
 

                                                                                        Gorzów Wlkp., dn.13 czerwca  2016 r. 
                    

WOJEWODA LUBUSKI 
         Władysław Dajczak                

  
  PER.II.805.4.3.2014.IGło 

 

Pani 

Elżbieta Anna Polak 

Marszałek Województwa Lubuskiego  

 

  

 

Sprawozdanie 

z kontroli w trybie uproszczonym 

 

Na podstawie Ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz.206 z póź.  zm.) w zw. z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), zespół kontrolujący  

w składzie: 

- Iwona Głośniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich  

i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodnicząca zespołu – na podstawie 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 105-1/2016 z dnia 11.05.2016 r.  

- Anna Michałuszko - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich  

i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu – na podstawie 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 105-2/2016 z dnia 11.05.2016 r.  

przeprowadził kontrolę uproszczoną wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu państwa 

na wyprzedzające finansowanie, zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-

2013”. 

 

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków przekazanej 

dotacji w oparciu o przepisy art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013., poz. 596 z późn. zm.), na finansowanie operacji, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 3 

kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 ze zm.), przekazanych w formie 

wyprzedzającego finansowania na podstawie Umów zawartych przez Wojewodę Lubuskiego  

z Województwem Lubuskim. 
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Kontroli podlegał okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r. W ramach wskazanego okresu realizowane 

były: 

1. Umowa  w sprawie przekazania środków na wyprzedzające finansowanie pomocy technicznej 

objętej programem „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich  2007-2013” z dnia 10 lutego 2014 r. na kwotę 1 156 000 zł, 

2. Umowa w sprawie przekazania środków na wyprzedzające finansowanie pomocy technicznej 

objętej programem „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich  2007-2013” z dnia 17 lutego 2015r. na kwotę 1 078 000 zł, 

W ramach kontroli badaniu poddano dokumenty potwierdzające procedowanie jednostki o uzyskanie 

finansowania z programu za 2014 i 2015 rok, w szczególności „wnioski o płatność w ramach osi 

priorytetowej 5 Pomoc Techniczna”  składane do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA  

w zakresie: 

- organizacji pracy Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zapewniającej prawidłowe wdrażanie, realizację  

i promocję osi 4 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, 

- wynagrodzeń pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.  

 

 

Ustalenia kontroli 

 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w badanej jednostce znajdują się oryginały 

dokumentów: wnioski o płatność oraz zawiadomienia o wystawieniu zlecenia płatności przez jednostkę 

oceniającą kwalifikowalność wydatków – Fundację FAPA. W oparciu o ww. dokumenty potwierdzono, 

że środki w części wykorzystanej dotacji zostały zgłoszone do finansowania w ramach programu.  

Zgodnie z treścią zawiadomienia o wystawieniu zlecenia płatności z dnia 12.04.2016 r. wartość 

kwalifikowalna zadeklarowanych kosztów pomniejszona została o  kwotę 89,25 zł. w tym środki unijne 

66,94 zł. 

W związku z weryfikacją zamówienia publicznego, pismem ZKMA-751-1508/AMK/3280/15 z dnia 28 

grudnia 2015r. – „Pismo o wyniku odwołania”, instytucja kontrolująca nałożyła korektę finansową  

w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do dofinansowania. Wartość korekty 

wyniosła 32,06 zł.  

Beneficjent dokonał zwrotu wypłaconej dotacji w części dot. stwierdzonych wydatków 

niekwalifikowalnych w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o odmowie finansowania operacji 

ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. 
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W ramach prowadzonej kontroli zespół kontrolujący potwierdził, że beneficjent dokonał zwrotu 

środków niewykorzystanych w sposób zgodny z zapisami Umowy. 

 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

 

   

 

  Podpisy kontrolerów 

 
 
 

INSPEKTOR WOJEWWÓDZKI 
W Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej 

w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 
Iwona Głosniak 

 

 

Podpis kierownika jednostki kontrolującej 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

Władysław Dajczak 

 

 

 

 

 

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI 
w Oddziale Programów Rządowych 

w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

Anna Michałuszko 
 

  13 czerwca 2016r. 

                  …………………………………………… 

                        (Data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art.52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) 

przysługuje prawo do przedstawienia swojego stanowiska odnośnie przesłanego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od 

dnia jego otrzymania. 

 


