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Łódź. dnia I ~f października 2012 r.
Informacja pokontrolna
(w wersji roboczej)
z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu numer 560/2004
pn. „Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
w Gminie Miasto Zgierz"
zrealizowanego przez Gminę Miasto Zgierz
w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

I. Jednostka kontrolowana:
Gmina Miasto Zgierz, zwana dalej również „beneficjentem"
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Prezydentem Miasta Zgierza w dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych była
Pani Iwona Wieczorek (zał. nr 1).
Działając na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zm.), Pani Iwona Wieczorek upoważniła
Pana Przemysława Staniszewskiego. Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza, do zastępowania
Prezydenta Miasta Zgierza w czynnościach służbowych od dnia 25 września 2012 r.
do odwołania (zał. nr 2). Pan Przemysław Staniszewski został powołany na stanowisko
Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza na podstawie zarządzenia nr 165/VI/2012 Prezydenta
Miasta Zgierza z dnia 2 lipca 2012 r. (zał. nr 3).

II. Kontrole przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:
Sebastian Rakowski - starszy specjalista, kierownik zespołu kontrolującego,
Anna Klemińska inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego.
Grzegorz Klukas administrator systemu, członek zespołu kontrolującego
na podstawie upoważnienia nr 12/2012/ZPORR/FE wydanego z upoważnienia Wojewody
Łódzkiego (zał. nr 4).
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Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 września 2012 roku.
Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Miasta Zgierza.

III. Informacji udzielali:
- Pani Anna Majewska - Sekretarz Miasta Zgierza.
- Pani Joanna Snarska - Zastępca Naczelnika Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
w Urzędzie Miasta Zgierza,
- Pani Edyta Kmieć
inspektor w Wydziale Pozyskiwania i Zarządzania Środkami
Pomocowymi w Urzędzie Miasta Zgierza,
- Pan Sebastian Piechota
podinspektor w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
w Urzędzie Miasta Zgierza,
Pan Krzy sztof Żak informatyk w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie
Miasta Zgierza,
- Pani Joanna Syncerek - młodszy referent w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
w Urzędzie Miasta Zgierza,
- Pan Paweł Stankowski
podinspektor w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
w Urzędzie Miasta Zgierza,
- Pani Aleksandra Wiaderkiewicz
główny specjalista w Wydziale Informatyki
i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Zgierza.

IV. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
1) Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy
dotyczące funduszy strukturalnych;
2) Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r.
w spraw ie Europejskiego f unduszu Rozwoju Regionalnego:
3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez
Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy
strukturalnych;
4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli
pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych;
5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia
rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych
z projektami współfinansowanymi z Funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1145/2003;
6) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1206
z późn. zm.);
7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu
kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602);
8) Podręcznik procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego;
9) Umowa o dofinansowanie projektu.
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V. Zakres kontroli:
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23a pkt 1, art. 50 i art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli
realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).
Przeprowadzone czynności kontrolne obejmowały w szczególności:
• sprawdzenie, czy nie doszło do znaczącej modyfikacji projektu w rozumieniu art. 30
ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych,
• sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
i zawartą umową.
• sprawdzenie, czy projekt jest realizowany prawidłowo pod względem finansowoksięgowym (kwalifikowalność VAT, sprawdzenie czy nie doszło do podwójnego
dofinansowania, weryfikacja poziomu przychodów generowanych przez projekt),
• sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego
i wspólnotowego,
• sprawdzenie, czy cel projektu został zachowany,
• sprawdzenie, czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie
promocji projektu.
• sprawdzenie, czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni,
• analiza ustaleń ewentualnych kontroli instytucji zewnętrznych w zakresie realizacji
projektu.

VI. Przedmiot kontroli:
Projekt pn. „Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie
Miasto Zgierz" zrealizowany w ramach Działania 1.5 ZPORR na podstawie umowy
nrZ/2.10/I/1.5/560/04/U/341/07, zawartej w dniu 15 listopada 2007 r. pomiędzy Wojewodą
Łódzkim a Gminą Miastem Zgierz.

VII. Ustalenia:
A) W zakresie rzeczowym:
1. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przedmiotem projektu było: 1) stworzenie sieci
rozległej (WAN) Gminy Miasto Zgierz, obejmującej miejskie sieci lokalne (LAN)
w wybranych gminnych jednostkach organizacyjnych, 2) umieszczenie publicznych punktów
dostępu do Internetu (PIAP) w miejscach największego natężenia ruchu mieszkańców,
3) zakup
100 nowych stacji, 4) zakup i stworzenie nowej
funkcjonalności
dla oprogramowania aplikacyjnego systemu informatycznej obsługi Urzędu Miasta Zgierza,
5) powstanie możliwości włączenia gminnej sieci transmisji danych WAN do innych
systemów sieci rozległych.

3 z 13

2. W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu, która odbyła się w dniu 8 sierpnia
2008 r., kontrolujący z. ramienia Instytucji Pośredniczącej nie wnieśli uwag do rzeczowej
realizacji projektu oraz potwierdzili osiągnięcie celów projektu. Kontrolę poprzedziła
ekspertyza wykonana przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych
w Łodzi (TBD). Stwierdzono, że projekt obarczony jest wadą główną polegającą
na wykorzystaniu zbyt wolnego medium transmisji danych (ISDN) między poszczególnymi
lokalizacjami objętymi projektem; dostarczony i zainstalowany sprzęt nie budził zastrzeżeń.
3. W trakcie kontroli trwałości:
• Pobrano oświadczenie beneficjenta (zał. nr 5) o zrealizowaniu wskaźników produktu
i rezultatu, wymienionych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku
z rozbieżnościami pomiędzy osiągniętymi wskaźnikami a wartościami zakładanymi
we wniosku o dofinansowanie (rozbieżności potwierdzone zostały w ekspertyzie TBD).
przyjęto następujące wyjaśnienia beneficjenta:
W zakresie wskaźnika produktu pn. „Liczba węzłów sieci szkieletowej" (wartość zakładana 29, wartość osiągnięta - 37):
Zgodnie z załącznikiem złożonym do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie
w dniu I października 200" roku. w projekcie brało udział 39 jednostek
organizacyjnych. W dwóch budynkach (ul. Staffa 26 - Szkoła Podstawowa nr 12
i Biblioteka filia nr 6 oraz ul. Musierowicza 2
Samorządowe
Liceum
Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 1) znajdują się po dwie jednostki. W związku
z powyższym wskaźnik wynosi 37 szt. Rozbieżność jest wynikiem oczywistej omyłki
polegające/ na niedostosowaniu pierwotnych wartości wskaźników do aktualnego
w tamtym czasie zakresu projektu. Aby wszystkie planowane jednostki (39) mogły
zostać podłączone do sieci, vi' każdym budynku (37) należało stworzyć stosowny
węzeł dostępowy.
Oświadczenie beneficjenta z dnia 25 września 2012 r., stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej
informacji pokontrol nej.
W zakresie wskaźnika produktu pn. ..Liczba budynków połączonych siecią rozległą" (wartość
zakładana - 29. wartość osiągnięta - 38):
Zgodnie z załącznikiem złożonym do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie
w dniu 1 października 2007 roku. w projekcie brało udział 39 jednostek
organizacyjnych. W dwóch budynkach (ul. Staffa 26 - Szkoła Podstawowa nr 12
i Biblioteka filia nr 6 oraz ul. Musierowicza 2
Samorządowe
Liceum
Ogólnokształcące i Gimnazjum nr I) znajdują się po dwie jednostki. Rozbieżność
jest wynikiem oczywistej omyłki polegającej na niedostosowaniu pierwotnych
wartości wskaźników do aktualnego w tamtym czasie zakresu projektu.
Po zakończeniu projektu w 200H roku w związku z reorganizacją Urzędu Miasta
Zgierza
związaną z przeniesieniem Wydziału Promocji Miasta do lokalu
przy pl. Jana Pawia II 19 (poza budynek UMZ) zaistniała
konieczność
podłączenia nowej lokalizacji do istniejącej sieci. W związku z powyższym
wskaźnik wynosi 3S szt.
Oświadczenie beneficjenta z dnia 25 września 2012 r.. stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej
informacji pokontrolnej.
W zakresie wskaźnika pn. ..Liczba punktów dostępowych połączonych siecią WAN" (wartość
zakładana - 261. wartość osiągnięta - 273) oraz wskaźnika pn. „Liczba punktów dostępu
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do Internetu uzyskanych dzięki węzłom dostępowym" (wartość zakładana - 161, wartość
osiągnięta - 226):
Ogólna liczba punktów dostępowych siecią WAN/LAN wynosi 273 szt., na co
składają się punkty dostępowe dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza, punkty
dla sieciowych urządzeń peryferyjnych, jak również punkty rozlokowane
w jednostkach organizacyjnych. Z tej liczby (273) 226 szt. ma podwójną
funkcjonalność,
czyli umożliwia dostęp do sieci Internet.
Rozbieżność
jest wynikiem omyłki polegającej na niedostosowaniu pierwotnych wskaźników
do aktualnych rzeczywistych potrzeb w tamtym czasie. Wyposażenie UMZ
w sieciowe urządzenia peryferyjne tworzyło konieczność wykonania dodatkowych
punktów dostępowych (więcej niż we wskaźniku 1.5.14). Liczba pracowników
w 2008 roku wymuszała konieczność wyposażenia stanowisk pracy w punkty
dostępowe sieci WAN/LAN z jednoczesnym dostępem do Internetu.
Oświadczenie beneficjenta z dnia 25 września 2012 r., stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej
informacji pokontrolnej.
W zakresie wskaźników produktu i rezultatu pn.: „Liczba jednostek publicznych
podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu", „Liczba węzłów
dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej", „Długość sieci
szkieletowych będących w posiadaniu podmiotów publicznych" i „Ilość instytucji
publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu", których osiągnięcie zostało
zakwestionowane / uwagi na zbyt niska przepustowość łącza ISDN. niespelniającego
kryterium łącza szerokopasmowego:
W dniu 30.10.2009 r. odebrano od wykonawcy sieć światłowodową
łączącą
40 lokalizacji.
Zgodnie z umową 279/2008 z 4 kwietnia 2008 r. dotyczącą projektu
„Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie
Miasto Zgierz" budowa światłowodu była rozbudową wykonanego projektu,
która zapewniła wyższą funkcjonalność niż zakładane lxISDN 2B+D16 (2 kanały
B 64kb/s każdy + 1 kanał D 16kb/s) na jednostkę, co w prawdzie [sic] dawało
przepustowości kwalifikujące do sieci szerokopasmowych, lecz nie zapewniało
obsługi nowoczesnych technologii sieciowych, które wymagają dużo wyższych
przepustowości.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr 560/2004 powstał wcześniej
i obejmował ówczesne możliwości i rozwiązania technologiczne. Natomiast
realizacja projektu miała miejsce w latach 2007-2008, podczas której beneficjent
uznał, że można zakładane cele i wskaźniki zrealizować przy użyciu
nowocześniejszych rozwiązań. Dlatego Gmina Miasto Zgierz dofinansowała
z własnego budżetu cześć [sic] projektu, by go rozbudować,
unowocześnić
i popraw ić funkcjonałność.
Wyjaśnienia beneficjenta z dnia 25 września 2012 r., stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej
informacj i pokontrolnej.
W zakresie wskaźnika rezultatu pn. „Liczba archiwizowanych lub backupowanych danych",
którego wartość we wniosku o dofinansowanie określono na 216 GB, zaś w ekspertyzie TBD
wskazano, że „backupowanych jest ok. 33 GB danych", beneficjent wyjaśnił, że obecnie
łącznie backupuje się 274 GB danych (pełny backup jednodniowy), w tym: elektroniczny
obieg dokumentów - 45 GB, bazy danych - 24,7 GB. profile, grupy - 198 GB, aplikacje 6,3 GB. (zał nr 6)
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W zakresie wskaźnika rezultatu pn. „Liczba użytkowników objętych systemem identyfikacji",
którego wartość we wniosku o dofinansowanie określono na 261. zaś w ekspertyzie TBD
wskazano, że „systemem identyfikacji w portalu 'UMZ' objętych jest 165 pracowników
urzędu", beneficjent wyjaśnił, że obecnie liczba użytkowników objętych systemami
identyfikacji wynosi 350. w tym: active directory domain - 270, intranet - 80. (zał. nr 6)
• Przeprowadzono
oględziny
zakupionego
sprzętu
informatycznego
(zestawów
komputerowych, serwerów, urządzeń peryferyjnych), na którym sprawdzono działanie
oprogramowania, a w szczególności systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz
programu antywirusowego.
Oględziny objęły następujące pozycje sprzętowe:
^ 3 serwery Dell
(nr. inwentarzowe: 491/4910/0708, 491/4910/0709,
491/4910/0710);
^ Macierz Dell
(nr inwentarzowy: 491/4910/0711);
•S Szafa serwerowa Dell wraz z zasilaczem bezprzerwowym (UPS) (nr inwentarzowy:
491/4910/0712);
• Streamer Dell
(nr inwentarzowy: 491/4910/0713);
^ Przełączniki dostępowe Cisco
(nr. inwentarzowe: 491/4910/0763,
491/4910/0766)';
^ Przełącznik agregujący Cisco
(nr inwentarzowy: 491/4910/0762);
• Router Cisco
(nr inwentarzowy: 491/4910/0761);
^ Cisco
(nr inwentarzowy: 491/4910/0760);
•S kontroler sieci bezprzewodowej Cisco WLAN
wraz z punktami dostępowymi
(antenami) (nr inwentarzowy: 271/7610/001);
^ Infomaty (PIAP) (nr. inwentarzowe: 491/4910/0770, 491/4910/0771. 491/4910/0774);
S 20 zestawów komputerowych (jednostka centralna + monitor) (nr. inwentarzowe:
491/4910/0688. 491/4910/0701, 491/4910/0696. 491/4910/0644, 491/4910/0649,
491/4910/0654. 491/4910/0741, 491/4910/0661, 491/4910/0638, 491/4910/0651.
491/4910/0678. 491/4910/0690, 491/4910/0731, 491/4910/0681, 491/4910/0730,
491 /4910/0747. 491 /4910/0689, 491 /4910/0742, 491 /4910/0740, 491 /4910/0691);
^ 3 notebooki Dell
(nr. inwentarzowe: 491/4910/0767, 491/4910/0768,
491/4910/0769);
^ 3 skanery
(nr. inwentarzowe: 491/4910/0750, 491/4910/0751,
491/4910/0680).
2
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Skontrolowany przełącznik o numerze 491/4910/0763 znajduje się w serwerowni (Urząd Miasta Zgierza, Plac
Jana Pawia II 16), natomiast przełącznik o numerze 491/4910/0766 znajduje się w dawnym Wydziale Promocji
(Plac Jana Pawła II 19). W ramach projektu zakupiono jeszcze dwa takie przełącznik, których nie poddano
o g l ę d z i n o m mając na w z g l ę d z i e e k o n o m i k ę kontroli (z uwagi na z n a c z n ą ilość sprzętu i ograniczony czas
na wykonanie czynności kontrolnych, oględziny przeprowadzono w tych lokalizacjach, w których beneficjent
umieścił najwięcej pozycji s p r z ę t o w y c h ) .
Skontrolowano cztery anteny, które znajdowały się: w Urzędzie Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16),
w dawnym Wydziale Promocji (Plac Jana Pawła II 19), w Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. 1 Maja 5)
i w Miejskim O ś r o d k u Kultury ( u l . Mielczarskiego 1). W ramach projektu zakupiono jeszcze j e d n ą antenę, której
nie poddano o g l ę d z i n o m mając na w z g l ę d z i e e k o n o m i k ę kontroli (z uwagi na z n a c z n ą ilość sprzętu
i ograniczony czas na wykonanie czynności kontrolnych, oględziny przeprowadzono w tych lokalizacjach,
w których beneficjent umieścił najwięcej pozycji s p r z ę t o w y c h ) .
:

' W ramach projektu zakupiono 100 takich z e s t a w ó w . Do kontroli wytypowano próbę składającą się
z 20. zestawów, posługując się wykazem sprzętu, s p o r z ą d z o n y m przez beneficjenta, s t a n o w i ą c y m załącznik nr 7
do niniejszej informacji pokontrolnej. D o b ó r przeprowadzono m e t o d ą losowania z interwałem, którego wartość
ustalona została na poziomie 5 (losowanie rozpoczęto od zestawu znajdującego się na samym początku,
tj. pod pozycją nr I wykazu).
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Ustalono, co następuje:
• W ramach projektu powstała sieć rozległa (WAN), łącząca 39 gminnych
jednostek organizacyjnych, wśród których znajdują się gminne jednostki
budżetowe (m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Stanu
Cywilnego) oraz gminne osoby prawne (Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum
Miasta Zgierza, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im, Bolesława Prusa
w Zgierzu).
• Transmisja danych w sieci rozległej odbywa się obecnie przy pomocy łącza
światłowodowego o przepustowości od 1 Mb/s do 70 Mb/s, a zatem mamy
do czynienia z połączeniem szerokopasmowym.
• Sieć rozległa, powstała w ramach projektu, jest sprawna.
• Portal intranetowy, portal „Cyfrowy Urząd", Zgierski Portal Gospodarczy
oraz portal miejski („ePortal"), wdrożone w ramach realizacji projektu,
funkcjonują bez zastrzeżeń.
• Sprzęt poddany oględzinom jest sprawny, nie doszło do pogorszenia parametrów
systemowych ani sprzętowych, z zastrzeżeniem tego, że w części komputerów
przeprowadzono downgrade systemu operacyjnego (z Windows Vista
na Windows XP), tłumacząc to koniecznością zapewnienia kompatybilności
z oprogramowaniem użytkowym zainstalowanym na ty ch komputerach.
• Na stanowiskach komputerowych, poddanych oględzinom, funkcjonuje system
elektronicznego
obiegu dokumentów
DocFlow. Większość
komputerów
wyposażonych jest w program antywirusowy Kaspersky Anti-Virus 6.0
for Windows Workstations. Należy jednak zauważyć, że co najmniej na jednym
komputerze (nr inwentarzowy: 491/4910/0747) program antywirusowy nie był
zainstalowany, na dwóch komputerach programy antywirusowe nie miały
aktualnych licencji (nr. inwentarzowe: 491/4910/0649,
491/4910/0678),
a na kolejnym komputerze (nr inwentarzowy : 491/4910/0741) program
antywirusowy nie posiadał aktualnych sygnatur wirusów.
• Zestawy
do
składania
bezpiecznych
podpisów
elektronicznych
są wykorzystywane na stanowiskach, które tego wymagają (np. na potrzeby
publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego).
W związku z powyższy mi ustaleniami, nie wnosi się uwag co do zachowania przedmiotu
projektu. Niemniej, w celu zapewnienia skutecznego działania systemu antywirusowego,
którego wdrożenie było jednym z produktów projektu, beneficjent winien dokonać
przeglądu wszy stkich komputerów pod kątem tego, czy posiadają zainstalowane, objęte
aktualną licencją i w pełni sprawne oprogramowanie antywirusowe.

B) W zakresie znaczącej modyfikacji projektu:
Zgodnie art. 30 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, projekt zachowuje
wkład z funduszy jedynie wówczas, gdy w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy
o dofinansowanie nie podlega znacznym modyfikacjom:
a) wpływającym na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznającym firmie
lub instytucji publicznej nienależne korzyści, oraz
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b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej
albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.

pozycji

infrastruktury

1. Zespół kontrolujący pobrał oświadczenie beneficjenta (zał. nr 8) stanowiące, że:
• Gmina Miasto Zgierz jest właścicielem nieruchomości oznaczonych jako działki nr:
242. 329. 249/2. 593/2. 1062/1, 1062. 1062/3, 1062/4, 1062/5, 1062/9, 1062/11,
1062/13. 1062/8. 71/16. 74/13. 80/13, 82/14, 84/11. 87/10. 90/20, 90/23, 95/4, 95/5,
95/6, 96/7. 99/7. 102/13. 105/13, 533/11, 357/22, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5.
504/6. 504/7. 504/8, 524/3, 524/7. 524/10. 524/15. 524/20. 524/31. 524/33. 531/1.
533/1. 533/2. 533/3, 533/5. 533/7. 587/3, 489/36, 538/1, 538/2, 486/2, 489/2, 532/18,
239/3. 258/1. 258/2. 258/3. 42/5. 107. 132. 168/2. 169, 140/68, 200/10, 200/12.
200/14, 203/3, 8. 96/1. 97/3, 95/2. 168. 178, 183, 197/7. 197/8. 207/8, 207/9, 207/11,
207/12. 207/13, 207/14. 332/1, 332/2, 332/3, 358/4, 375/2, 375/4, 375/6, 747/3, 747/4,
747/5.
• Skarb Państwa jest właścicielem, zaś Gmina Miasto Zgierz jest zarządcą
nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 249/1. 249/3, 249/4. 375/3. 375/5.
• Skarb Państwa jest właścicielem, zaś Gmina Miasto Zgierz jest samoistnym
posiadaczem nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 14/1. 14/2, 1059.
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu jest właścicielem, zaś MiejskoPowiatowa Biblioteka im. Bolesława Prusa w Zgierzu' jest najemcą nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 18.
• Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgierzu jest właścicielem, zaś Gmina Miasto
Zgierz-Miejskie Przedszkole nr 15 jest najemcą nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 470/5.
• Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgierzu jest właścicielem, zaś Gmina Miasto
Zgierz-Miejskie Przedszkole nr 14 jest najemcą nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 486/23.
na terenie których realizowany był przedmiotowy projekt.
2

2

2

Beneficjent oświadczył również, że na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 524/34,
524/35 i 197/3. pomimo tego. że były wymienione w oświadczeniach o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie,
nie doszło do realizacji przedmiotowego projektu.
1

Miejsko-Powiatowa Biblioteka i m . Bolesława Prusa w Zgierzu jest g m i n n ą o s o b ą p r a w n ą w formie
s a m o r z ą d o w e j instytucji kultury, dla której organizatorem jest G m i n a Miasto Zgierz. Na podstawie stosownego
porozumienia, zawartego z Z a r z ą d e m Powiatu Zgierskiego, Biblioteka wykonuje r ó w n i e ż zadania publiczne
w zakresie biblioteki powiatowej.
Umowy najmu zawarte zostały na czas nieokreślony.
:

2. Zespół kontrolujący pobrał oświadczenie beneficjenta (zał. nr 9) stanowiące,
że infrastruktura (w tym sprzęt) powstała/zakupiona w ramach projektu jest własnością
Gminy Miasta Zgierza.
Powyższe oznacza, że nie doszło do zmiany charakteru własności.
3. Zespół Kontrolujący potwierdził, że infrastruktura powstała/zakupiona w ramach projektu
w dalszym ciągu zlokalizowana jest na tych samych nieruchomościach, o których mowa
we wniosku o dofinansowanie projektu.
Powyższe oznacza, że nie doszło do zmiany lokalizacji działalności.
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4. Ze znaczącą modyfikacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy jednocześnie spełniona
zostanie przynajmniej jedna przesłanka wymieniona w art. 30 ust. 4 lit. a oraz co najmniej
jedna przesłanka wymieniona w art. 30 ust. 4 lit. b rozporządzenia. Dodatkowo pomiędzy
tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, gdzie lit. b to „przyczyna",
a lit. a to „skutek". Ponieważ w omawianym przypadku nie zaszły okoliczności mogące
stanowić jej „przyczynę", stwierdzić należy, że nie doszło do znaczącej modyfikacji
projektu.

C) W zakresie celu projektu:
/godnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu miała doprowadzić do wzrostu
jakości funkcjonowania administracji, zwiększenia konkurencyjności Gminy Miasto Zgierz
i upowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu Instytucja Pośrednicząca potwierdziła,
że zamierzony cel projektu został osiągnięty.
W trakcie kontroli trwałości ustalono, że poprzez realizację projektu połączono jednostki
organizacyjne, działające na terenie Gminy Miasta Zgierza, jedną siecią rozległą,
czym przyspieszono przepływ dokumentów i informacji, dzięki wykorzystaniu elektronicznej
drogi komunikacji o szerokopasmowej przepustowości. Wdrożenie miejskich portali
umożliwiło z kolei społeczności lokalnej kontakt z urzędem i korzystanie z niektórych usług
administracji za pośrednictwem Internetu, w tym w sprawach gospodarczych. Udostępnienie
infomatów w punktach uczęszczanych przez mieszkańców stwarza dodatkową możliwość
rozwoju umiejętności wykorzystywania komputera oraz zapoznania się z nowoczesną
technologią informatyczną.
W związku z powyższy m, potwierdza się, że cel projektu został zachowany.

D) W zakresie informowania i promocji:
W trakcie oględzin przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że sprzęt
informatyczny oznaczony jest naklejkami zawierającymi logo Unii Europejskiej,
logo ZPORR. nazwę projektu oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską. Ponadto, wszystkie portale wdrożone w ramach projektu, zawierają aktywne
odnośniki
w postaci logo ZPORR. które odsyłają
do
strony internetowej
http://www.zporr.gov.pl.
Nie wnosi się uwag.

K) W zakresie archiwizacji:
1. Zgodnie z udzielonym wyjaśnieniem (zał. nr 10). dokumentacja projektowa nie została
jeszcze zarchiwizowana i jest przechowywana w miejscach położenia merytorycznych
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zgierza (w Wydziale Pozyskiwania i Zarządzania
Środkami Pomocowymi - sprawozdawczość i rozliczenia projektu; w Wydziale Księgowości
oryginalne faktury i przelewy; w Wydziale Zamówień Publicznych - dokumentacja
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przetargowa; w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
dokumentacja technicznoinformatyczna).
Na podstawie zarządzenia nr 158/W2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 sierpnia
2008 r. w sprawie wykazu symboli i haseł klasyfikacyjnych stanowiących uzupełnienie
do jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zgierza,
dokumentacji dot. projektu przyporządkowano symbol „306" - Programy i fundusze Unii
Europejskiej (kat. B-10). Natomiast na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt ora/ instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. Nr 14, poz. 67), oznaczenie dokumentacji dot. projektu zostało zmienione na symbol
..042" - Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (kat. A).
Dlatego zgodnie z obecnie obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt całości
dokumentacji dot. projektu nadano kategorię archiwalną A.
2. Niezależnie od powyższego, beneficjent złożył oświadczenie (zał. nr 11), że dokumentacja
dotycząca realizacji projektu będzie archiwizowana zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6
Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego
przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, tj. co najmniej przez okres trzech lat
od wypłaty przez Komisję Europejską płatności końcowej pomocy w ramach ZPORR.
a zatem nie krócej niż do dnia 25 czerwca 2015 r.
Nie wnosi się uwag. Obowiązujące obecnie przepisy i procedury zapewniają czas
przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie.

F) W pozostałym zakresie:
1. Zgodnie z wyjaśnieniem beneficjenta (zał. nr 12), w celu monitoringu i określenia
sprawności sieci wewnętrznej oraz sieci miejskiej wdrożone zostały aplikacje, takie jak Cisco
Works i aplikacja własnego autorstwa na stronie intranetowej, do której mają dostęp
pracownicy Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Za pomocą tych aplikacji możliwy
jest podgląd, diagnostyka oraz dokonywanie zmian na aktywnych urządzeniach sieciowych
rozmieszczonych na terenie całego miasta. Dodatkowo zostało wdrożone oprogramowanie
do zbierania logów z urządzeń sieciowych. W razie wystąpienia problemu podejmowane
są kroki, które mają na celu przywrócenie sprawności sieci. m.in. konsultacje telefoniczne,
sprawdzenie uszkodzonego odcinka sieci, wymiana okablowania lub urządzenia sieciowego,
weryfikacja stanu sieci po naprawie.
2. Zarządzeniem nr 205/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 grudnia 2010 r.
wprowadzony został regulamin korzystania z sieci komputerowej z dostępem do Internetu
Gminy Miasto Zgierz (zał. nr 13). Zgodnie z tym dokumentem, każda jednostka
organizacyjna jest odpowiedzialna za infrastrukturę zainstalowaną w jej budynkach, w skład
której wchodzą w szczególności: urządzenia, okablowanie, gniazda, instalacja elektryczna.
Jednostka organizacyjna na obowiązek dbać o stan techniczny i właściwe funkcjonowanie
infrastruktury, a także zapewnić warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci
(zasilanie energią elektryczną, odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność, zapylenie
pomieszczenia, bezpieczeństwo infrastruktury).
3. Infrastruktura powstała/zakupiona w ramach projektu została przekazana do używania
poszczególnym gminnym jednostkom organizacyjnym na podstawie stosownych protokołów
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przekazania-przejęcia (zał. nr 14). Jednostki zobowiązały się do korzystania z przekazanych
im elementów infrastruktury w sposób określony w regulaminie korzystania z sieci
komputerowej z dostępem do Internetu Gminy Miasto Zgierz. W razie używania
infrastruktury w sposób sprzeczny z celem lub w przypadku rażącego naruszenia zasad
określonych w regulaminie, beneficjent ma prawo zażądać zwrotu przekazanej infrastruktury.
4. Ustalono, że beneficjent nie czerpie nienależnych korzyści z realizacji projektu;
w szczególności, projekt nie generuje znaczącego przychodu netto (infrastruktura nie jest
udostępniana na zasadach odpłatnych, w związku z czym, nie osiągnięto z tego tytułu
żadnych przychodów - zał. nr 15). Otrzymany przez beneficjenta poziom dofinansowania
należy uznać za poprawny.
5. W oparciu o infrastrukturę, która powstała w ramach projektu, beneficjent nie świadczy
usług objętych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Gmina Miasto
Zgierz nie nabyła prawa do odliczenia podatku VAT. a co za tym idzie - podatek ten,
jako poniesiony rzeczywiście i ostatecznie, jest dla beneficjenta kosztem kwalifikowalnym
(zgodnie /. zasadą nr 7 wynikającą z rozporządzenia Komisji Nr 448/2004).
6. Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta (zał. nr 16). na niniejsze zadanie,
objęte dofinansowaniem w ramach ZPORR. Gmina Miasto Zgierz nie uzyskała żadnego
wsparcia od instytucji zewnętrznych.
Zespół Kontrolujący dokonał oględzin oryginalnych egzemplarzy faktur, załączonych
do wniosków o płatność, złożonych w ramach realizacji projektu, nie stwierdzając
przy tym żadnych dopisków/adnotacji/pieczątek mogących wskazywać na dodatkowe
źródło dofinansowania. Opisy faktur VAT i innych dokumentów finansowych
o równoważnej wartości dowodowej zawierają informacje o współfinansowaniu zadania
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
7. Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta (zał. nr 17). niniejsze zadanie,
objęte
dofinansowaniem w ramach ZPORR. poddane było kontroli Najwyższej Izby Kontroli,
przeprowadzonej w dniach 15 maja - 4 lipca 2008 r. Nie stwierdza się, by ustalenia
przedmiotowej kontroli rzutowały na zachowanie trwałości projektu.
8. We wniosku o dofinansowanie zapisano, że:
- projekt wykazuje neutralny wpływ na środowisko (elementy projektu w żaden sposób
nie zmienią architektury krajobrazu ani nie będą w żaden istotny sposób wpływać negatywnie
na biosferę, w tym również nie będą miały istotnego wpływu na zdrowie ludzkie),
- projekt wykazuje pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans
(projekt bardzo wyraźnie wpłynie na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez
wprowadzenie dostępu do wielu usług administracji publicznej drogą elektroniczną; projekt
będzie również zapobiegać zjawisku cyfrowego wykluczenia poprzez wyrównywanie szans
kobiet i mężczyzn z terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze informacyjnokomunikacyjnej. położonych z dala od siedziby urzędu).
- projekt wykazuje pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa
informacyjnego (wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji umożliwi
udostępnianie informacji podmiotom zewnętrznym; wdrożone systemy autoryzacji umożliwią
bezpieczne udostępnianie informacji oraz świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną;
stworzenie zdalnego punktu kancelaryjnego oraz budowa PIAP-ów ułatwi mieszkańcom
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Informacja pokontrolna sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po
jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki wymienione w tekście.
Dokumenty nie wymienione bezpośrednio w tekście informacji pokontrolnej, które zostały
wykorzystane do jej sporządzenia, stanowią zał. nr 18.

PODPISY

Kontrolowany:
Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

GMINA MIASTO ZGIERZ
Plac Jana Pawła I116,95-100 Zgierz
teł. 42 716-28-54; fax42 714-31-14
Grzegorz Klukas

Grzegorz Klukas

Kierownik Jednostki Kontrolującej:
Z up.

Wojewod/Lódzkiego

Rob**rfpg*i(rzorvk
ZASTĘPCA mBWDRAyWYTZIAŁU
ZARZĄDZANIA FUMÓłJSZAJlT ŁUKOPejSKIMI
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