
Lubuski Urząd Wojewódzki                                     
    w Gorzowie Wielkopolskim 

         ul. Jagiellończyka 8 

        66-400 Gorzów Wlkp.                                            Gorzów Wlkp., 20 lutego 2014r. 

 
NK-II.430.15.2013.KBro  

Pan 

        Jerzy Ostrouch 

        Wojewoda Lubuski 
      

Działając zgodnie z § 9 ust. 8 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia  

28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę oraz 

pism  dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i dyrektora Programów Europejskich  

i Rządowych wnioskuję o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Rocznym Planie Kontroli na   

2014 rok polegających na: 

 
1. Dopisaniu w II kwartale br. kontroli Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich w zakresie  

wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminom  w 2013 roku na postępowanie w sprawie 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej i jego wypłaty.  

Kontrola zostaje wprowadzona do planu ponieważ korekta sprawozdania z Urzędu Miejskiego  

w Strzelcach Krajeńskich z lutego br. wykazała zwrot niewykorzystanej dotacji w dużej 

wysokości. 

 

2. Dopisaniu w II kwartale br. kontroli w Gminie Słubice w zakresie Edukacja bez granic – 

stworzenie polsko – niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą 

WTBR.03.01.00-08-020/10 oraz Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze  

w zakresie wykorzystania środków finansowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 

na pokrycie kosztów związanych z zamykaniem programu ZPORR przez Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.  

Kontrole zostały pominięte w trakcie sporządzania Rocznego Planu Kontroli na  2014. 

 

3. Dopisaniu w III kwartale br. kontroli w Powiecie Żarskim oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej 

Wymiarki w zakresie zwalczenia zagrożeń ekologicznych i powodziowych na rzekach pogranicza 

polsko – niemieckiego 100146907.  

Kontrola nie została wprowadzona do planu ponieważ umowa na dofinansowanie zawarta została 

9 stycznia br. 

 

4. Zamianie tematu kontroli w pozycji 114 planu z: „Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu 

państwa na rok 2013 przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających  

z ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

na: „Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2013 przeznaczonej na 

dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3. 

 

 

         ZASTĘPCA DYREKTORA   

Wydziału Nadzoru i Kontroli 

               

        Waldemar Gredka 

 

 

Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch wyraził zgodę w dniu 20 lutego 2014 roku. 



 

 


