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SPRAWOZDANIE
z kontroli realizacji projektu w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej,
przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miasta Drezdenko w dniu 3 listopada br.

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej1, w zw. z art. 150 pkt.
6 ustawy o finansach publicznych2 Zespół Kontrolny w składzie:
1. Magdalena Walentynowicz – Koordynator Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody
Lubuskiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego - przewodnicząca Zespołu Kontrolnego, nr upoważnienia 251-1/2021
z dnia 14 października 2021r.
2. Sylwia Żółtowska – pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 251-2/2021 z dnia 14 października
2021 r.
w dniu 3 listopada 2021 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Urzędu
Miasta Drezdenko.
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej
na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w 2020 roku
w obszarze: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Kontrolą objęto okres trwania projektu
„Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko”, który został dofinansowany na
mocy porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu,
podpisanego w dniu 24 sierpnia 2020 r.
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z dnia 15 lipca 2011 r. , Dz.U. Nr 185, poz. 1092
z dnia 27 sierpnia 2009 r. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta
z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Anny Oźminkowskiej – głównego
specjalisty ds. środków pozabudżetowych oraz Aleksandry Pietrzak – podinspektora,
specjalistę ds. środków pozabudżetowych.
Zakres kontroli obejmował wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację
zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, w wysokości 80.685,00 zł.
W trakcie kontroli ustalono, iż:
1) zadania zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego dotowane w ramach
programu rządowego „Razem Bezpieczniej” zostały zrealizowane w całości,
2) otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadań zgodnie z projektem, nie
wystąpiły nieuzasadnione wydatki, wykorzystano ją w całości,
3) dokumentacja finansowo-księgowa prowadzona była w sposób prawidłowy,
4) w trakcie kontroli przeprowadzono oględziny przejść dla pieszych zmodernizowanych
w ramach projektu, na których dokonano inwestycji w infrastrukturę zwiększającą
bezpieczeństwo; w trakcie oględzin ustalono, iż zakres przeprowadzonych prac był
zgodny z działaniami ujętymi we wniosku o dotację, z wyjątkiem braku elementów
odblaskowych na przejściu dla pieszych na ulicy Szkolnej. Odnotowano również, że farby
odblaskowe użyte do oznakowania przejść zdążyły się zużyć. W wyniku oględzin i przed
sporządzeniem niniejszego sprawozdania braki w elementach odblaskowych zostały
uzupełnione, a przejścia pomalowane ponownie, co potwierdza przedłożona
dokumentacja fotograficzna.
Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie. Jedyne uchybienie dotyczyło braku
elementów odblaskowych na przejściu dla pieszych przy ul. Szkolnej, co zostało
uzupełnione przed sporządzeniem niniejszego sprawozdania. Odnosząc się do zużycia
materiałów użytych podczas modernizacji przejść zaleca się szczególną staranność
w dobieraniu technologii zapewniających dużą widoczność i długotrwałe działanie, a co
za tym idzie – większe bezpieczeństwo adresatów projektu.

Pouczenie:
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pani prawo
przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Waldemar Gredka
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
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