
Zgierz, 7 stycznia 2013 r. 

PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

Andrzej Mięsok 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Pan 

Podpis - — 

Szanowny Panie Radny 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącą zwrotu 

dofinansowania na usługę zarządzania projektem pn: ..Budowa wielofunkcyjnej sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu", uprzejmie informuję, że w ramach 

projektu pn:„ Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 

w Zgierzu" we wniosku o dofinasowanie, jako jedna z kategorii kosztów kwalifikowanych 

wskazana została również kategoria kosztu „ZARZĄDZANIE PROJEKTEM" w wysokości 

165 690,00 zł. Aneksem Nr U D A - R P L D . 05.03.00-00-081/08-03 z dnia 30 września 2010 

r. ustalono, że ogólna wartość wynagrodzenia w zakresie zadania „ZARZĄDZANIE 

PROJEKTEM" - 165 690,00 zł nie będzie w całości stanowiła kosztu kwalifikowanego. 

W dniu 1 marca 2010 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 do 30 września 

2011 r. zostały zawarte umowy zlecenia na zarządzanie projektem pomiędzy Gminą Miasto 

Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Jerzego Sokoła a następującymi osobami: 

1) Stanisławem Lodwigiem - wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi ustalono 

w kwocie 1700,00 zł/ miesięcznie, całkowita wartość umowy - 35 700,00 zł 

2) Katarzyną Miksą -Ko le jwą- wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi ustalono 

w kwocie 1790,00 zł/ miesięcznie,całkowita wartość umowy - 37 590,00 zł 

3) Andrzejem Juszczykiem -wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi ustalono 

w kwocie 1600,00 zł/ miesięcznie,- całkowita wartość umowy - 33 600,00 zł 

4) Dorotą Gry tą -wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi ustalono w kwocie 

700,00 zł/ miesięcznie,- całkowita wartość umowy - 14 700,00 zł 

5) Dorotą Stożek -wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi ustalono w kwocie 

800,00 zł/ miesięcznie,- całkowita wartość umowy - 16 800,00 zł 
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6) Lechem Bernardem Dąbskim -wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi 

ustalono w kwocie 700,00 zł/ miesięcznie,- całkowita wartość umowy -14 700,00 

zl 

7) Kancelarią Radcy Prawnego adw. Anny Ziętkiewicz - Liber „LIB-

LEX"wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi ustalono w kwocie 600.00 zł/ 

miesięcznie,- całkowita wartość umowy - 12,600 zł brutto 

W okresie pracy zespołu ( 1.01.-31.12.2010) przeprowadzone zostało postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego, jednak wybrany wykonawca odstąpił od umowy. 

Wykonawca zrealizował jedynie projekt budowlany bez projektu wykonawczego oraz 

próbował uzyskać od Gminy Miasto Zgierz kary umowne za odstąpienie od umowy z winy 

Miasta. Ponadto złożono wniosek o płatność, w którym Urząd Marszałkowski w Lodzi 

stwierdził nieprawidłowości dotyczące kwalifikowalności wydatków związanych z promocją 

projektu. Urząd Marszałkowski żądał zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami 

liczonymi jak od zaległości podatkowych od momentu przekazania środków do dnia zwrotu. 

Ponadto wskazał na błędna podstawę prawną realizacji usługi „ZARZĄDZANIE 

PROJEKTEM". 

Analizując uwagi wskazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w dniu 5 stycznia 

2011 r. zleciłam audytorowi wewnętrznemu Urzędu Miasta Zgierza Pani Bożenie Sztuk 

przeprowadzenie kontroli doraźnej wydatków realizowanych w ramach projektu dotyczących 

zarządzania projektem i możliwości kwalifikowalności wydatków z tym związanych 

w ramach PRO W Ł na lata 2007-2013 r. 

W wyniku tej kontroli audytor wewnętrzny wskazał szereg nieprawidłowości 

dotyczących okoliczności , podstawy prawnej, sposobu realizacji oraz ryzyka zwrotu dotacji 

po ujawnieniu nieprawidłowości . 

Dodatkowo przedmiotowe postępowanie było tematem opinii prawnej Adwokata 

Bogdana Janickiego oraz Adwokat Katarzyny Fijałkowskiej, które potwierdziły wnioski 

wskazane przez audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Zgierza. 

Po stwierdzeniu naruszeń i uchybień postanowiłam wypowiedzieć umowy 

na zarządzanie projektem, a obowiązki związane z realizacją umowy o dofinansowanie 



przydzieliłam pracownikom w ramach ich stosunku pracy bez przyznania dodatkowego 

wynagrodzenia. 

Dodatkowo pragnę wyjaśnić, iż w dniu 13 kwietnia 2011 r. Rzecznik Dyscypliny 

Finansów Publicznych zwrócił się z wnioskiem o przesłanie poświadczonych za zgodność 

odpisów wniosków o płatność w ramach postępowania sprawdzającego wszczętego na 

wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego. Dodatkowo do Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych wysłany został odpis decyzji o powołaniu przedmiotowego Zespołu. 

rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwota 63.511,50 zł w tym kwota 3.153 zł 

stanowiąca odsetki, przeznaczona w ramach projektu na zarządzanie projektem. 

Szanowny Panie Radny cieszy mnie fakt, iż tak bardzo dba Pan o finanse publiczne 

miasta Zgierza, zapewniam Pana, że dla mnie środki publiczne są równie ważne dlatego 

uważam , że błędne ich wydatkowanie powinno być napiętnowane, a osoby które dopuściły 

się naruszeń powinny ponieść konsekwencje swoich czynów dlatego chętnie udostępnię Panu 

materiały dotyczące przeprowadzonych kontroli celem uzupełnienia przekazanej Przez Pana 

wcześniej dokumentacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Komisji 

Rewizyjnej. 

Pragnę również dodać, iż w dniu 18 lutego 2011 r. została zwrócona na 

PREZYDENT 
MIASTA ZGIERZA 

dr Iwona Wieczorek 


