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Na podstawie upowaźnienia Marszałka Województwa opolskiego nr 178/2016 z dnia 24.17.2aI6 r.

Zespół kontrolujący w składzie:

1. Radosław Waszczuk - Główny Specjalista w Departamencie Koordynacji Programów
Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego - kierownik Zespołu kontrolującego,

- Główny Specjalista w Departamencie Koordynacji Programów
Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego,

§,

protokół z czynności kontrolnych w mieiscu realizacii projektu

2, |wona Lisik

przeprowadził w dniu 5.1ż.2016r. wGminie Nysa oraz wmiejscu realizacji inwestycji wizytę
monitorującą projektu nr WND-RPOP,04,03.00-16-008/13 pn,:,,Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Nysie".

W ra mach rea l izacj i przedm iotowego projektu, Benefi cjent:
1) zaplanował następujące zadania:

- ocieplenie przegród budowlanych, w tym ścian,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z elementami powiązanymi,

- wykonanie opaski budynku oraz izolacji przeciwwodnych ścian fundanent.,

- wymianę rynien i rur spustowych,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich,

- wykonanie nowej instalacji c.o, c.w.u.,

- instalację pomp ciepła typu powietrze-woda.

2) załoźyl do osiągnięcia następujący wskaźnik produktu, tj.:

- ,,Liczba obiektów objętych termomodernizacjq" - I szt.,

W trakcie przedmiotowej wizyty zespołowi kontrolującemu został okazany Protokół
odbioru - końcowy spisany 2g.O4.2aI5 r. oraz Protokół odbiaru wykononych robót nr ll/Ostateczny
sporządzony 29.04.2Ot5 r., zawierający zestawienie wartości wykonanych robót.

Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych zrealizowana w ramach projektu inwestycja

znajduje się w ewidencji środków trwałych kontrolowanej jednostki. Przyjęcie zrealizowanej

inwestycji na stan majątku Gminy Nysa nastąpiło na podstawie dokumentu OT nr 56/2015

z 3.08.2015 r. Wydruk z ewidencji środków trwatych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



la

Ponadto w trakcie wizyty monitorującej wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanej
inwestycji, Dokumentacja foto8raficzna z miejsca realizacji pĄektu dostępna jest do wglądu
w aktach wizyty monitorującej.

Na podstawie kontroli ww. dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji
Projektu, ZesPÓł kontrolujący stwierdził, iż zakres rzeczowy projektu zostal zrealizowany zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie i Umową o dofinansowanie nr RPoP.04.o3.o0_16-008/13_00
z dnia 5.11.2013 r. wraz z późn. zm-

(podpisy Zespołu kontrolującego)
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