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Gorzów Wlkp., dnia     8    października  2013 r. 

              
WOJEWODA LUBUSKI  
 
 
GN-III.431.9.2013.SGan                                                            

 
Pan 
Marek Żeromski 
Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa, 
Środowiska i Rozwoju Wsi, 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze  

 
 
 

Sprawozdanie 
z kontroli przeprowadzonej w Departamencie Rolnictw a, Środowiska  

i Rozwoju Wsi, Urz ędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. 
 

  
 

Na podstawie art. 52 ust.4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zespół w składzie: 

  

1. Stanisław Ganczarski – Starszy Inspektor w Wydziale Gospodarki  

                                                                   Nieruchomościami  - przewodniczący zespołu 

                                                                   kontrolnego, 

2. Jolanta Ciągło – Starszy Inspektor w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami 

                                             - członek zespołu kontrolnego, 

 

na podstawie upoważnień nr 391-1/2013, 391-2/2013 z dnia 10 września 2013 roku, zgodnie  

z Rocznym Planem Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę  

w trybie uproszczonym w Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 

 Celem kontroli było sprawdzenie „Realizacji w 2012 r. zadań w zakresie 

wykorzystania przez Marszałka Województwa dotacji celowej z budżetu państwa  

na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w celu ograniczenia negatywnego 

wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów”. 
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Kontrolą objęto w całość dokumentację dotyczącą realizacji kampanii edukacyjnych  

w 2012 roku.  

 

W czasie kontroli ustalono co następuje: 

W kontrolowanym okresie funkcję kierownika (Dyrektora Departamentu Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze) 

jednostki kontrolowanej sprawował (i sprawuje obecnie) Pan Marek Żeromski, natomiast 

osobą bezpośrednio nadzorującą realizację zadań objętych kontrolą był: Pan Jerzy Tonder  

- Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 

Pismem znak: DGOop-075-3/37730/15/At z dnia 25 września 2012 r. Ministerstwo 

Środowiska poinformowało Marszałka Województwa Lubuskiego, że środki o których mowa 

w art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 

666, z późn. zm) przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych 

kampanii edukacyjnych, są dzielone między poszczególne województwa zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów 

podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych 

(Dz. U. poz. 319).  

W oparciu o ww. rozporządzenie przydzielona kwota środków dla województwa 

lubuskiego w 2012 r. wyniosła 77 740,00 zł. 

Z analizy dokumentów źródłowych przedłożonych  przez Departament Rolnictwa, 

Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej 

Górze do kontroli wynika, że: 

- dnia 27.09.2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zwrócił się  

do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o uruchomienie środków  

w wysokości 77 740,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie kampanii 

edukacyjnych, 

- dnia 24 października 2013 r. Wojewoda Lubuski poinformował Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o decyzji Ministra Finansów  

nr MF/RR042449/8284 z dnia 15 października 2012 r. zwiększającej wydatki budżetowe  

państwa o kwotę 77 740,00 zł na realizację przez Marszałka Województwa Lubuskiego 

zadań w zakresie publicznych kampanii edukacyjnych, 

- przedmiotowe środki w kwocie 77 740,00 zł wprowadzono do budżetu 

Województwa Lubuskiego na rok 2012 uchwałą nr 148/1754/12 Zarządu Województwa 

Lubuskiego  dnia 9 listopada 2012 r., 

 - Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego  

w Zielonej Górze dnia 21 listopada 2012 r. zgodnie z zarządzeniem nr 113/2011 Marszałka 
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Województwa Lubuskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

zamówień o wartościach nieprzekraczających w złotych równowartości kwoty 14 000 euro  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zakończył  

rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zadanie pn. „Przygotowanie, 

produkcję i emisję programu oraz reportażu, spotów i singla na potrzeby kampanii 

edukacyjnej wynikającej z zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach  

i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666), 

 - dnia 6 grudnia 2012 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, UMWL w Zielonej 

Górze rozstrzygnął postępowanie dotyczące wyboru  najkorzystniejszej „oferty” na realizację 

ww. zadania,  

-  w wyniku zamówienia publicznego dnia 14 grudnia 2012 r. zawarto umowę  

nr DW.IV.2601.5.2012 pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Podgórna 7, a Polskim 

Radiem, Regionalną Rozgłośnią w Zielonej Górze, Radiem Zachód Spółką Akcyjną   

z siedzibą ul. Kukułcza 1, 65 – 472 Zielona Góra na opracowanie programu i realizację 

kampanii edukacyjnej w radiu mającej na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej 

społeczeństwa województwa lubuskiego za kwotę brutto 8 543,27 zł, 

 - przedmiotową kampanię w radiu zakończono  i odebrano protokołem odbioru 

wykonania zleconej usługi z dnia 20  grudnia  2012 r.,  

 - dnia 10 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał zwrotu 

niewykorzystanej dotacji w kwocie  69 196,73 zł na rachunek dochodu budżetu państwa  

w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., 

 Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 666 z późn. zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego  

dnia 1 marca 2013 r. przedłożył Wojewodzie Lubuskiemu i Ministrowi Środowiska 

sprawozdanie o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości 

wykorzystanych środków za rok 2012.  

 

   Reasumując powyższe fakty kontrolujący stwierdzają, że przekazane przez Wojewodę 

Lubuskiego środki finansowe z rezerwy celowej Ministra Środowiska na realizację przez 

Marszałka Województwa Lubuskiego publicznych kampanii edukacyjnych wykorzystano 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

Na podstawie § 24 pkt 2 oraz § 30 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego  

z dnia 28 grudnia 2011 roku działalność Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju 

Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w zakresie „Realizacji w 2012 r. zadań  

w zakresie wykorzystania przez Marszałka Województwa dotacji celowej z budżetu państwa 
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na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w celu ograniczenia negatywnego 

wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii akumulatorów” oceniono pozytywnie . 

 

Jednocześnie informuję Pana Dyrektora, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia         

15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik 

jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania          

ma prawo przedstawić do niego stanowisko.  

 

Otrzymują: 

1. Adresat.                                                                         

2. Pan Stanisław Tomczyszyn 

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.                

3. a/a. 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

 

               Jerzy Ostrouch  


