
                                           Protokół 
 
z kontroli przeprowadzonej w Urz�dzie   Miasta i Gminy w Pleszewie w okresie od dnia 
27.02.2006 lutego  do 14 marca 2006r. przez mgr Zdzisław� Kowalsk� – kierownika 
Oddziału Finansów i Bud�etu Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urz�du 
Wojewódzkiego w Poznaniu oraz mgr Zbigniewa Czołnika – starszego inspektora 
wojewódzkiego z Oddziału Finansów i Bud�etu Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego 
Urz�du Wojewódzkiego w Poznaniu, działaj�cych na podstawie upowa�nienia do 
przeprowadzenia kontroli z dnia 22.02 2006r., nr PN.III.0939-34/06 wydanego przez 
Wojewod� Wielkopolskiego. 
 
 
 
Ustalenia ogólne 
 
Ilekro� w niniejszym protokóle u�yto sformułowania: 
 
- „kontrolowana jednostka” lub „ kontrolowana jednostka samorz�du terytorialnego” nale�y 

to odnie�� do Urz�du  Miasta i Gminy Pleszew, 
- „ustawa o finansach publicznych ”- oznacza to ustaw� z dnia 30 czerwca 2005r. o 

finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 /, 
- „ustawa o zamówieniach publicznych” lub „Pzp” oznacza to ustaw� z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zmianami), 
- ustawa o rachunkowo�ci – oznacza to ustaw� z dnia 29 wrze�nia 1994 o rachunkowo�ci  

/Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694 ze zmianami/, 
- kontrakt wojewódzki – oznacza to ustaw� o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z 

dnia 12 maja 2000r. /Dz.U. Nr 48, poz.550 z pó�n. zmianami/ 
 
W okresie obj�tym kontrol�: 

- Burmistrzem  Miasta i Gminy  był pan  Marian  Adamek wybrany na powy�sze 
stanowisko w dniu  10 listopada 2002r. w wyborach bezpo�rednich - za�wiadczenie 
wydane w dniu  11 listopada   2002r. przez Przewodnicz�cego Miejskiej  Komisji 
Wyborczej w Pleszewie, 

- Skarbnikiem Miasta i Gminy Pleszew  był pan  Zdzisław  Gorzeli�ski powołany na to 
stanowisko w dniu  31 pa�dziernika 2003r uchwał�   nr XIII/67/2003 Rady Miejskiej  
w Pleszewie z dnia  30  pa�dziernika 2003r. w   sprawie powołania Skarbnika Miasta i 
Gminy Pleszew. 

 
Ponadyo w toku kontroli informacji w zakresie tematyki obj�tej kontrol� udzielali ni�ej 
wymienieni pracownicy Urz�du Miasta i Gminy Pleszew: 
- pan Arkadiusz Ptak – kierownik Wydziału Organizacyjnego 
- pan Andrzej Liskowski – inspektor w Wydziale Organizacyjnym 
- pani Beata Kału�na – inspektor w Wydziale Inwestycji 
- pan Witold Ruci�ski – informatyk. 
 
Celem niniejszej kontroli było sprawdzenie realizacji umowy Nr 39/2005 z dnia 22.11. 2005r.   
o dofinansowanie ze �rodków bud�etu pa�stwa zadania 4.3.2.9 Zakup sprz�tu 
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komputerowego  dla szkół Miasta i Gminy Pleszew   –  finansowego w 2005r. w ramach 
Kontraktu Wojewódzkiego - poprzez : 
 
1) Ustalenie: 
- czy zafakturowany zakres robót został faktycznie wykonany 
- sposób dokonania zapisów w ksi�gach rachunkowych 
- czy ze �rodków dotacyjnych nie regulowano wydatków niekwalifikowanych 
- czy faktury zostały uregulowane 
- czy stosowano ustaw� Prawo zamówie� publicznych 
2) Sprawdzenie: 
- finansowania ze �rodków inwestycyjnych przedsi�wzi�� nie zwi�zanych z realizacj� 

inwestycji-finansowanie bie��cej działalno�ci, 
- gospodarno�ci wydatkowania �rodków inwestycyjnych- zawy�anie wynagrodze� w 

stosunku do wielko�ci umownych, 
- terminowo�ci oddania do u�ytkowania, zako�czenia etapów. 
3) Wizja lokalna w terenie-stwierdzenie wykonanie zadania, w przypadku braku w tym 

zakresie kontroli przez BZFE Wielkopolskiego Urz�du Wojewódzkiego w Poznaniu – 
potwierdzonej protokółem. 

 
Kontrol� obj�ty zostaje 2005r. 
 
Tre�� protokółu podlega udost�pnieniu zgodnie z ustaw� z dnia 06.09.2001r. o dost�pie do 
informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198 ze zmianami), za wyj�tkiem informacji 
stanowi�cych dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r.  Nr 101,  poz.926 ze zmianami). 
 
 
 
Ustalenia szczegółowe 
 
 
Zarz�d Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 21 czerwca 2005r. nr DW-II-
1/0221/20/2005 poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, i� w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 istnieje mo�liwo�� 
uzyskania w 2005r. wsparcia finansowego dla zada� realizowanych w ramach działania 4.3-
Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2005-2006,w tym na poddziałanie 4.3.2.Wyposa�enie szkół w komputery. 
W zwi�zku z powy�szym, Zarz�d Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór projektów 
dla inwestycji realizowanych mi�dzy innymi w poddziałaniu: 
- 4.3.2. Wyposa�enie  szkół w komputery. 
W odpowiedzi na powy�sze pismo z  dnia 21.06.2005r. Zast�pca Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew  przy pi�mie z dnia 11.07.2005r. nr Or.AL.0114/07/2005  przesłał do Departamentu 
Rozwoju Regionalnego Urz�du Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu  „ Wniosek o wł�czenie zadania do Kontraktu dla Województwa  Wielkopolskiego  
na lata  2005-2006” – stosownie do postanowie� art.17 ust.3 ustawy z dnia 12.05.2000r. o 
zasadach wspierania rozwoju regionalnego /Dz.U. Nr 48, poz.550 ze zmianami/. Nazwa  
wnioskowanego zadania została okre�lona  jako „Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół 
Miasta i Gminy Pleszew „. We  wniosku tym okre�lono: 
- termin realizacji zadania:  rozpocz�cie  wrzesie� 2005r. , zako�czenie listopad 2005r., 
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- efekt rzeczowy:  komputery 24 szt, drukarki 2 szt, oprogramowanie 76 szt, serwery 2 szt, 
inny sprz�t współpracuj�cy z komputerem, niezb�dny do procesu dydaktycznego 2 szt., 

- warto�� kosztorysowa zadania zgłoszona do kontraktu ogółem 100.000 zł, 
- warto��  kosztorysowa kosztów kwalifikowanych zadania zgłoszonego do kontraktu 

100.000zł, 
- wnioskowana kwota dotacji / nie wi�ksza  ni� 50% kosztów kwalifikowanych/  50.000 zł, 
- wkład własny beneficjenta / min. 50% kosztów kwalifikowanych/ 50%. 
Ponadto z wniosku tego wynika, i� Miasto i Gmina Pleszew planowało zakupi� nowy sprz�t 
komputerowy dla dwóch pracowni  informatycznych tj. dla Zespołu Szkół Publicznych w 
Sowinie Błotnej oraz dla Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. We wniosku tym 
podpisanym przez Zast�pc� Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew pana Czesława 
Skowro�skiego oraz Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew zawarto równie� o�wiadczenie, i� 
Miasto i Gmina Pleszew posiada zabezpieczenie finansowe niezb�dne  do realizacji zadania  
zgłoszonego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego. 
Pismem z dnia 26 lipca 2005r., nr DW-II-2/0221/20-21/2005 Zast�pca Dyrektora 
Departamentu Rozwoju Regionalnego Urz�du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego  pan Jacek Wieja powiadomił Burmistrza Miasta i Gminy  Pleszew,i� 
dokonana ocena formalna  wniosku o wł�czenie zadania Zakup sprz�tu komputerowego dla 
szkół  Miasta i Gminy Pleszew do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 
2005-2006  ujawniła bł�dy formalne. 
W zwi�zku z powy�szym Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  przesłał  do wy�ej 
wymienionego departamentu przy pi�mie nr . Or.AL.0114/07/2005 z dnia 04 sierpnia 2005r. 
skorygowany „Wniosek o wł�czenie zadania do Kontraktu dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2005-2006” dla zadania „ Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół 
Miasta i Gminy Pleszew” 
We wniosku tym : 
� termin realizacji zadania okre�lono w sposób nast�puj�cy: 

rozpocz�cie- wrzesie� 2005r. 
zako�czenie – listopad 2005r. 

� efekt rzeczowy okre�lono jak ni�ej: 
komputery 24 szt o warto�ci 55.250 PLN drukarki 2 szt o warto�ci 2.300 PLN  
oprogramowanie 76 szt. o warto�ci 24.250 PLN serwery 2 szt. o warto�ci 8.000 PLN 
inny sprz�t współpracuj�cy z komputerem, niezb�dny do procesu dydaktycznego : 
projektor cyfrowy 2 szt. o warto�ci 10.200 PLN, 

� wska�niki finansowe okre�lono w sposób nast�puj�cy: 
warto�� kosztorysowa zgłaszanego zadania –100.000 zł 
warto�� kosztorysowa kosztów kwalifikowanych zadania – 100.000 zł. 
wnioskowana kwota dotacji – 50.000 zł 
wkład własny beneficjenta – 50%. 

W skorygowanym wniosku podano,i� kontrolowana jednostka samorz�du terytorialnego 
planuje zakupi� nowy sprz�t komputerowy dla dwóch pracowni informatycznych, a 
mianowicie: 

 
1/ dla Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej: 

° 14 komputerów stacjonarnych / uczniowskich/ oraz jeden komputer przeno�ny, 
° 1 drukark� laserow� 
° 1 serwer komputerowy 
° 1 komplet oprogramowania w skład ,którego wchodzi: 

      15 pakietów  Windows XP Professional 
1 pakiet Windows Serwer 2003 
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15 sztuk licencji Windows Serwer CAL 
16 pakietów Office Pro 2003 PL. MOLP EDU 

° 1 projekt cyfrowy 
 
2/ dla Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie 

° 9 komputerów stacjonarnych / uczniowskich/ 
° 1 drukark� laserow� 
° 1 serwer komputerowy 
° 1 komplet oprogramowania w skład , którego wchodzi : 

9 pakietów Windows XP Professional 
1 pakiet Windows Serwer 2003 
9 sztuk licencji Windows Serwer CAL 
10 pakietów Office PRO 2003 PL. MOLP EDU 

° 1 projektor cyfrowy 
Ponadto w powy�szym skorygowanym wniosku podpisanym przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Pleszew oraz Skarbnika zawarto o�wiadczenie, i� Miasto i Gmina Pleszew posiada 
zabezpieczenie finansowe niezb�dne do realizacji zadania  zgłoszonego  w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego. 
Wy�ej analizowany wniosek Miasta i Gminy Pleszew został pozytywnie rozpatrzony – w 
wyniku tego zadanie „ Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew” 
zostało wł�czone do Kontraktu dla Województwa  Wielkopolskiego. 
Wysoko�� kwoty dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego ustalono na poziomie 50.000 
zł.  Powy�sze nast�piło w wyniku podj�cia przez Zarz�d Województwa Wielkopolskiego 
Uchwały Nr 2196/2005 z dnia 05 wrze�nia 2005r. w sprawie: wyboru  projektów  
realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2005-2006, działanie 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005-2006. 
O powy�szym Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew pismem z dnia 09 wrze�nia 2005r., bez 
numeru, powiadomił członek Zarz�du Województwa  Wielkopolskiego pan Józef  
Lewandowski. 
Ponadto Zarz�d Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 14 wrze�nia 2005r., nr DW-
II-2-0221/31-21/2005 potwierdził wł�czenie kontrolowanego zadania inwestycyjnego do 
Kontraktu Wojewódzkiego, informuj�c jednocze�nie, i� wykaz projektów zgłoszonych do 
realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, wynikaj�cych z punktu 4.2  Uzupełnienia  
Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2005-2006, realizowanych w poddziałaniu 
4.3.2 Wyposa�enie szkół w komputery wcze�niej został zaopiniowany pozytywnie przez 
Regionalny Komitet Steruj�cy. 
Zgodnie z procedur� okre�lon� w  paragrafie 5 ust.3 Kontraktu Wojewódzkiego dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006, Wojewoda Wielkopolski z podmiotami , 
których projekty zostały wybrane do realizacji zawiera umow� o dofinansowanie projektu 
�rodkami z bud�etu pa�stwa. Umowa ta musi zawiera� harmonogram rzeczowo – finansowy i 
plan finansowy realizacji projektu. 
Kontroluj�cy ustalili, i� umowa taka została zawarta tj. umowa nr 39 z dnia 22 listopada 
2005r. o dofinansowanie ze �rodków bud�etu pa�stwa zadania: 4.3.2.9 Zakup sprz�tu 
komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew w ramach działania : 4.3 Rozbudowa 
lokalnej infrastruktury społecznej oraz poddziałania 4.3.2 Wyposa�enie szkół w komputery, 
uj�tego w Kontrakcie wojewódzkim zawartym pomi�dzy Rad� Ministrów a Samorz�dem 
Województwa  Wielkopolskiego dnia 30 czerwca 2005 r. Umowa ta została zawarta 
pomi�dzy Wojewod� Wielkopolskim a Gmin� Pleszew zwan� Beneficjentem. W § 1 tej 
umowy ustalono, i� Wojewoda Wielkopolski, w oparciu o przepisy ustawy o finansach 
publicznych i postanowienia Kontraktu wojewódzkiego, przekazuje Beneficjentowi dotacj� 
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celow� z bud�etu pa�stwa na dofinansowanie  przedmiotowego zadania w ł�cznej kwocie 
50.000zł,co stanowi 50% warto�ci zadania. Natomiast w § 2  ustalono,i� Beneficjent – 
zgodnie z zapisem  zawartym w kontrakcie  zobowi�zuje si� do przekazania na realizacj� 
zadania �rodków w ł�cznej kwocie 50.000 zł,co  stanowi 50% warto�ci zadania. 
Ponadto w umowie tej ustalono, i� jej strony okre�laj� w oparciu o odpowiednie zapisy 
Kontraktu Wojewódzkiego: 
1/ harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania 
2/ plan finansowy realizacji zadania precyzuj�ce w szczególno�ci terminy kolejnych etapów 

zadania  oraz odpowiadaj�ce im terminy i wysoko�� przekazanych �rodków. Przy 
okre�laniu kwoty dotacji w danym roku bud�etowym nale�y uwzgl�dni� : 

a/ kwot� zobowi�za� Beneficjenta, które wymagaj� uregulowania  w danym okresie. 
b/ kwoty dotacji przyznanych przed podpisaniem kontraktu. 

Z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Zakup sprz�tu komputerowego 
dla szkół Miasta i Gminy Pleszew „ stanowi�cego zał�cznik nr 1 do wy�ej analizowanej 
umowy nr 39 z dnia 22 listopada 2005r. wynika, i�: 
→ okres realizacji zadania okre�lono w sposób nast�puj�cy: 
→ rozpocz�cie etapu z kontraktu 10 pa�dziernika 2005r. 
→ zako�czenie etapu z kontraktu 07 grudnia 2005 r. 
→ warto�� kosztorysowa całego zadania 100.000 zł warto�� kosztorysowa etapu 

finansowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego 100.000 zł. 
→ �ródła finansowania okre�lono nast�puj�co: 

bud�et pa�stwa 50.000 zł  
bud�et samorz�du  50.000 zł 
inne                          0,00 zł 

→ wska�niki produktu / monitorowania  wyszczególniono w sposób nast�puj�cy; 
komputery  24 szt. 
drukarki 2 szt. 
oprogramowanie  76 szt. 
serwery 2 szt. 
inny sprz�t współpracuj�cy z komputerem projektor cyfrowy 2 szt. 

Powy�szy sprz�d przydzielono szkołom podstawowym, a mianowicie: 
 
I. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen.Broni Zygmunta Berlinga w Pleszewie 

     komputery 9 szt. o warto�ci                      20.250 zł 
     drukarki 1 szt o warto�ci                             1.150 zł 
     oprogramowanie  29 szt o warto�ci            9.365 zł 
     serwer  1 szt. o warto�ci                             4.000 zł 
     projektor cyfrowy 1 szt o warto�ci             5.100 zł  
                                                razem             39.865 zł 

 
II. Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej 

     komputery        15 szt o warto�ci             35.000zł 
      drukarki  1 szt     o warto�ci                       1.150zł 
      oprogramowanie 47 szt o warto�ci          14.885 zł      
      serwer 1 szt o warto�ci                               4.000 zł 
      projektor cyfrowy 1 szt o warto�ci             5.100 zł 
                                                razem               60.135 zł. 

 
Ponadto w przedmiotowej umowie nr 39 z dnia 22 .11.2005r  postanowiono w § 5, i� dotacja 
celowa z bud�etu pa�stwa mo�e by�  przekazana po zło�eniu przez Beneficjenta pisemnego 
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wniosku o wypłat� dotacji  w kwocie nie wy�szej ni� wynikaj�ca z planu finansowego i pod 
warunkiem  przedstawienia kopii: faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych 
potwierdzonych za zgodno�� z oryginałem uzasadniaj�cych i potwierdzaj�cych wykonanie  
dotowanego zadania lub jego cz��ci zgodnie z harmonogramem. 
Z umowy tej wynika tak�e, i� ostateczne rozliczenie dotacji przyznanych na zadanie nast�puje 
po zako�czeniu jego realizacji, udokumentowanej protokółem odbioru ko�cowego zadania w 
okresie obj�tym kontraktem – nie pó�niej ni� do dnia 15 stycznia 2006r. -  § 5 ust. 7 umowy. 
Natomiast w § 5 ust.9 postanowiono, i� ze �rodków dotacji mog� by� finansowane jedynie 
koszty uzasadnione, tj. bez podatku „VAT”- naliczony, je�eli podatek ten nie jest kosztem 
oraz bez opłat z tytułu kar i odsetek za zwłok�. 
Wy�ej wskazana umowa nr 39 z dnia 22 listopada 2005r. zawarta pomi�dzy Wojewod� 
Wielkopolskim a Gmin� Pleszew stanowi zał�cznik  nr  3  do niniejszego protokółu kontroli. 
W wyniku podj�tych przez kontroluj�cych czynno�ci sprawdzaj�cych ustalono, i� 
kontrolowana jednostka samorz�du terytorialnego zabezpieczyła �rodki na realizacj� 
kontrolowanego zadania pn.” Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy 
Pleszew”. Uchwał� nr XXXIII/241/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 wrze�nia 
2005r. w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005 
przewidziano w dziale 801 - O�wiata i wychowanie, rozdział 80101 -  Szkoły podstawowe w 
§ 6060 �rodki w kwocie 100.000 zł przeznaczone na zakup sprz�tu komputerowego dla szkół 
Miasta i Gminy Pleszew. 
Stwierdzono tak�e, i� Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19 pa�dziernika 2005r., nr 
FB.I-6.3011-456/2005 powiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, �e decyzj� Ministra 
Finansów z dnia 17 pa�dziernika 2005r. nr BP9-4135(177)/BS/623,633,649-2005 zwi�kszony  
został plan dotacji celowej na 2005 rok dla kontrolowanej jednostki samorz�du terytorialnego 
o kwot� 50.000zł w dziale 801, rozdział 80101 § 6330 na zadanie pn.: KW 20/21/2005 Zakup 
sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew. 
Jednocze�nie w pi�mie tym Wojewoda Wielkopolski wskazał, i� powy�sze �rodki zostały 
przyznane z rezerwy celowej uj�tej w ustawie bud�etowej na rok 2005 w cz��ci 83,poz.11- 
„Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, 
przeznaczone s� na dofinansowanie zada� inwestycyjnych obj�tych Kontraktem 
Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego na lata  2005-2006. 
Ponadto Wojewoda Wielkopolski poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, i� 
zwi�zku z powy�szym zwi�kszeniem planu wypłata dotacji na ww. zadanie nast�powa� 
b�dzie w trybie okre�lonym w Kontrakcie Wojewódzkim .Warunkiem niezb�dnym dla 
uruchomienia �rodków pozostaje w pierwszej kolejno�ci podpisanie umowy wykonawczej, a 
nast�pnie zło�enie wniosku o wypłat� dotacji. 
Stwierdzono, i� powy�sza dotacja celowa w kwocie 50.000 zł została wprowadzona do 
bud�etu  Miasta i Gminy Pleszew  Zarz�dzeniem Nr 419/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy 
Pleszew na rok 2005.  Dotacja ta po stronie dochodów została wprowadzona w dziale 801, 
rozdział 80101 w § 6330-dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� 
inwestycji i zakupów  inwestycyjnych własnych gmin ( zwi�zków gmin) a po stronie 
wydatków w dziale 801, rozdział 80101 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
bud�etowych. Zmiana ta spowodowała zwi�kszenie planu wydatków na zadaniu „ Zakup 
sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew” do kwoty 150.000 zł. 
Plan ten tak po stronie dochodów jak i wydatków uległ zmniejszeniu o kwot� 50.000zł na 
podstawie uchwały nr XXXVI/271/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 
2005r. w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. 
Wobec powy�szego  zmniejszenia plan wydatków po zmianach na kontrolowanym zadaniu 
wynosił 100.000 zł. 
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W toku czynno�ci sprawdzaj�cych kontroluj�cy ustalili,  i� kontrolowana jednostka 
samorz�du terytorialnego stosownie do postanowie� § 5 – wskazanej wy�ej umowy nr 39 z 
dnia 22.11.2005 r. o dofinansowanie ze �rodków bud�etu pa�stwa zadania : 4.3.2.9 Zakup 
sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew – zło�yła w dniu 22 grudnia 2005r. 
w Biurze Zarz�dzania Funduszami  Europejskimi Wielkopolskiego Urz�du Wojewódzkiego 
w Poznaniu „ Wniosek o wypłat� dotacji z bud�etu pa�stwa na dofinansowanie zadania 
realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego” pn. Zakup sprz�tu komputerowego dla 
szkół  Miasta  i Gminy  Pleszew. Wniosek ten jest podpisany przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Pleszew oraz Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.  
We wniosku okre�lono : 

• dat� rozpocz�cia zadania ( rozpocz�cie procedury przetargowej)  10.10.2005r. 
• dat� zawarcia umowy z wykonawc� :  23.11.2005r. 
• rozliczenie realizacji zadania za okres od 10.10.2005r. do 07.12.2005r. 
• data osi�gni�cia pełnego efektu zadania :  07.12.2005r. 
• data zamkni�cia finansowego : 14.12.2005r. 

Podano tak�e rzeczowy i finansowy zakres realizacji zadania,a mianowicie: 
 
A/ Szkoła Podstawowa nr 1 im.Gen. Broni Zygmunta Berlinga  w Pleszewie 

   
 
Produkt     Ilo�� ( szt.)  Warto�� w zł 

Komputery 
               9                                             19.817,69 

Drukarki 
               1                                                   1.122,00 

Oprogramowanie 
             29          8.700,25 

Serwer 
               1                                               3.851,95 

Inny sprz�t:  
Projektor cyfrowy               1           4.521,00 

  Razem          38.012,89 
 
B/ Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej 
 
Produkt 
     Ilo�� (szt.)   Warto�� w zł 

Komputery 
             15         34.437,74 

Drukarki 
                1                                             1.122,00 

Oprogramowanie 
              47           13.818,38 

 
Serwer                1              3.851,95 

Inny sprz�t: 
Projektor cyfrowy                1              4.521,00 

 
Razem             57.751,07 
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Z wniosku wynika tak�e, i� : 

- planowane nakłady na realizacj� zadania od pocz�tku realizacji zadania, tj. od dnia                                                           
10.10.2005r. do dnia  07.12.2005 r. tj. terminu zako�czenia realizacji zadania 
stanowi� kwot� 100.000 zł. 

- poniesione nakłady od pocz�tku realizacji zadania wynosz� 95.763,96 zł. 
Natomiast �ródła finansowania kontrolowanego zadania okre�lono w sposób nast�puj�cy : 
 1/ �rodki własne wnioskodawcy    - 47.881,98 
2/  wnioskowana  dotacja z bud�etu pa�stwa  - 47.881,98 zł. 
Ponadto w wy�ej wskazanym wniosku stwierdzono, i� Wnioskodawca tj. kontrolowana 
jednostka samorz�du terytorialnego jest płatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma 
jednak mo�liwo�ci odzyskania podatku VAT. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. 
Kserokopia tego wniosku stanowi zał�cznik nr  5  do niniejszego protokółu kontroli. 
W oparciu o wyci�g bankowy z dnia  29.12.2005r. stwierdzono, i� �rodki finansowe w 
ramach powy�szej dotacji zostały przekazane z bud�etu Wojewody Wielkopolskiego na 
rachunek bankowy Urz�du  Miasta i Gminy Pleszew w dniu  29.12. 2005r w kwocie 
47.881,98  zł  - dział 801, rozdział  80101 § 6330.  
  
 
W wyniku podj�tych przez kontroluj�cych czynno�ci sprawdzaj�cych ustalono, i� celem 
realizacji zadania pn. ”Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew” 
kontrolowana jednostka samorz�du terytorialnego ogłosiła na podstawie art.39 w zwi�zku z 
art.10 ust.1 ustawy Prawo zamówie� publicznych przetarg nieograniczony o warto�ci 
zamówienia nie przekraczaj�cej wyra�onej w złotych równowarto�ci 60.000 euro. Stosownie 
do postanowie� art.40 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówie� publicznych /Dz.U. Nr 
19, poz. 177 z pó�n.zm./ ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostaw� sprz�tu 
komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew” zostało opublikowane na stronach 
internetowych Urz�du Miasta i Gminy Pleszew w okresie od dnia 10.10.2005r. do dnia 
10.11.2005r. oraz w Gazecie Pozna�skiej - Ziemia Kaliska w dniu 10.10.2005r. a tak�e 
zostało wywieszone na tablicy ogłosze� UMiGm Pleszew w okresie od dnia 10.10.2005r. do 
dnia 04.11.2005r.  Zakres zamówienia obejmował 23 komputery osobiste z monitorami LCD, 
2 serwery wraz z monitorami LCD, komputer przeno�ny /notebook/, 2 drukarki laserowe, 2 
projekty multimedialne oraz oprogramowanie. Dla tego sprz�tu okre�lono CPV: 30.21.30.00-
5 Komputery osobiste; 30.23.12.50-4 Monitory ekranowe; 30.23.32.31-9 Drukarki laserowe; 
32.32.20.00-6 Urz�dzenia multimedialne; 20.24.10.00-0 Oprogramowanie komputerowe. 
Termin wykonania zamówienia ustalono w sposób nast�puj�cy – w ci�gu 21 dni od 
podpisania umowy. W ogłoszeniu podano, i� Specyfikacj� istotnych warunków zamówienia 
mo�na odebra� w siedzibie zamawiaj�cego pokój 108 lub zamówi� przesłanie poczt�. 
Okre�lono, i� w post�powaniu mog� uczestniczy� wykonawcy nie wykluczeni na podstawie 
art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówie� publicznych, spełniaj�cy wymogi art.24 ust.1 tej�e 
ustawy. Zamawiaj�cy dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie dokumentów 
zł�czonych przez wykonawc� do oferty. Wymagane wadium okre�lono na poziomie 2.000 zł  
W ogłoszeniu podano tak�e kryteria oceny oferty i ich znaczenie – cena 100 %. Ponadto 
ustalono, i� oferty nale�y składa� w siedzibie zamawiaj�cego, pokój nr 103 /sekretariat/ oraz 
i� termin składania ofert upływa dnia 27.10.2005r. o godz.10.00, a otwarcie ofert nast�pi dnia 
27.10.2005r. o godz.10.30 w siedzibie zamawiaj�cego, pokój nr 206. Podano tak�e, i� termin 
zwi�zania ofert� wynosi 30 dni. 
Ustalono tak�e, i� Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew nie powołał Komisji przetargowej, 
której celem byłoby przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego przetargu 
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nieograniczonego. Tak� mo�liwo�� stwarza art.19 ust.2 Pzp. Czynno�ci te prowadzili 
pracownicy Urz�du Miasta i Gminy Pleszew, którym przypisano to zadanie, a mianowicie: 
- pan Arkadiusz Ptak – kierownik Wydziału Organizacyjnego 
- pan Andrzej Liskowski – inspektor w Wydziale Organizacyjnym 
- pani Beata Kału�na – inspektor w Wydziale Inwestycji 
- pan Witold Ruci�ski – informatyk. 
Pracownicy ci wykonuj�cy czynno�ci o udzielenie zamówienia publicznego zło�yli stosownie 
do postanowie� art.17 ust. 2 Pzp stosowne o�wiadczenia. Ponadto takie o�wiadczenie zło�ył 
równie�  Zast�pca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew pan Czesław Skowro�ski oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew pan Marian Adamek.   
W oparciu o okazan� dokumentacj� przetargow� kontroluj�cy stwierdzili, i� warto�� 
zamówienia została ustalona na kwot� 163.934,42 zł /warto�� cz��ci zamówienia, która jest 
przedmiotem kontrolowanego post�powania – 81.967,21 zł netto/, co stanowiło równowarto�� 
40.509,64 euro /cz��ci zamówienia – 20.254,82 euro/ - tj. zgodnie z postanowieniem art.32 
ust.4 ustawy Prawo zamówie� publicznych. Ustalenia warto�ci zamówienia dokonano w dniu 
15.07.2005r. na podstawie ł�cznej warto�ci zamówie� na dostawy sprz�tu komputerowego 
zaplanowanych na rok 2005 oraz na podstawie cenników zawartych w serwisach 
internetowych. Osob� dokonuj�c� ustalenia warto�ci zamówienia był pan Witold Ruci�ski – 
informatyk zatrudniony w Urz�dzie Miasta i Gminy w Pleszewie.  
Stwierdzono, i� kontrolowana jednostka samorz�du terytorialnego tj. Zamawiaj�cy przekazał 
25 potencjalnym wykonawcom zadania obj�tego zamówieniem publicznym Specyfikacj� 
istotnych warunków zamówienia – art.42 ust.1 Pzp. 
Ponadto kontroluj�cy ustalili, i� Zamawiaj�cy, Miasto i Gmina Pleszew, korzystaj�c z 
uregulowa� zawartych w art. 38 ust.4 Pzp wprowadził nast�puj�ce zmiany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia: 
� w dodatku nr 4 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia” 

- odno�nie 25 sztuk monitorów LCD – dopuszczono jasno�� min. 250 cd/m2, k�t 
widzenia w poziomie min.140 stopni, norm� TCO 99 

- odno�nie komputera przeno�nego /notebook/ - nie jest wymagany port PS, 
dopuszczalna jest zewn�trzna stacja dyskietek, zniesiono limit wagi 

- odno�nie 2 sztuk projektorów multimedialnych – dopuszczono dowolny typ zoom, 
zniesiono limit wagi 

� pkt.7 SIWZ otrzymał brzmienie „Termin realizacji zamówienia: w ci�gu 14 dni od 
podpisania umowy”. W stosunku do wersji pierwotnej termin ten uległ skróceniu o 7 
dni. 

 
Jednocze�nie Zamawiaj�cy stosownie do zapisów art.38 ust.6 Pzp przedłu�ył termin składania 
ofert do 3 listopada 2005r. do godz.11.00 celem umo�liwienia wprowadzenia w ofertach 
potencjalnych wykonawców zmian wynikaj�cych z modyfikacji tre�ci Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia /SIWZ/. W zwi�zku z powy�szym uległy zmianie w sposób 
nast�puj�cy zapisy SIWZ, a mianowicie: 
→ otwarcie ofert nast�pi dnia 3 listopada 2005r. o godz.11.30 /pkt.15 SIWZ/ 
→ wadium w wysoko�ci 2.000 zł mo�na wnosi� do 3.11.2005r. godz.11.00 /pkt.12 SIWZ/ 
→ wadium wnoszone w formie por�cze� lub gwarancji musi obejmowa�  okres zwi�zania 

ofert� tj. okres od 3.11.2005r. do 2.12.2005r. /pkt.12 SIWZ/ 
→ na kopercie zawieraj�cej ofert� zaadresowanej do Zamawiaj�cego oprócz nazwy i 

dokładnego adresu Oferenta musi znajdowa� si� dopisek: „Oferta – Dostawa sprz�tu 
komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew”. Nie otwiera� przed godz.11.30 w 
dniu 3.11.2005r. /pkt.14 SIWZ/ 
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→ zmianie uległy te� te zapisy Formularza ofertowego i Wzoru umowy, które dot. terminu 
realizacji zamówienia /poprawione druki zostały przesłane poczt� przez zamawiaj�cego 
wszystkim Oferentom, którzy pobrali pierwotny tekst SIWZ/. 

 
Kontroluj�cy ustalili, i� o powy�szych zmianach Zamawiaj�cy, Miasto i Gmina Pleszew, 
pismem z dnia 26.10.2005r., nr OR 341/3/2005 podpisanym przez Zast�pc� Burmistrza 
Miasta i Gminy Pleszew pana Czesława Skowro�skiego powiadomił wszystkich 25 
potencjalnych oferentów, którzy pobrali pierwotny tekst Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W dokumentach przetargowych znajduj� si� zwrotne potwierdzenia odbioru 
wy�ej wskazanego pisma. 
Z protokółu post�powania o udzielenie przedmiotowego zamówienia o warto�ci zamówienia 
nie przekraczaj�cej wyra�onej w złotych równowarto�ci kwoty 60.000 euro prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego /druk ZP – 2/PN, NBO, ZOC/ wynika, i� termin składania 
ofert upłyn�ł w dniu 03.11.2005r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert odbyło si� w dniu 
03.11.2005r. o godz. 11.30 w Urz�dzie Miasta i Gminy Pleszew, 63-300 Pleszew, Rynek 1, 
pok. Nr 102. Do upływu terminu składania ofert zło�ono 6 ofert –druk ZP – 12. Oferty zło�yli 
nast�puj�cy oferenci: 
1. Intertrading Systems Technology „WIELKOPOLSKA” Sp. z o.o.,  ul.Towarowa 45, 61 

– 896 Pozna� 
2. HARDBIT K. Białek, P. Poprawa, Spółka Jawna, ul.Benicka 2A, 63 – 700 Krotoszyn 
3. Firma Komputerowa „New Pasja”, Jacek Urbaniak, ul.Rynek 16, 63-300 Pleszew 
4. IMPROVEX Gra�yna Rudowicz, Spółka Jawna, ul.Babina 6-7, 62 – 800 Kalisz 
5. Firma Informatyczna ELPRO-BIS Spółka z o.o., ul.Sukiennicza 2, 62-800 Kalisz 
6. COMPNET Sebastian Strzech, ul.�wierkowa 31, 62 – 500 Konin 

 
Bezpo�rednio przed otwarciem ofert zamawiaj�cy podał kwot�, jak� zamierza przeznaczy� na 
finansowanie zamówienia, w wysoko�ci 100.000 zł. 
Wymagane warunki udziału w przedmiotowym post�powaniu spełniało 6 ww. wykonawców 
– druk ZP-14. Wszyscy oferenci zgodnie z art.44 Pzp zło�yli wraz z ofert� o�wiadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w post�powaniu oraz  aktualny odpis z wła�ciwego rejestru 
s�dowego, opis parametrów technicznych oferowanego sprz�tu, dowód wniesienia wadium, 
zaakceptowany wzór umowy, list� uprawnionych osób do reprezentowania danego oferenta.  
Z prowadzonego post�powania nie wykluczono �adnego wykonawcy – druk ZP-15. W 
przeprowadzonym post�powaniu odrzucono 4 ofert /druk ZP-16/, a mianowicie oferty:  
1. Intertrading Systems Technology „WIELKOPOLSKA” Sp. z o.o.,  ul.Towarowa 45, 61 

– 896 Pozna� 
2. HARDBIT K. Białek, P. Poprawa, Spółka Jawna, ul.Benicka 2A, 63 – 700 Krotoszyn 
3. Firma Komputerowa „New Pasja”, Jacek Urbaniak, ul.Rynek 16, 63-300 Pleszew 
4. COMPNET Sebastian Strzech, ul.�wierkowa 31, 62 – 500 Konin 

Oferty te zostały odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówie� publicznych , zgodnie z którym zamawiaj�cy odrzuca ofert�, je�eli jej tre�� 
nie odpowiada tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W toku kontroli stwierdzono, i� Zamawiaj�cy Miasto i Gmina Pleszew opieraj�c si� na 
postanowieniach art.87 ust.2 oraz art.88 pkt.1 lit. a i pkt.3 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówie� publicznych poprawił omyłk� rachunkow� w obliczeniu ceny 
zawartej w ofercie IMPROVEX Gra�yna Rudowicz, Spółka Jawna, w Kaliszu. O powy�szym 
Zamawiaj�cy powiadomił wy�ej wskazanego oferenta w pi�mie z dnia 04.11.2005r., nr OR 
341/3/2005 podpisanym przez Zast�pc� Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew pana Czesława 
Skowro�skiego. W pi�mie tym zawarta jest pro�ba  Zamawiaj�cego o niezwłoczne przesłanie 
zgody  na dokonanie ww. omyłki rachunkowej, poniewa� zgodnie z art.89 ust.1 pkt.7 Pzp 



 11 

zamawiaj�cy ma obowi�zek odrzuci� ofert�, je�eli wykonawca w terminie 7 dni  od dnia 
otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si� na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu 
ceny.  O powy�szym pismami z dnia 04.11.2005r., nr  OR 341/3/2005 zostali równie� 
powiadomieni pozostali oferenci uczestnicz�cy w przedmiotowym przetargu. Pismem z dnia 
07.11.2005r., bez numeru,  IMPROVEX Gra�yna Rudowic, Spółka Jawna, w Kaliszu 
wyraziła zgod� na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w jej ofercie na 
„Dostaw� sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew”. Pismo to wpłyn�ło do 
Urz�du Miasta i Gminy Pleszew w dniu 09.11.2005r. tj. w terminie okre�lonym wy�ej 
wskazanymi przepisami ustawy Prawo zamówie� publicznych.   
Na podstawie streszczenia oceny i porównania ofert dokonanego na druku ZP-18 Burmistrz 
Miasta i Gminy Pleszew dokonał  w dniu 09.11.2005r. wyboru oferty  zło�onej przez 
IMPROVEX Gra�yna Rudowicz, Spółka Jawna, ul.Babina 6-7, 62 – 800 Kalisz. W 
uzasadnieniu wyboru podano, i� w przedmiotowym post�powaniu jedynym kryterium oceny 
ofert była cena. Firma IMPROVEX zaoferowała najni�sz� cen� w�ród  ofert nie 
podlegaj�cych odrzuceniu, w zwi�zku z czym jej oferta uzyskała najwi�ksz� ilo�� punktów 
/100 pkt./ i została uznana za najkorzystniejsz� Z protokółu post�powania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia wynika, i� nie wniesiono �adnego protestu. 
Pismem z dnia 09 listopada 2005r., nr OR 341/3/2005 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
poinformował  IMPROVEX Gra�yna Rudowicz, Spółka Jawna, w Kaliszu, i� w dniu 
09.11.2005r. został rozstrzygni�ty przetarg nieograniczony na „ Dostaw� sprz�tu 
komputerowego dla szkół  Miasta i Gminy Pleszew” oraz i� jej oferta została wybrana do 
udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w zwi�zku z czym zostanie z ni� 
zawarta stosowna umowa. W pi�mie tym podano tak�e uzasadnienie prawne i faktyczne 
odrzucenia  4 ofert, tj.: 
1. Intertrading Systems Technology „WIELKOPOLSKA” Sp. z o.o.,  ul.Towarowa 45, 61 

– 896 Pozna� 
2. HARDBIT K. Białek, P. Poprawa, Spółka Jawna, ul.Benicka 2A, 63 – 700 Krotoszyn 
3. Firma Komputerowa „New Pasja”, Jacek Urbaniak, ul.Rynek 16, 63-300 Pleszew 
4. COMPNET Sebastian Strzech, ul.�wierkowa 31, 62 – 500 Konin 

 
O powy�szym pismami z dnia 09.11.2005r. powiadomiono równie� pozostałych 5 oferentów, 
w tym Firm� Informatyczn� ELPRO-BIS Spółka z o.o., ul.Sukiennicza 2, 62-800 Kalisz.  
Poinformowano ich, i� cena ofertowa IMPROVEX Gra�yna Rudowicz, Spółka Jawna, w 
Kaliszu po poprawieniu omyłki rachunkowej wyniosła 95.791 zł brutto. Zamawiaj�cy Miasto 
i Gmina Pleszew w dniu 24.11.2005r. dokonał zwrotu wniesionego przez oferentów wadium 
– art.46 ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt.3 Pzp. 
 
 
 
W dniu 23 listopada 2005r. Miasto i Gmina Pleszew zawarło umow� nr 163/2005  z 
IMPROWEX Gra�yna Rudowicz Spółka Jawna z siedzib� w Kaliszu,  ul.Babina 6-7 zwan� 
dalej Wykonawc� o przeniesienie na własno�� i wydanie kontrolowanej jednostce samorz�du 
terytorialnego nast�puj�cego sprz�tu odpowiadaj�cego parametrom  okre�lonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : 
23 komputery  osobiste z monitorami LCD, 2 serwery wraz z monitorami LCD, komputer 
przeno�ny (notebook), 2 drukarki laserowe, 2 projektory multimedialne oraz oprogramowanie 
(Windows XP Professional 24 sztuki, Windows Serwer  2003  Standard – 2 sztuki, Windows 
Serwer CAL – 25 sztuk, Office 2003 Professional – 26 sztuk, zestaw no�ników Windows 
SVR STD 2003 – 2 sztuki, zestaw no�ników Office Pro WIN 32 – 2 sztuki. 
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Umowa ta ze strony Miasta i Gminy Pleszew została podpisana przez Zast�pc� Burmistrza 
pana Czesława Skowro�skiego z kontrasygnat� Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew. 
W powy�szej umowie postanowiono, i� Wykonawca  na przedmiot umowy udzieli 
Zamawiaj�cemu pisemnej gwarancji na okres 24 miesi�cy licz�c od daty odbioru sprz�tu.Data 
ta została okre�lona jako:  w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 
W okresie  gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy sprz�tu.Wykonawca 
zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu wskazanym przez Zamawiaj�cego na terenie Miasta 
i Gminy Pleszew. Wykonawca zobowi�zany jest przyst�pi� do naprawy sprz�tu najpó�niej w 
terminie 24 godzin od  telefonicznego zgłoszenia przez osob� upowa�nion� przez 
Zamawiaj�cego. Je�eli czas naprawy przekroczy 4 dni Wykonawca zobowi�zany jest do 
dostarczenia sprz�tu równowa�nego funkcjonalnie. 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy okre�lono na poziomie 95.791 zł brutto, w tym cena 
netto  78.517,21 zł i podatek VAT w wysoko�ci 17.273,79 zł. 
W umowie tej postanowiono, i� zapłata wynagrodzenia nast�pi  w terminie do 7 dni od 
otrzymania faktury  VAT,  któr� Wykonawca  mo�e przedło�y� dopiero po dostarczeniu 
gotowych do pracy urz�dze�.Za dat� zapłaty  przyj�to dat� obci��enia rachunku 
Zamawiaj�cego.  
Ustalono tak�e, i� Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne za: 
1/ niewykonanie w terminie zamówienia – w wysoko�ci 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 
6 za ka�dy dzie� zwłoki, 
2/ za odst�pienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno�� Wykonawca – w 
wysoko�ci 5 % wynagrodzenia ustalonego w § 6. 
W § 9 umowy  zapisano, i� je�eli  w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostan� stwierdzone 
wady, Zamawiaj�cemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia albo 
��danie obni�enia ceny. 
Ponadto w § 10 analizowanej umowy okre�lono, i� zmiana postanowie� zawartej umowy 
mo�e nast�pi� za zgod� obu stron  wyra�on� na pi�mie pod rygorem niewa�no�ci takiej 
zmiany, przy uwzgl�dnieniu przepisów art.144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo 
zamówie� publicznych (Dz.U.2004r., Nr 19,  poz.177 ze zm). Zamawiaj�cy, oprócz 
wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, mo�e odst�pi� od umowy tak�e 
w razie wyst�pienia istotniej zmiany okoliczno�ci powoduj�cych, i� wykonanie umowy  nie 
le�y w interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy. 
Odst�pienie od umowy w przypadku, o którym mowa wy�ej mo�e nast�pi� w trybie i na 
zasadach okre�lonych w art.145 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 
Wy�ej wskazana umowa 163/2005 z dnia 23 listopada 2005r. stanowi zał�cznik nr 6 do 
niniejszego protokółu kontroli. 
Kontroluj�cy na podstawie protokółów odbioru sprz�tu komputerowego obj�tego umow� nr 
163/2005 z dnia 23.11.2005r.,a mianowicie: 
- protokółu odbioru sprz�tu komputerowego z dnia 07.12.2005r. dotycz�cego Szkoły 

Podstawowej w Sowinie Błotnej – tj. miejsca instalacji sprz�tu. 
- Protokółu odbioru sprz�tu komputerowego z dnia 07.12.2005r. dotycz�cego Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Gen. Broni Zygmunta Berlinga w Pleszewie – tj. miejsca instalacji 
sprz�tu  

 stwierdzili, i� dostawca sprz�tu  IMPROWEX  Gra�yna Rudowicz, Spółka Jawna, w Kaliszu 
wywi�zała si� w terminie umownym  z obowi�zku dostarczenia sprz�tu komputerowego. 
Sprz�t ten nast�pnie w dniu 07.12.2005r.został protokolarnie przekazany przez kontrolowan� 
jednostk� samorz�du terytorialnego do ww. szkół . 
Ww. protokóły odbioru i przekazania sprz�tu komputerowego stanowi� zał�cznik nr 8 do 
niniejszego protokółu kontroli.  
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Kontroluj�cym okazano zapłacon� faktur� której kwota składa si� na wydatki 
wyszczególnione w wy�ej wskazanym wniosku o wypłat� dotacji,a mianowicie: 
1. Faktura VAT Nr Fv-B/2735/05 z dnia 07.12.2005r. wystawiona przez Firm� 

IMPROVEX Gra�yna Rudowicz Spółka Jawna ul. Babina 6-7 62-800 Kalisz   na kwot� 
95.791 zł. Faktura ta została zapłacona  w cało�ci ze �rodków własnych w dniu 
14.12.2005r.  w kwocie  95.791 zł 2005r.  Przekazane w dniu 29.12.2005r. �rodki 
finansowe z bud�etu pa�stwa w kwocie 47.881,98 zł stanowiły refundacje poniesionych 
wydatków. 

Kwota tej faktury jest wy�sza o 27,04 zł od kwoty, która została rozliczona z Wojewod� 
Wielkopolskim. Kwota ta stanowi wydatek niekwalifikowany i nie została rozliczona z 
Wojewod� Wielkopolskim.  Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wyja�nił, i� zakup 
oprogramowania”Program Windows Server CAL 2003 Polish” /pozycja 7 na fakturze VAT 
Fv-B/2735/05 z dnia 07.12.2005r./ w ilo�ci wi�kszej o 1 szt. ni� okre�lono w Umowie 
Wykonawczej nr 39 z dnia 22 listopada 2005r. został podyktowany sposobem sprzeda�y 
pakietu oprogramowania. Nie jest mo�liwe zakupienie 24 szt. programu, a jedynie 25 szt. 
/opakowania – pakiety po 5 szt./ . Zatem zakupiono 5 pakietów /opakowa�/ po 5 szt. Koszt 
zakupu 1 szt. programu Windows Server CAL 2003 Polish / 27,04 zł brutto / został 
całkowicie pokryty ze �rodków własnych Miasta i Gminy Pleszew. Wyja�nienie to stanowi 
składnik zał�cznika nr 4 do niniejszego protokółu kontroli. 
Faktura ta jest opisana, sprawdzona pod wzgl�dem merytorycznym, formalno – 
rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez  Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew               
Na fakturze tej widniej� równie� piecz�tki �wiadcz�ce – informuj�ce o zastosowanym trybie 
udzielenia zamówienia publicznego. Faktura została uj�ta w ewidencji ksi�gowej  w sposób 
nast�puj�cy:  Wn – 080, Ma – 201. Natomiast jej zapłat� zaksi�gowano: Wn – 201, Ma – 130.  
Kserokopia powy�szej faktury stanowi zał�cznik nr 4 do niniejszego protokółu kontroli. 
Zał�cznik nr 1 zawiera zestawienie faktur za zakupiony sprz�t komputerowy w 2005r. w 
ramach zadania  „Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew ”. 
Wszystkie obj�te sprawdzeniem dowody ksi�gowe dotycz�ce realizacji kontrolowanego 
zadania takie jak: faktura, polecenie przelewu spełniały wymagania okre�lone w rozdziale 2 
ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994r. o rachunkowo�ci / Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 ze 
zmianami/. 
Stwierdzono, i� poniesione przez Miasto i Gmin� Pleszew wydatki w wysoko�ci 95.763,96 zł 
na realizacj� kontrolowanego zadania obj�tego Kontraktem wojewódzkim s� ni�sze od 
planowanej warto�ci całkowitej tego zadania – 100.000 zł okre�lonej w przedmiotowej 
umowie nr  39/2005 z dnia 22.11.2005r. o kwot� 4.236,04 zł. Powy�sze spowodowane jest 
uzyskaniem przez Miasto i Gmin� Pleszew ni�szej ceny w wyniku przetargu 
nieograniczonego na realizacj� zadania obj�tego Kontraktem Wojewódzkim. 
 
Kontroluj�cy w oparciu o pismo Departamentu Rozwoju Regionalnego Urz�du 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.11.2005r., nr DW – II – 2 – 
0221/43 – 6/2005 ustalili, i� wy�ej wskazane oszcz�dno�ci poprzetargowe w wysoko�ci  
4.236,04 zł mogły by� wykorzystane u Beneficjentów, u których one powstały pod 
warunkiem zawarcia aneksów do umów. Kserokopia tego pisma stanowi zał�cznik nr 7 do 
niniejszego protokółu kontroli.  Miasto i Gmina Pleszew aneksu takiego nie posiada i 
wydatków w kwocie zaoszcz�dzonej 4.236,04 nie poniosło  i nie dokonywało zakupów 
dodatkowych gdy� przekazana dotacja z bud�etu Wojewody Wielkopolskiego została ju� 
pomniejszona o kwot� ww. oszcz�dno�ci poprzetargowych. Na kontrolowanym zadaniu 
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Miasto i Gmina Pleszew  rozliczyło �rodki w kwocie  95.763,96 zł  -  w ramach Kontraktu 
wojewódzkiego. 
 
 
 
 
Stosownie do postanowie� § 5 pkt.7 przedmiotowej umowy nr  39/2005 kontrolowana 
jednostka samorz�du terytorialnego przesłała  w dniu 09. 01.2006r. do Biura Zarz�dzania 
Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urz�du Wojewódzkiego w Poznaniu pismem z 
dnia  09.01.2006r., nr Or.AL.0114/56/2005 Raport ko�cowy z wykorzystania i rozliczenia 
dotacji. W raporcie tym stwierdzono, i�: „ 
1. Miasto i Gmina Pleszew zgodnie z umow�  Nr 39/2005 z dnia 22.11. 2005r. realizowało 

zadanie Nr 4.3.2.9  „Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew ”  
2. Klasyfikacja bud�etowa zadania – dział 801 rozdział 80101 § 6060. 
3. Wykonanie zadania na dzie�  31 grudnia 2005r. – Zadanie zostało zrealizowane 

rzeczowo i finansowo. Kwota  zadania  95.763,96 PLN 
4. Niewykorzystane �rodki przez Beneficjenta – 4236,04 PLN ( oszcz�dno�ci 

poprzetargowe) 
5. Wszystkie dokumenty finansowe zwi�zane z wykonaniem zadania zostały dostarczone 

do Wielkopolskiego Urz�du Wojewódzkiego w Poznaniu Biura Zarz�dzania Funduszami 
Europejskimi w  dniu    22.12.2005r. 

 
Rozliczenie dofinansowanego zadania w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn.: 
4.3.2.9„Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew ”  przedstawiono w 
sporz�dzonym na pro�b� kontroluj�cych zał�czniku nr 2  do niniejszego protokółu kontroli. 
 
 
W dniu  07.03. 2006r.  kontroluj�cy dokonali wizji lokalnej w Szkole Podstawowej nr 1  w 
Pleszewie i Szkole Podstawowej  w Sowinie Błotnej celem stwierdzenia wykonania 
kontrolowanego zadania 4.3.2.9  Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy 
Pleszew finansowanego w ramach  Kontraktu wojewódzkiego. W wyniku ogl�dzin 
stwierdzono, i� sprz�t komputerowy zakupiony ze �rodków Kontraktu wojewódzkiego 
znajduje si� w ww. szkołach i sprz�t ten jest wykorzystywany w bie��cej pracy szkoły. Sprz�t 
ten został przyj�ty na maj�tek  ww. szkół.  
 
Reasumuj�c powy�sze ustalenia stwierdza si�, i� kontrolowana jednostka samorz�du 
terytorialnego wywi�zała si� z postanowie� obj�tych umow� nr  39/2005 z dnia 22.11. 2005r. 
o dofinansowanie ze �rodków bud�etu pa�stwa zadania 4.3.2.9„Zakup sprz�tu 
komputerowego dla szkół Miasta i Gminy Pleszew ”,  a mianowicie: 
� rodzaj i ilo�� zakupionego sprz�tu komputerowego  jest zgodna ze wska�nikiem 

produktu wyszczególnionym w zał�czniku nr 1 do wy�ej wskazanej umowy nr  
39/2005. Zakupiony sprz�t komputerowy  został zafakturowany i przyj�ty na maj�tek 
szkół podstawowych. 

� powy�sze zakupy zostały uj�te w ksi�gach rachunkowych /na kontach/ w sposób 
nast�puj�cy: 

- Wn –080, Ma-201 
- Wn-201,   Ma-130 

� ze �rodków dotacji celowej przekazanej w 2005r. na realizacje kontrolowanego zadania 
regulowano wydatki kwalifikowane 

� faktura dotycz�ca realizacji powy�szego zadania została w 2005r. zapłacona 
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� wszystkie obj�te sprawdzeniem dowody ksi�gowe dotycz�ce realizacji kontrolowanego 
zadania takie jak: faktura, polecenie przelewu spełniały wymagania okre�lone w 
rozdziale 2 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994r. o rachunkowo�ci / Dz.U. z 2002r. Nr 76, 
poz.694 ze zmianami/. 

� realizuj�c kontrolowane zadanie Miasto i Gmina Pleszew stosowało ustaw� Prawo 
zamówie� publicznych  

� otrzymana dotacja celowa na realizacj� zadania „Zakup sprz�tu komputerowego dla 
szkół Miasta i Gminy Pleszew ”  została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem 

� kontrolowane zadanie zostało zrealizowane terminowo w 2005r. 
 
Na tym ustalenia protokółu kontroli zako�czono. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszym protokóle zostały omówione z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Pleszew  panem Marianem Adamkiem oraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Pleszew panem 
Zdzisławem Gorzeli�skim 
Do ustale� zawartych w niniejszym protokóle kontroli nie wniesiono zastrze�e�. 
 
 
 
 
Integraln� cz��� niniejszego protokółu kontroli stanowi� ni�ej wymienione zał�czniki: 
 
1. Zał�cznik nr 1 – Zestawienie faktur za zakupiony sprz�t komputerowy w 2005 roku w 

ramach zadania pn.: 4.3.2.9 „Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy 
Pleszew ”  

2. Zał�cznik nr 2 – Rozliczenie dofinansowanego zadania w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego pn.: 4.3.2.9 „Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół Miasta i Gminy 
Pleszew ”    

3. Zał�cznik nr 3 – Kserokopia umowy nr 39/2005 z dnia 22.11. 2005r. o dofinansowanie 
ze �rodków bud�etu pa�stwa zadania: 4.3.2.9 „Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół 
Miasta i Gminy Pleszew ”  zawartej pomi�dzy Wojewod� Wielkopolskim a Miastem  i 
Gmin� Pleszew 

4. Zał�cznik nr 4 – Kserokopia faktury wyszczególnionej w zał�czniku nr 1 do 
niniejszego protokółu kontroli, a mianowicie: 
- faktura VAT Nr Fv-B/2735/05 z dnia 07.12.2005r. wystawiona przez Firm� 

IMPROVEX Gra�yna Rudowicz Spółka Jawna ul. Babina 6-7 62-800 Kalisz   na 
kwot� 95.791 zł.                          

5. Zał�cznik nr 5 – Kserokopia wniosku o wypłat� dotacji z bud�etu pa�stwa na 
dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 
przedło�onego Wojewodzie Wielkopolskiemu przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew w   grudniu 2005r. 

6. Zał�cznik nr 6  -  Kserokopia  umowy Nr 163/2005  z dnia 23 listopada 2005r. zawartej 
w Pleszewie mi�dzy Miastem i Gmin� Pleszew  a IMPROVEXEM Gra�yna Rudowicz 
Spółk� Jawn� z siedzib� w Kaliszu, ul.Babina 6-7. 

7. Zał�cznik nr 7  -  Kserokopia pisma Departamentu Rozwoju Regionalnego Urz�du 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.11.2005r., nr DW – II – 
0221/43 – 6/2005. 

8. Zał�cznik nr 8  -  Kserokopie 2 protokółów odbioru przez Urz�d Miasta i Gminy 
Pleszew sprz�tu komputerowego z dnia 07.12.2005r. wg miejsc instalacji oraz 2 
kserokopie protokółów przekazania sprz�tu komputerowego przez Urz�d  MiGm 
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Pleszew z dnia 07.12.2005r. dwóm szkołom tj.: a/ Szkole Podstawowej nr 1 w 
Pleszewie, b/ Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej. 

 
 
Przed podpisaniem protokółu kontroli poinformowano pana Mariana Adamka – Burmistrza 
Miasta i Gminy Pleszewa i pana Zdzisława Gorzeli�skiego – Skarbnika Miasta i Gminy 
Pleszewa  o przysługuj�cych im prawach: 
 

- prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu kontroli 
umotywowanych zastrze�e� na pi�mie, co do ustale� zawartych w niniejszym 
protokóle kontroli 

- prawie odmowy podpisania protokółu kontroli z jednoczesnym obowi�zkiem zło�enia  
pisemnych wyja�nie� co do przyczyn tej odmowy 

- prawie zgłoszenia Wojewodzie Wielkopolskiemu w terminie 7 dni z własnej 
inicjatywy pisemnych dodatkowych wyja�nie� dotycz�cych przyczyn i okoliczno�ci 
powstania nieprawidłowo�ci przedstawionych w protokóle kontroli. 

 
Protokół niniejszy sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, z których jeden 
egzemplarz przekazano  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Pleszew w dniu  14 marca 2006r. 
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w ksi��ce kontroli Urz�du Miasta i Gminy Pleszew 
pod poz. 2/2006. 

P O D P I S Y 

 
                                                                                                                                                      
Kontrolowani:                                                                                Kontroluj�cy: 
 
 
 
 
 
1\ .......................................                                              1\ ........................... ......          
 
 
 
 
 
2\......................................                                                 2\....................................                                                                                                                  
 
                                                                                                                        
Kalisz, dnia 14 marca 2006 roku. 


