UCHWAŁA NR 27/2019
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie:

poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu
dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul.
Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych
świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” w ramach
poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020

Działając na podstawie § 22 ust. 11 lit. d) oraz § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

Zarząd Związku
uchwala co następuje:
§1
Popiera się starania Miasta Wodzisław Śląski będącego Członkiem Związku RIT w zakresie zwiększenia
poziomu dofinansowania środkami europejskimi dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu
przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych
przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” (nr umowy o dofinansowanie: UDARPSL.10.02.02-24-005D/17-01) w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020
do kwoty 253 tys. zł.
§2
Treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem stanowiącym pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia
Śląskiego przekazuje się do Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Biura Związku/Koordynatorowi RIT Subregionu
Zachodniego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Damian Mrowiec

Dokument elektroniczny
Miejsce i data sporządzenia dokumentu
Wo dzisław Śląski, 20 19 -0 3-13

Dane nadawcy
Urząd Miasta Wo dzisławia Śląskiego
4 4 -30 0 Wo dzisław Śląski
Bo gumińska 4

Dane adresata
Urząd Marszałko wski Wo jewó dztwa Śląskiego w
Kato wicach
4 0 -0 37 Kato wice
Juliusza Ligo nia 4 6

FZ -I.04 2.9.2017
dot. projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w
Wodzisławiu Śląskim (...), ID: 005D/17
Beneficjent pro jektu pn.: Przebudo wa budynku byłego ho telu przy ul. Czyżo wickiej 29 b w Wo dzisławiu Śląskim
celem ro zszerzenia usług spo łecznych świadczo nych przez Wo dzisławską Placó wkę Wsparcia Dziennego
„DZIUPLA” zwraca się z pro śbą o wyrażanie zgo dy na zakwalifiko wanie ro bó t ko niecznych/zamiennych
wynikających z załączo nych pro to ko łó w ko nieczno ści, a także zwiększenie warto ści wydatkó w
kwalifiko walnych.
Z po ważaniem,
Mieczysław Kieca
Prezydent Miasta Wo dzisławia Śląskiego

Z ałączniki:
1.
2.
3.

Fo rmularze zmian w pro jekcie - dn 11 0 3 20 19 .xls
Pismo zmiany 13 0 3 20 19 .do cx
Załączniki.zip

Do kument zo stał po dpisany, aby go zweryfiko wać należy użyć o pro gramo wania do weryfikacji po dpisu. Data
zło żenia po dpisu:
20 19 -0 3-18T10 :54 :35.184 +0 1:0 0
Po dpis e le kt ro niczny

"Pismo ogolne.xml"
http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/24/4566/
System FINN 8 SQL

Strona 1 z 1
Data wydruku: 18.03.2019

Formularz dotyczący zmian zakresu rzeczowego
Numer wniosku o dofinansowanie:
Tytuł projektu:
Beneficjent:

Lp

WND-RPSL.10.02.02-24-005D/17-003
Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”
Miasto Wodzisław Śląski

Zakres zmian, które zgłasza beneficjent

przed zmianą

Uzasadnienie zmiany

Wartość wykonanych
robót dodatkowych /
zamiennych (brutto)

Nr i data protokołu
robót zamiennych/
dodatkowych (jeśli
dotyczy)

Nr i data umowy z
wykonawcą / aneksu do
umowy z wykonawcą
/faktury dot. robót
dodatkowych/zamiennych

Nr wydatku którego
dotyczy zmiana

Koszt kwalifkowalny
wydatku w aktualnej
wersji wniosku o
dofinansowanie

Koszt kwalifikowalny
wydatku po
uwzględnieniu zmian
łacznie z kosztem
robót dodatkowych/
zamiennych

WYD011

218 703,31

229 982,26 zł

po zmianie
Czynniki związane ze złym
stanem technicznym
istniejącego przyłącza
powodują, iż złącze należy
wykonwać z innego miejsca
w budynku.

11 278,95 zł

Aneks nr 2 do umowy AIDMProtokół konieczności nr 2
II.7013.20.2017/R z dnia
z dnia 14.12.2018
30.11.2017 zawarty w dniu 14
lutego 2019 r.

2

Zgodnie z projektem
nawierzchnię placu zabaw
powinno wykonać się w
Omyłkowa zamiana w
dwóch wysokościach
przedmiarze i kosztorysie
Zasosowanie właściwe ilości
bezpiecznego upadku.
nawierzchni o grubości 30
dla każdej z nawierzchni
Zgodnie z powyższym
mm na 1000 mm i
oraz obrzeży bezpiecznych,
należy przyjąć właściwe
odwrotnie oraz
gumowych z EPDM.
ilości dla każdej z
zastosowanie obrzeży
nawierzhcni oraz
betonowe.
zastosować obrzeża
bezpieczne, gumowe z
EPDM.

29 062,83 zł

Aneks nr 2 do umowy AIDMProtokół konieczności nr 3
II.7013.20.2017/R z dnia
z dnia 19.12.2018
30.11.2017 zawarty w dniu 14
lutego 2019 r.

WYD008

344 000,00

373 062,83 zł

3

Projekt przewiduje:
zamocowanie siodełka
Zgodnie z projektem należy:
prysznicowego dla
W celu prawidłowej
zamocować siodełko
niepełnosprawnych (1 szt.)
realizacji zadania, w tym
prysznicowe dla
poręczy stałej prysznicowej
stworzenia udogodnień dla
niepełnosprawnych (1 szt.)
(1 szt.) oraz montaż stelażu
osób z
poręcz stałą prysznicową (1
dla zabudowy spłuczek
niepełnosprawnościami
szt.) oraz stelaż dla
ustępowych systemowych
należy zamontować
zabudowy spłuczek
na ścianach (8 szt.).
wszystkie elementy
ustępowych systemowych
Powyższe nie zostało ujęte
przewidziane projektem.
na ścianach (8 szt.).
w przedmiarze i
kosztorysie.

10 430,40 zł

Aneks nr 2 do umowy AIDMProtokół konieczności nr 4
II.7013.20.2017/R z dnia
z dnia 19.12.2018
30.11.2017 zawarty w dniu 14
lutego 2019 r.

WYD006

185 535,44

195 965,84 zł

Wykończenie cokolików
Ze względów estetycznych
posadzek żywicznych żywicą oraz ekonomicznych należy
poliuretanową (jak
dokonać zamiany
posadzka).
rozwiązania technicznego.

-5 565,47 zł

Aneks nr 2 do umowy AIDMProtokół konieczności nr 4
II.7013.20.2017/R z dnia
z dnia 19.12.2018
30.11.2017 zawarty w dniu 14
lutego 2019 r.

WYD009

1 748 217,71

1 742 652,24 zł

1

4

Istniejące złącze kablowe
znajduje się w złym stanie
technicznym i nie spełnia
wymogów bezpieczeństwa.

Wykończenie cokolików
posadzek żywicznych
listwami nierdzewnymi.

Nowe złącze kablowe do
budynku.

5

Wykonanie instalacji c.o. z
miedzi lutowanej.

System zaciskowy oparty o
rury ocynkowane
zewnętrznie.

Ze względów
ekonomicznych należy
dokonać zamiany
rozwiązania technicznego.

-799,48 zł

Aneks nr 2 do umowy AIDMProtokół konieczności nr 4
II.7013.20.2017/R z dnia
z dnia 19.12.2018
30.11.2017 zawarty w dniu 14
lutego 2019 r.

WYD006

185 535,44 zł

184 735,96 zł

6

Wypełnienie balustrad z
blachy perforowanej z
otworami 1 cm x 1 cm.

Wykonanie wypełnienia
balustrad z pionowych
prętów stalowych.

Ze względów
bezpieczeństwa oraz
ekonomicznych należy
dokonać zamiany
rozwiązania technicznego.

-22 193,87 zł

Aneks nr 2 do umowy AIDMProtokół konieczności nr 4
II.7013.20.2017/R z dnia
z dnia 19.12.2018
30.11.2017 zawarty w dniu 14
lutego 2019 r.

WYD009

1 748 217,71

1 726 023,84 zł

7

W projekcie uwzględniono
trzy daszki nad wejściami,
jednkaże skosztorysowno
dwa.

Należy wykonać wszystkie
daszki.

W celu prawidłowej
realizacji zadania, należy
wykonać wszystkie daszki.

13 534,05 zł

Aneks nr 2 do umowy AIDMProtokół konieczności nr 4
II.7013.20.2017/R z dnia
z dnia 19.12.2018
30.11.2017 zawarty w dniu 14
lutego 2019 r.

WYD009

1 748 217,71

1 761 751,76 zł

8

Ze względu na gabaryty
W projekcie przewidziano Montaż grzejników zgodnie grzejników dolnozasilanych
umiejscowienie grzejników
z zestawieniem
nie ma możliwości ich
dolnozasilanych pod
przedstawionym przez
montażu należy zastosować
parapetami.
projektanta.
grzejniki zgodnie z
wytycznymi projektanta.

4 526,87 zł

Aneks nr 2 do umowy AIDMProtokół konieczności nr 5
II.7013.20.2017/R z dnia
z dnia 08.01.2019
30.11.2017 zawarty w dniu 14
lutego 2019 r.

WYD006

185535,44

190 062,31 zł

9

Z uwagi na złą jakość
Wyrównanie ścian oraz ich
Warstwa wykończeniowa
istniejących tynków należy
standardowe wykonanie tj.
ścian z tynku imitującego
wyrównać ściany, a
wykonanie gładzi gipsowych
beton.
następnie wykonać je
i malowanie.
standardowo.

3 508,69 zł

Protokół konieczności nr 6
z dnia 06.02.2019

Aneks nr 3 do umowy AIDMII.7013.20.2017/R z dnia
30.11.2017 (zostanie
sporządzony w najbliższym
czasie)

WYD009

1 748 217,71

1 751 726,40 zł

10

Zakup wyposażenia w tym
biurek.

W projekcie przewidziano
zakup biurek w tym
narożnych i prostych.W
kosztorysie oraz
przedmiarze omyłkowo
doszło do zamiany rodzaju i
ilości wyposażenia.

1 318,56 zł

Protokół konieczności nr 7
z dnia 06.02.2019

Aneks nr 3 do umowy AIDMII.7013.20.2017/R z dnia
30.11.2017 (zostanie
sporządzony w najbliższym
czasie)

WYD007

252 343,11

253 661,67 zł

11

Należy wykonać pokrycie
zadaszenia tarasu szklanego
Pokrycie zadaszenia tarasu Pokrycie zadaszenia tarasu w konstrukcji aluminiowej
szklanego w konstukcji
szklanego w konstukcji
zgodnie z dokumentacją
aluminiowej
aluminiowej
techniczną. Powyższe prace
omyłkowo nie zostały
skosztorysowane.

207 255,00 zł

Protokół konieczności nr 8
z dnia 06.02.2019

Aneks nr 3 do umowy AIDMII.7013.20.2017/R z dnia
30.11.2017 (zostanie
sporządzony w najbliższym
czasie)

WYD009

1 748 217,71

1 955 472,71 zł

Zakup wyposażenia w tym
biurek.

PODSUMOWANIE

252 356,53 zł

