzenie objEtego badaniem personelu projektu, zostaly w badanym okresie
rcalizacji projektu poniesione w spos6b i w wysokoSci zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie
projektu oraz zgodnie z zawarl4 umow4 cywilnoprawn4 i umowami o pracQ. WysokoS6
wlmagrodzenia personelu projektu jest zgodna z obowiqzuj4cym stawkami Beneficjenta i jest

adekwatna do zadai wykonywanych w projekcie.

Spos6b zatrudnienia i udokumentowania pracy objptego badaniem personelu jest zgodny
z Zasadamifinansowania Programu Operacyjnego Kapital Ludzki oraz Wytycznymi w zalcresie
hualifikowania wydatk6w w remach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki obowiguj4cymi
w dniu zawarciaum6w (szerzej w pkt 2listy sprawdzaj4cej).

11.3 Spos6b rekrutacji uczestnik6w projektu oraz ich krvalifikowalnoSd.

KontrolE przeprowadzono na celowo dobranej pr6bie uczestnik6w 1 szkolenia, na grupie 10
os6b z 72, kt6rzy rozpoczEli udzial wprojekcie w okresie kontrolowanym, tj. 13,460
wszystkich uczestnik6w proj ektu.
Na pr6bg skladali siQ uczestnicy losowo dobranego szkolenia: ,,Prawo budowlane i
zagospodarowanie przestrzenrre" organizowane w terminie I 5 -I8.I0.20 12 r.

Na dokumentacjg rekrutacyjnq skladaj4 sig: formularz rekrutacyjny uczestnika projektu,

deklaracja uczestnictwa w pro,jekcie, oSwiadczenie uczestnika projektu o wyra2eniu zgody na
przetwaruarie danych osobowych. Opracowano regulamin rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie ,,STAROSTWO RI.WSKIE - PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I

SKUTECZNE", kt6ry zostal wprowadzony w Zycie na podstawie Zarzqdzenia Starosty

Rawskiego rr 2I|20II z dnia}6.06.201l r.

Deklaracj a udzialu w proj ekci e>, zawiera:
dane instltucj i obj qtej rvsparciem i uczestnika proj ektu;

oSwiadczenie uczestnika projektu o vnryrazeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych,

zgodgprzeLo?onego na udziaL pracownika w projekcie.

Nie stwierdzono os6b niekwalifikuj4cych sig do wsparcia.

Instytucja Po5redniczqca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

ul. Kr6lewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl
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11.4 Sposrfb przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie
z astawq z dnia 29 sierpnia 19t97 r. o ochronie danych osobowych.

W ocenie zespolu kontrolnego Beneficj ent przetwarza dane osobowe uczestnik6w projektu
zgodnie z ustaw4oraz umow4o dofinansowanie i l!/ytycznymi.

Przetwarzanie dan:tch
Beneficjent zbieraN oSwiadczenia uczestnik6w projektu ws. przetwarzania danych osobowych
(sprawdzono na pr6bie okreSlc,nej w pkt 11.3 informacji). Beneficjent wydaje upowaznienia do
przettNaruania danych osobowych, kt6re wpisywane s4 do wlaSciwego rejestru (szeruej w pkt
9.3 i 9,4 listy sprawdzajqcej). l3eneficjent posiada dokumentacj E przetwarzania danych (szerzej
w pkt 9.7 listy sprawdzaj4cej).

ZgodnoS6 miEd4r dan)rmi w fcrrmularzach papierowych a rekordami PEFS
Zweryfikowano na pr6bie okreSlonej w pkt 11.3 informacji pokontrolnej. Nie stwierdzono
uchybieri w badan).'rn obszarze.

11.5 ZgodnoSd danych przekaz:y'wanych we wniosku o platnoS6 w czgsci dotycz4cej postppu
yzeczowego oraz postgpu finansowego z dokumentacj4 dotycz1c4 realizacji projektu
dostppn4 w siedzibie beneficjenta.

Calkowita wartoSi kontrolowanego projektu wynosi 820.597,20 zN, z czego przyznano platnoSi
ze Srodk6w europejskich w kwocie 697.470,00 zl. oraz zapewniono wklad wlasny w kwocie
123.127,20 zL zgodnie z umowe o dofinansowanie projektu w ramach POKL z dnia
18.07.2011r. N,qczna wartoS6 Srodk6w rozliczonych w ramach zrealizowanego projektu

w okresie objgtym kontrol4 vqynosi 512.178,55 zl co stanowi 62,41 % calkowitej wartoSci
projektu.

Na podstawie postEpu rzeczowegovtykazanego we wnioskach o platnoS6 obejmuj4cych badany
okres oraz dokument6w dotycz:qcychprzeprowadzonych w ramach projektu dziaLaf np;

- list obecnoSci na szkoleniu i dziennik6w zajg6,

- ankiet ewaluacyjnych ze szkolefr,

- innych dokument6w i przedmiot6w bEd4cych wynikiem reahzacji projektu

nale?y stwierdzi6, ze projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Kontroluj4cy nie stwierdzil,i istotnych op62tielr realizaqi projektu w stosunku do
harmonogramu.

Instytucja PoSredniczqca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

ul. Kr6lewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl
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Nalezy zaznaczy(,, ze przedtniotowa kontrola nie jest kontrol4 na zakoirczenie projektu,
w zwiqzkuztym kontroli nie podlegal stopieri osi4gnigcia wskaZnik6w zalo2onych we wniosku
o dofinansowanie proj ektu.

11.6 PrawidlowoSd realizacji projekt6w, w ktrfrych koszfy bezpoSrednie sQ rozliczane
rycza*tem albo na podstawie stawek jednostkowych

Nie dotyczy. Beneficjent nie rozliczal koszt6w bezpoSrednich ryczaltem ani na podstawie
stawek jednostkowych.

11.7 PoprawnoS6 udzielania zanruiwier[ publicznych.

Beneficjent jest zobowiqzanl' do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zam6wien publicznych (Dz. U . z 2010 r. Nr I 13, poz. 7 59 z p62t. zm.).

Kontroi4objEto 4 postppowanj:a o udzielenie zam6wienia publicznego z 16 przeprowadzonych.
Doboru dokonano na zasadzie os4du eksperckiego w oparciu o Metodykq doboru pr6by
dokument1w do kontroli na miejscu realizacji projehu. Skontrolowano postEpowania:

1. Zan6wrcnie na Zorgamrzowanie i przeprowadzenie szkolenia ,frawo budowlane i
zago sp o daro wani e pt ze: str zervrc" ;

2. Zamowtenie na Obslugg szkolenia,,Gospodarka nieruchomoSciami";
3 . Zam6wrcnie na Przeprowadzenie szkolenia,,Gospodarka nieruchomoSciami"
4. Zarnowienie na PelnienLie funkcji Koordynatora orazAsystenta Koordynatora ds.

rozliczeh i sprawozdarnazoSci w proj ekcie.

Zesp6t kontrolny nie stwierdz',il nieprawidlowoSci w dokumentacji dot. badanych postppowair.
Stwierdzono uchybienia formalne :
l)W notatkach dotycz4cych przygotowania postppowania oraz protokolach z wlw postgpowari

zawarto informacjE o s;zacunkowej war"toSci zarnowienia w zlotych, natomiast nie
dokonano przeliczenia wartoSci zam6wienia na r6wnowartoSd w euro.

2) Zgodme z treSciqogloszeri o zam6wrcniu, Zamawiaj4cym jest Zarzqd Powiatu Rawskiego.
Zgodnie z zal. Nr 9 Statutu Powiatu Rawskiego, par. 11 ust. 1 o5wiadczenia woli w
sprawach maj4tkowych w imieniu Powiatu skladaj4

- dwaj czlonkowie Zarzqdulub
- jeden cztonekZarz4du i osoba upowaznionaptzezZarz4d.

Protokoly z kontrolowmy'lh postEpowari kazdorazowo byly zatwierdzane przez Starostp
Powiatu Rawskiego. Brali podpisu drugiego czLonka Zarzqdu Powiatu, co czyniloby
zado36 powyaszemu zapisowi Statutu Powiatu Rawskiego. Jak wynika z pov'rylszego
Beneficjent nie ma jednoir-nacznego uregulowania w zakresie v\ryznaczenia kierownika
zamawtalqcego. Podpisanie protokol6w postgpowaniav'r5,Lqcznie przez StarostE Powiatu
Rawskiego jest w Swietle dokument6w przedstawionych kontrolujqcym
niewystarczajqce.

KAPITAT. LUDZKI
NARoDowA STRATEGTA 5PoiNoscl

Instytucja Posredniczaca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

ul. Kr6lewska 27, 00-060 Warszawa
tel. Q2\ 245 59 11
www_rp.mac.gov.pl
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W opinii kontroluj4cych po,'vyZsze uchybienia maj4 charakter formalno-prawny i nie
wptywaj4na ocenQ prawidloworici przeprowadzenia badanych przetarg6w. Nie stanowiqte?
przeslanki do naloZenia korerkty. W pr4padku drugiego z wlw uchybieri kontroluj4cy
zalecajq jednoznaczne ureguilowanie kwestii kierownika zamawiajqcego w Powiecie
Rawskim.

11.8 PoprawnoSd stosowania zzrsady konkurencyjno5ci.

Nie dotyczy. Beneficjent jest podmiotem stosuj4cym przepisy ustawy z dnia
29 stycznia2})4 r. prawo zalrrSwieh publicznych.

11.9 PoprawnoSd udokumentorvania rozeznznia rynku w przypadku wydatk6w, do kt6rych
nie maj4 zastosowania przepisy ustawy PZP izasady konkurenryjnoSci.

Zgodnie ze sporzqdzanym w1.kazem, w okresie objEtym kontrol4 Beneficjent przeprowadzil
pigi postgpowali, zktlrych dwa poddano kontroli:

-Przeprowadzeme szkolerria ,,Obsluga systemu operacyjnego WINDOWS", wartoS6
szacunkowa 8.000,0021;

- Obsiuga szkolenia ,,Obsluga oprogramowania pakietu MS OFFICE i OPEN OFFICE".
wartoS6 szacunkowa 8.000,0021.

Zgodnie z Zasadamifinansowunia (...) @l<t2.2.8) zasadarozeznaniarynku dotyczy zakup6w o
wartoSci przekaczaj4cych 20.()00 zl. Obaw.w. zam6wienia maja warto!;6 ni2szqniz20.000 zL,
w zwrqzku z powylszym procedura opisana w Zasadach nie byla w ich przypadku
obowi4zkowa. Beneficjentprzeprowadzil ww. zakupy zgodnie zwev,mEtrzn;rmi procedurami.
Beneficjent posiada Regulamin udzielania zamfwieri publicznych o wartoici nie
przekraczajqcej 14.000 Euro, stanowiqcego zalqcznik do Zarzqdzenia nr l4/2A10 Starosty
Rawskiego z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zamdwiefi publicznych o wartofci nieprzelcraczajqcej 14.000 Euro w Starostwie Powiatowym w
Rawie Mazowieckiej.

ZespoN kontrolny nie stwierdzi,l uchybief w dokumentacji dot. badanych postqpowan.

11.10 PoprawnoS6 udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie dotyczy. Dzialanie 5.2 POKL nie jest objEte regulami pomocy publicznejlpomocy
de minimis.

11.11 Prawidlowo56 utrzymania trwaloSci operacji i/lub rezultatu.

Nie dotyczy. Kontrolowanego projektu nie dotyczy kontrola operacji. ZatoAenia projektu
nie przewidywaly tak2etrwaloSci rezultatu w trakcie realizacji projektu.

11.12 Sp os 6b realizacj i dzialafi inform acyj n o-pro mo cyj nych.

KAPITAT LUDZKI
NARoDowA srRArEGrA sPoiNoScr

Instyiucja Po6rednicz4ca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki

ul. Kr6lewska 27, 00-060 Warszawa
rel. (22) 245 59 11
wvwv.ip.mac.gov.pl
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Dzialania informacyjno - pronxocyjne w ramach zrealizowanego projektu obejmowaly:
oznaczetia Biura Obslugi Klienta

o znaczenia biura proj ektu,

oznaczenia sprzEtu zakupionego w ramach projektu,

ozraczenia kore sp onderLcj i wycho dzqcej,

informacja na stronie inrlernetowej Powiatu.
Powy2sze materialy zostaly prawidtrowo oznakowane, zgodnie z Wytycznymi dotyczqcymi
oznaczania projekt1w w ramac:h POKL.

W opinii zespolu kontrolujqpego Beneficjent informowatr o realizacji projektu, zgodnie
z llytycznymi dotyczqcymi oz;naczania projekt|w w ramach POKL, a wydatki na dzialaria
informacyjno-promocyjne byly adekwatne do zalohonych cel6w proj ektu.

11.13 Zapewnienie wlaSciwej Scie2ki audytu.

Poszczeg6lne obszary realizacji projektu, bgdqce przedmiotem kontroli sq szczeg6lowo i
starannie udokumentowane, co, pozwala na wtraSciw4 Sciezkg audltu.

ll.l4 Spos6b prowadzenia i arclhiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotyczqca projektu jest przechowl.wana w biurze projektu - w siedzibie
Beneficjenta. Dokumentacjapr:zechowlr,vana jest w spos6b zapewniajqcy dostEpnoS6, poufnoSc

i bezpieczef stwo oraz wla1ciw4 Scie2kq audytu.

Zesp6t kontroluj4cy ustalil, iz dokumentacja projektowa w v'rystarczajqcym stopniu

zabezpieczona jest przed dostppem os6b nieuprawnionych. Beneficjent poddal sig kontroli

i zapewnit pelny dostEp do dc,kumentacji projektowej w swojej siedzibie. Dokumentacjabyla

dostEpna na ustny wniosek kontroluj4cych i przedldadana zespolowi kontrolujqcemu bez

zbpdnej zwlokr.

11.13 Spos6b realizacji projektu oraz faktycznego postgpu yzeczowego projektu (wtzyta

monitoringowa w miejscu szkoleniao konferencji).

Zesp6t kontroluj4cy przeprowadzilw dniu22.08.2013 r. wizltacjg szkolenia pt. ,,Prawo pracy

dla pracodawc6w i przelohonych". Szkolenie odbywalo siE w Hotel Ossa Congres&Spa w

miejscowoSci Ossa k/ Rawy M.azowieckiej.

Wizytowany kurs realizowany jest w ramach zgody IP na przeprowadzenie dodatkowych

szkoleri z wygenerowanych os:zczqdnoSci.

Obecnych na szkoleniu bylo 10 os6b, kt6re podpisaly listq obecnoSci. Grupa szkoleniowa,

zgodnie z umowew przedmiooie uslugi liczy 10 os6b.

lnstytucja Po6redniczqca dla Priorytetu V r-------:-------l

KAprrAr LUDzKT 'li:ffi:-i'-=?'jffi:,".5ffii1:#:*' Jff:fflfd{ffi | i.-.: I
NARoDowAsTRArEGrAsp6JNoscr @1.(22)z4ssg11 
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Uczestnicy kursu byli odpowiednio informowanr o 1rodLach finansowania wsparcia (projektu),
mateialy szkoleniowe u?ywanre przez uczestnik6w zawieralv informacje o wsp6lfinansowaniu
projektu przez UE w ramach EFS z odpowiednim oznaczeniem logo UE i POKL.

12. Stwierdzone nieprawidlowo5ci/uch ta:

Nie stwierdzono nieprawidlou'oSci w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidtowoiciach

fi nans owy ch w r amach P O KL, 1Kr6re skutkowatyby uznaniem wydatk6w za niekwalifikowalne.
Stwierdzono nastqpuj 4ce uchybienie.

ISTOTNE
1) Zgodnie ztre$ciqogloszefL o zarrtowieniu,ZamaviaJqcym jestZarzqd Powiatu Rawskiego.

Zgodnie z zaL. Nr 9 Statrutu Powiatu Rawskiego (par. 11 ust. 1), oSwiadczenia woli w
sprawach maj4tkowych w imieniu Powiatu skladaj4

- dwaj czlonkowie ZarzEdulub
- jeden czNonekZarzqdu i osoba upowaznionaprzezZanqd.

Protokoly z kontrolowanyr;h postgpowankazdorazowobyly zatwierdzane przez Starostq
Powiatu Rawskiego. Bratrr podpisu drugiego cztonka Zauqdu Powiatu, co czyniloby
zadol(, powyzszemu zapisowi Statutu Powiatu Rawskiego. Jak wynika z pov'ry?szego
Beneficjent nie ma jednozznacznego uregulowania w zakresie .vqlznaczeflia kierownika
zarnawialqcego. Podpisanie protokol6w postgpowaniavvTtqcznte przez Starostg Powiatu
Rawskiego jest w Swietle dokument6w przedstawionych kontroluj4cym
niewystarczqqce.
Kontroluj4cy zalecajqjedrroznaczne uregulowanie kwestii kierownikazamawiaj4cego w
Powiecie Rawskim.

13. Ocena wedlug kryteri6w:

Ocena wg kryteri6w wskazanych w pkt 11.3 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego

Kapital Ludzki 2007-2013 (s. 46):

1. Sciezka audytu - bez zastrzeitefi,

2. Zarzqdzarrie projektem i personel projektu -bezzastrzeilefi,

3 . Kwalifi kowalno 36 uczestnik6 w - b ez zastrzeLefi ,
4.Rozliczenia finansowe - bezr zastrzeiefi,

5. PostEp rzeczory (stopieri wykonania rezultatowlprodukt6dzadafr) -bez zastrzei,efr

6. ZgodnoS(, realizacji projektuL zprzepisanii zasadami wsp6lnotowymi i krajowymi (w tym

zam6wienia publiczne) - z zastrzeZeniami,

7 . Dzial.ama informacyjno-promocyjne - bez zastrzeLefi.

W wyniku kontroli, projekt otr:zymuje ocene 1 - projekt jest realizowany prawidlowo,

ewentualnie potrzebne sq niewielkie usprawnienia.

14. Data spo informacji pokontrolnej :

22.08.2013 r.

KAPITAT LUDZKI
NARoDoWA STRATEGIA SPOINoSCi

Instytucja Posredniczqca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

ul. Kr6lewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
wwwrp.mac.gov.pl
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1 5. WYkaz za\qpznik6w.; pouc.zeflie i po dpislz:, : . -'

Zalqcznik nr 1: Lista sprawdzalqca do kontroli na miejscu.
Zalqczniknr2:Wykazzweryfikowanejdokumentacjifi nansowejprojektu

InformacjE pokontrolnq sporuqdzolno w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla
j ednostki kontroluj 4cej i j ednostki l<ontrolowanej .

Pouczenie:
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem informacji
pokontrolnej, uzasadnionych zaslrzezeri co do ustaleri zawartych w informacji pokontrolnej
i przekazania ich na piimie do jeal.nostki kontrolujqcej w terminie 14 dni knlendarzowych od dnia
otrzymania dokumentu wrez z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.
W przypadku przekroczenia przez jednostk4 kontrolowanq terminu na zgloszenie uwag do
informacji pokontrolnej jednostka Anntrolujqca mohe odm6wi6 rozpatrzenia zgloszonych zastrzezeri.

W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej
nalezy przekazat do jednostki ko;ntrolujqcej podpisanq informacjq pokontrolnq w ciqgu 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymani,u od niej przedmiotowego dokumentu

r.. i ,':-; iui i .' :. -t 
'il 

fii.

(podpis kierownika zespolu kontrolnego)

?:, ru. h.e.o.*o: ea..A n.s fa
(podpis czlonka zespolu kontrolnego)

ft ii l"*-=--
v  \ , p v

(podpis czLonka zespolu kontrolnego)

KAPITAT LUDZKI
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