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Sprawozdanie z kontroli  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  

 

 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z pismem Ministra Zdrowia 

z dnia 13.03.2012r. znak MZ-OZZ-078-27574-4/AK/12, zlecającym Wojewodzie Lubuskiemu 

przeprowadzenie kontroli w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania przez Województwo 

Lubuskie dotacji celowej przekazanej w 2011r. przez Ministra Zdrowia w ramach programu 

wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 

stabilizujących system ochrony zdrowia”, tj. zgodnie z przeznaczeniem i w ustawowym terminie, 

a także prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w przypadku zakupu aparatury lub 

sprzętu medycznego oraz przebudowy, rozbudowy, modernizacji obiektów ochrony zdrowia. 

Czynności kontrolne były dokonywane w okresie od 14 września 2012r. do 15 października 

2012r.  

 

Zespół kontrolny w składzie: 

a) Krystyna Żuk - Kierownik Oddziału Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego 

w Wydziale   Polityki   Społecznej   Lubuskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. – Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  

Nr 288-1/2012 z dnia 23.08.2012r. 

b) Ewelina Niesłuchowska - Inspektor Oddziału Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego 

w Wydziale   Polityki   Społecznej   Lubuskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. – Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  

Nr 288-2/2012 z dnia 23.08.2012r. 

c) Ewelina Muszyńska – Inspektor Oddziału Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego 

w Wydziale   Polityki   Społecznej   Lubuskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. – Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  

Nr 288-3/2012 z dnia 12.09.2012r. 

w dniu 14 września 2012r. przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.  
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Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

 ul. Podgórna 7,  

 65 - 057 Zielona Góra 

 woj. lubuskie 

REGON Województwa Lubuskiego: 977895931 

NIP Województwa Lubuskiego: 973-05-90-332         
     
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 

 

ZAKRES  KONTROLI 

 
I  Informacje ogólne: imiona i nazwiska kierownictwa jednostki kontrolowanej, uchwała              

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, umowa  

oraz wykaz zadań bieżących w zakresie otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej 

przekazanej w 2011r. przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 

system ochrony zdrowia”. 
 
II   Gospodarka środkami przekazanymi z budżetu państwa w ramach przedmiotowej dotacji 

- ocena prawidłowości wykorzystania przez Województwo Lubuskie dotacji celowej 

przekazanej w 2011r. przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 

system ochrony zdrowia”, tj. zgodnie z przeznaczeniem i w ustawowym terminie. 
 

III  Ocena prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w przypadku zakupu aparatury 

lub sprzętu medycznego oraz przebudowy, rozbudowy, modernizacji obiektów ochrony 

zdrowia. 
 
IV  Ustalenia końcowe. 
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OPIS  STANU  FAKTYCZNEGO 

 

I.  Informacje ogólne 
 
Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Elżbieta Polak - wybrana na stanowisko Marszałka 

Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr II/7/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 

29 listopada 2010r.w sprawie wyboru Marszałka Województwa Lubuskiego.    

Skarbnik Województwa Lubuskiego: Pani Józefa Chalecka – powołana  na  to  stanowisko  od  

dnia 15.02.2011r. uchwałą Nr VI/55/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14.02.2011r. 

w sprawie powołania Skarbnika Województwa Lubuskiego. 
 
W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał  Pan (...) Kierownik Wydziału Nadzoru i 

Kontroli Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

w Zielonej Górze. 
 
1. Program wieloletni pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 

stabilizujących system ochrony zdrowia” został ustanowiony Uchwałą Nr 58/2009 Rady 

Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. Realizacja Programu przypadała na lata 2009 – 2011.  

Na podstawie powyższego Programu dnia 07.11.2011r. została zawarta umowa 

39/2011/JST/1624/1138  o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego 

na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach 

realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 

w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” pomiędzy Ministrem Zdrowia, 

reprezentowanym przez (...) – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, a Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, reprezentowanym przez (...) – Marszałka 

Województwa Lubuskiego.   
 
2. Zgodnie z § 9 umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. 

Dotację przyznano w wysokości 1.513.173,44 zł, która obejmowała wydatki bieżące 

w wysokości 1.513.173,44 zł 

Szczegółowy zakres zadań do realizacji wraz z wysokością przyznanej dotacji 
Lp. Zadanie Przyznana kwota dotacji  

(w złotych) 
1. Dofinansowanie spłaty zobowiązań przejętych po 

zlikwidowanym (...) 
1.513.173,44 

 Razem 1.513.173,44 
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Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą nr XLVIII/478/2010 z dnia 30 marca 2010r. 

postanowił zlikwidować (...), określając termin zakończenia działalności medycznej SP ZOZ na 

dzień 31 grudnia 2010r. Natomiast zakończenie czynności likwidacyjnych zakładu 

wyznaczono do 30 czerwca 2011r. Szpital miał zapewnić pacjentom korzystającym dotychczas 

ze świadczeń zdrowotnych  dalsze, nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczenia dostępności, 

warunków udzielania i ich jakości w rodzajowo oznaczonym zakresie, wynikającym ze statutu 

Szpitala, do czasu przejęcia działalności medycznej od Szpitala przez Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej utworzony przez Spółkę pod nazwą: (...), której jedynym udziałowcem będzie 

Województwo Lubuskie. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej miał udzielać świadczeń 

medycznych bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości, w rodzajowo 

oznaczonym zakresie, wynikającym z dotychczasowych zapisów statutu Szpitala. Wszelkie 

zobowiązania, należności i prawa Szpitala, z dniem zakończenia likwidacji, stają się 

odpowiednio zobowiązaniami, należnościami i prawami Województwa Lubuskiego. 

(...) został wykreślony z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez 

Wojewodę Lubuskiego z dniem 30 czerwca 2011r. decyzją Wojewody Lubuskiego, znak:                

PS-VI.9610.1.161.2011 natomiast z Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 

13.09.2011r. 

Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązań i należności stanowiącym 

załącznik nr 5 do umowy przekazania majątku i dokumentacji z dnia 12 sierpnia 2011r.  

Likwidator (...) przekazał Województwu Lubuskiemu zestawienie zobowiązań i należności 

zlikwidowanego (...).  Z załączonego do protokołu zestawienia - zobowiązania według stanu na 

dzień zamknięcia likwidacji wynosiły ogółem 8.821.520,12 zł, w tym wobec: 

• (…) – 1.495.908,13 zł, 

• (…) – 252.802,81 zł, 

• (…) – 786.025,09 zł, 

• (…) – 393.495,45 zł. 

 
II.  Gospodarka  środkami  przekazanymi  z  budżetu państwa w ramach przedmiotowej 

dotacji - ocena prawidłowości wykorzystania przez Województwo Lubuskie dotacji 

celowej przekazanej w 2011r. przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 

system ochrony zdrowia”, tj. zgodnie z przeznaczeniem i w ustawowym terminie. 
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Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.513.173,44 zł została przekazana przez 

Ministra Zdrowia w dniu 15.11.2011r. na podstawie umowy nr 39/2011/JST/1624/1138 z dnia 

07.11.2011r. zawartej przez Ministra Zdrowia z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Lubuskiego i wprowadzona do budżetu Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr 72/869/11 

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian 

uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok .  

Kontrolującym przedłożono Końcowe rozliczenie z realizacji umowy 

nr 39/2011/JST/1624/1138 zawartej 07.11.2011r. na realizację programu „Wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” z dnia  

30.12.2011r. (podpisane przez Marszałka Województwa i Skarbnika) oraz korektę do tego 

rozliczenia z dnia 20.01.2012r. (podpisaną przez Marszałka Województwa, Członka Zarządu oraz 

Skarbnika), z których wynika, iż dotację Ministra Zdrowia wydatkowano na wydatki bieżące -  

1.513.173,44 zł, z tego: 

1) (...) w kwocie 89.402,06 zł. 

2) (...) w kwocie 252.832,23 zł. 

3) (…) w kwocie 384.712,11 zł. 

4) Dofinansowanie spłaty zobowiązań wynikających z wierzytelności przejętych przez 

Województwo Lubuskie w związku z likwidacją (…) do firmy (…) w kwocie                   

786.227,04 zł. 
 

1. Wydatki bieżące -  dofinansowanie spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym (…)   - 

1.513.173,44 zł 
 

 
1) Dofinansowanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych do (...)  
 

Kontrolującym przedłożono protokół zdawczo – odbiorczy zobowiązań 

i należności z dnia 11 sierpnia 2011 roku, z którego wynika, że łączna należność wobec 

(...) wynosi 1.495.908,13 zł.  Należności z tytułu składek zostały rozłożone na raty zgodnie 

z umową nr 01/214/07 z dnia 19.12.2007r. o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek 

(do niniejszej umowy zawarto dwa aneksy). 

Województwo Lubuskie spłaciło w okresie od października 2011r. do grudnia 

2011r. w/w zobowiązania w łącznej kwocie 90.398,20 zł, z tego z dotacji spłacono 

zobowiązanie w kwocie 89.402,06  zł, a ze środków własnych Województwa Lubuskiego 

spłacono 996,14 zł. Kontrolującym przedłożono potwierdzenia przelewów do zapłaty 

poszczególnych kwot zobowiązań na łączną kwotę w wysokości 90.398,20 zł.  
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Na potwierdzeniach realizacji przelewów znajdują się opisy dot. sfinansowania wydatków 

w ramach dotacji Ministra Zdrowia.  

 Zadanie dofinansowanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych wobec (...) po 

zlikwidowanym (...) w kwocie 89.402,06  zł  zostało sfinansowane w roku 2011.   
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w tym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Wydatki bieżące: 1 513 173, 44 zł 1 844 940,53 zł 1 513 173,44 zł 331 767,09 zł   

1) 
Dofinansowanie spłaty 
zobowiązań publiczno-
prawnych do (...) 

  90 398,20 zł 89 402,06 zł 996,14 zł     

    28 806,60 zł  28 806,60 zł  27-10-2011 przelew z dnia 27-10-2011 

    28 963,60 zł 28 963,60 zł  28-11-2011 przelew z dnia 28-11-2011 

    3 547,40 zł 2 551,26 zł 996,14 zł 15-12-2011 przelew z dnia15-12-2011 

   29 080,60 zł 29 080,60  15-12-2011 przelew z dnia15-12-2011 

 

 

 



8 
 

 

2) Dofinansowanie spłaty zobowiązań do (...) 

 

Kontrolującym przedłożono protokół zdawczo – odbiorczy zobowiązań i należności z dnia 

11 sierpnia 2011 roku, z którego wynika, że łączne zobowiązania wobec (...) wynosiły 

252.802,81 zł. Z dyspozycji Skarbnika Województwa Lubuskiego wynika, iż należność główna 

to 252.120,25 zł, a zgodnie z notą księgową nr 713/11 z 31.08.2011r. zaległe odsetki za zwłokę 

wynoszą 711,98 zł.  Zobowiązanie wobec (...) wynikało  z umowy pożyczki nr 2007/OA-pe/2/P 

z dnia  22.01.2007r. na modernizację systemu grzewczego (...) – przebudowa istniejącej 

kotłowni węglowej nr 2 na kotłownię gazową wraz z włączeniem do sieci. Aneksem nr 10 do 

umowy pożyczki nr 2007/OA-pe/2/P z dnia 22.01.2007r. zawartym w dniu 20.09.2011r. 

Województwo Lubuskie reprezentowane przez Członka Zarządu (...), Wicemarszałka (...) przy 

kontrasygnacie Skarbnika Województwa (...) weszło jako pożyczkobiorca w miejsce (...). 

 
Województwo Lubuskie spłaciło we wrześniu 2011r. ww. zobowiązania w łącznej kwocie 

252.832,23 zł, z czego z dotacji spłacono całość ww. zobowiązania. Kontrolującym przedłożono 

potwierdzenie przelewu, na którym znajduje się opis dot. sfinansowania wydatków w ramach 

dotacji Ministra Zdrowia.  

  
Zadanie dofinansowanie spłaty zobowiązań wobec (...) po zlikwidowanym (...)  w kwocie 

252.832,23 zł zostało sfinansowane w roku 2011.        
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w tym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Wydatki bieżące: 1 513 173, 44 zł 1 844 940,53 zł 1 513 173,44 zł 331 767,09 zł   

2) 
Dofinansowanie spłaty 
zobowiązań do (...)  252 832,23 zł 252 832,23 zł      

   252 832,23 zł 252 832,23 zł  22-09-2011 przelew z dnia 22-09-2011 
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3) Dofinansowanie spłaty zobowiązań wynikających z wierzytelności przejętych przez 

Województwo Lubuskie w związku z likwidacją (...) do firmy (...) 

 

Kontrolującym przedłożono protokół zdawczo – odbiorczy zobowiązań i należności z dnia 

11 sierpnia 2011 r., z którego wynika, że łączne zobowiązania wobec (...) wynosiły 393.495,45 zł. 

Zgodnie z dyspozycją Skarbnika Województwa Lubuskiego należność główna to 359.342,08 zł. 

Pismem z  dnia 18 listopada 2011r. spółka (...) umorzyła 35% należności odsetkowych z łącznej 

kwoty odsetek 39.030,82 zł, pozostawiając do zapłaty kwotę 25.370,03 zł. 

 

Województwo Lubuskie z dotacji spłaciło w okresie od października do listopada 2011r. 

w/w zobowiązania w łącznej kwocie 384.712,11 zł. Kontrolującym przedłożono potwierdzenia 

przelewów do zapłaty poszczególnych kwot zobowiązań na łączną kwotę w wysokości 

384.712,11 zł. Na potwierdzeniach realizacji przelewów znajdują się opisy dot. sfinansowania 

wydatków w ramach dotacji Ministra Zdrowia.  

  

Zadanie dofinansowanie spłaty zobowiązań wobec firmy (...) po zlikwidowanym (...)                 

w kwocie 384.712,11 zł zostało sfinansowane w roku 2011.  
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w tym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Wydatki bieżące: 1 513 173, 44 zł 1 844 940,53 zł 1 513 173,44 zł 331 767,09 zł   

3) 

Dofinansowanie spłaty 
zobowiązań wynikających z 
wierzytelności przejętych 
przez Województwo Lubuskie 
w związku z likwidacją (...) do 
firmy (...) 

 384 712,11 zł 384 712,11 zł      

   359 342,08 zł 359 342,08 zł  28-10-2011 przelew z dnia 28.10.2011 

   25 370,03 zł 25 370,03 zł  28-11-2011 przelew z dnia 28.11.2011 
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4) Dofinansowanie spłaty zobowiązań wynikających z wierzytelności przejętych przez 

Województwo Lubuskie w związku z likwidacją (...) do firmy (...) 

 

Z protokołu zdawczo – odbiorczego zobowiązań i należności z dnia 11 sierpnia 2011 roku 

wynika, że łączne zobowiązania wobec firmy (...) wynoszą 786.025,09 zł. Natomiast należność  

firmy (...) wobec (...) wynosiła 203,25 zł. 

Kontrolującym przedłożono: 

• umowę Nr Sz.XXIX.ZP.077/22/10 z dnia 27.05.2010r. na wykonanie robót budowlanych               

w zakresie termomodernizacji budynków oraz aneks nr 1 z dnia 15.10.2010r. i aneks nr 2               

z dnia 29.11.2010r. - do umowy Nr Sz.XXXIX.ZP.077/22/10 wystawiono w dniu 

10.05.2011r. fakturę VAT nr 16/2011 na kwotę 173.090,50 zł. 

• umowę Nr Sz.XXIX.ZP.077/30/10 z dnia 29.07.2010r. na wykonanie uzupełniających robót 

budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków - do niniejszej umowy wystawiono                         

3 faktury VAT: nr 53/2010 z dnia 09.12.2010r. na kwotę 30.588,13 zł; nr 4/2011 z dnia 

21.02.2011r. na kwotę 180.000,00 zł; nr 7/2011 z dnia 02.03.2011r. na kwotę 100.426,62 zł. 

• umowę Nr Sz.XXIX.ZP.077/29/10 z dnia 29.07.2010r. na wykonanie uzupełniających robót 

budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków - do niniejszej umowy wystawiono              

2 faktury VAT: nr 51/2010 z dnia 09.12.2010r. na kwotę 40.396,14 zł; nr 15/2011 z dnia 

10.05.2011r. na kwotę 261.725,65 zł. 

Województwo Lubuskie spłaciło z dotacji  w okresie od października do grudnia 2011r. 

ww. zobowiązania w łącznej kwocie 786.227,04 zł. Kontrolującym przedłożono potwierdzenia 

przelewów do zapłaty poszczególnych kwot zobowiązań na łączną kwotę 786.227,04 zł. 

Na potwierdzeniach realizacji przelewów znajdują się opisy dot. sfinansowania wydatków 

w ramach dotacji Ministra Zdrowia.  

Zadanie dofinansowanie spłaty zobowiązań wobec firmy (...) po zlikwidowanym (...)                   

w kwocie 786.227,04 zł zostało sfinansowane w roku 2011.  
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w tym 

Lp. 
Zadania własne j.s.t. realizowane w 

ramach umowy 

Kwota Dotacji wynikająca 
z umowy                            

/w złotych/ 

Nakłady poniesione na 
realizację zadań    /w 

złotych/ 
Udział Ministra 

Zdrowia zgodnie z § 2 
umowy /w złotych/ 

Udział własny                  
/w złotych/ 

Data wykorzystania 
Dotacji z zastrzeżeniem 
art. 168 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych  

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania zgodnie  

z § 3 ust. 2 umowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Wydatki bieżące: 1 513 173, 44 zł 1 844 940,53 zł 1 513 173,44 zł 331 767,09 zł   

4) 

Dofinansowanie spłaty 
zobowiązań wynikających z 
wierzytelności przejętych 
przez Województwo 
Lubuskie w związku z 
likwidacj ą (...)  do firmy (...) 

  786 227,04 zł 786 227,04 zł      

     173 090,50 zł 173 090,50 zł  27-10-2011 przelew z dnia 27.10.2011 

     311 014,75 zł 311 014,75 zł  28-11-2011 przelew z dnia 28.11.2011 

   302 121,79 zł 302 121,79 zł  08-12-2011 przelew z dnia 08.12.2011 
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2. Wydatki maj ątkowe 

 

Województwo Lubuskie nie uzyskało dotacji na wydatki majątkowe 

 

III.        Ocena prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w przypadku zakupu 

aparatury lub sprzętu medycznego oraz przebudowy, rozbudowy, modernizacji 

obiektów ochrony zdrowia. 

 

W ramach dotacji udzielonej przez Ministra Zdrowia kontrolowana jednostka  samorządu 

terytorialnego nie finansowała zadań w zakresie zakupu aparatury lub sprzętu medycznego oraz 

przebudowy, rozbudowy, modernizacji obiektów ochrony zdrowia wymagających prowadzenia 

postępowań w zakresie udzielenia zamówień publicznych. 

 

 

IV.        USTALENIA KOŃCOWE 

 

Kontrola przeprowadzona w zakresie wydatkowania przez Województwo Lubuskie dotacji 

celowej przekazanej w 2011r. przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system 

ochrony zdrowia”  wykazała, że: 

� W badanym okresie przedmiotowa dotacja otrzymana z Ministerstwa Zdrowia została 

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i  terminem (celowość). 

� Stwierdzono prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z zawartą umową 

(pod względem rzetelności, gospodarności i zgodności z prawem). 

� W ramach dotacji udzielonej przez Ministra Zdrowia kontrolowana jednostka  samorządu 

terytorialnego nie prowadziła postępowań w zakresie udzielenia zamówień publicznych. 
 
 
Na tym sprawozdanie zakończono. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano pod pozycją  

Nr 22/2012 w książce kontroli prowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Lubuskiego w Zielonej Górze. 

 Kontrolę przeprowadzono na podstawie: 

− pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.03.2012r., znak: MZ-OZZ-078-27574-4/AK/12, 

− umowy 39/2011/JST/1624/1138 o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu 

terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach 
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wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”  

zawartej w dniu 07.11.2011r.   

  
 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia stanowiska do 

otrzymanego sprawozdania z kontroli, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli. 

Stanowisko do sprawozdania z kontroli należy przedstawić w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania sprawozdania z kontroli. 

 
 
Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

− egz. nr 1 przekazano Marszałkowi Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 

− egz. nr 2 przekazano Ministrowi Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia w Warszawie, 

ul. Miodowa 15,  

− egz. nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

Data i miejsce sporządzenia sprawozdania z kontroli 

07 listopada 2012r.,  Gorzów Wlkp. 
 
          

 

          Marcin Jabłoński 

      

 

 

 

 

 

 

 

(…) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) 

 


