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Pan 

        Jerzy Ostrouch 

        Wojewoda Lubuski 

 

 
 

 W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

wnioskuję o dokonanie zmian w Rocznym Planie Kontroli polegających na: 

1. wpisaniu  do wykonania przez Wydział Nadzoru i Kontroli, kontroli w zakresie: 

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa - Urząd Miasta Zielona Góra – Starostwo Grodzkie; 

- działalności związanej z rejestracją stanu cywilnego oraz realizacją ustawy z dnia  

17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska – Urząd Miasta i Gminy Słubice; 

- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności  

i dowodach osobistych – Urząd Miasta i Gminy Ośno Lubuskie; 

      2.  wykreśleniu przejętych przez Wydział Nadzoru i Kontroli, kontroli w zakresie: 

- działalności związanej z rejestracją stanu cywilnego oraz realizacją ustawy z dnia  

17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska – Urząd Miasta i Gminy Sulechów, 

Urząd Miasta i Gminy Lubsko; 

- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności  

i dowodach osobistych – Urząd Miasta i Gminy Skwierzyna, Urząd Gminy Lubrza; 

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 marca 

1933r. o grobach i cmentarzach wojennych – Urząd Miasta i Gminy Skwierzyna, Urząd 

Miasta i Gminy Iłowa, Urząd Miasta Gorzów Wlkp., Urząd Miasta Gubin,  Urząd Miasta  

i Gminy Krosno Odrzańskie; 

3. wpisaniu do  wykonania przez Wydział Programów Europejskich i Rządowych kontroli  

w zakresie: 

      - wykorzystania dotacji przyznanych na realizację inwestycji w ramach „Narodowego  

       programu przebudowy dróg lokalnych - Starostwo Powiatowe Słubice, Starostwo Powiatowe  

       Gorzów Wlkp., Starostwo Powiatowe Sulęcin, Starostwo Powiatowe Nowa Sól, Urząd Miasta  
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       Gorzów Wlkp., Urząd Miejski Zbąszynek, Urząd Miejski Międzyrzecz, Urząd Miejski Nowa  

       Sól, Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie, Urząd Gminy Deszczno, Urząd Gminy Słońsk, Urząd  

      Miejski Żary, Urząd Gminy Świdnica, Urząd Gminy Szczaniec, Urząd Miejski Bytom  

      Odrzański. 

4. wykreśleniu przejętych przez Wydział Programów Europejskich i Rządowych kontroli  

w zakresie: 

- wykorzystania w 2014 r. przekazanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie 

melioracji wodnych podstawowych objętych „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013” – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 

(podległą jednostkę – lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze); 

5. wpisaniu do wykonania przez Wydział  Finansów, Budżetu i Certyfikacji kontroli w zakresie: 

- wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminom w I półroczu 2014 r, na postępowanie  

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłaty – Urząd Gminy Szczaniec i Urząd 

Miejski Zbąszynek. 

      6.  wykreśleniu przejętej przez Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji kontroli: 

            - wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2014r. z budżetu państwa w ramach  

             dotacji podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych – Powiatowy Związek Spółek Wodnych  

            we Wschowie. 

Konsekwencją powyższego będzie wykreślenie z planu ww. kontroli w Wydziałach: Gospodarki 

Nieruchomościami, Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji oraz w Wydziale 

Infrastruktury. 

 

Ponadto na podstawie  § 9 ust. 8 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 

2011r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę, uwzględniając 

wnioski dyrektorów Wydziałów Infrastruktury i Zdrowia wnoszę o: 

1. wykreślenie zaplanowanej kontroli działalności starosty jako organu administracji 

architektoniczno-budowlanej - Starostwo Powiatowe we Wschowie; 

2. dopisaniu do wykonania przez Wydział  Infrastruktury: 

a) kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli oraz w Starostwie Powiatowym  

w Świebodzinie w zakresie: 

- prowadzenia rejestrów działalności regulowanej: rejestrów Ośrodków Szkolenia Kierowców, 

rejestrów Stacji Kontroli Pojazdów; 

- zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych (pozycja nr 16 rocznego planu 

pracy); 

- wydawania zezwoleń za regularny przewóz osób;  
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- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie Prawo o 

ruchu drogowym i ustawie o kierujących pojazdami. 

b) kontroli Szkoły Jazdy Jakub Hubert Zawiślak w Dobiegniewie w zakresie sposobu 

prowadzenia szkolenia kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy. 

3. wykreślenie kontroli zaplanowanych do wykonania przez Wydziału Nadzoru i Kontroli w IV  

kw. w zakresie: 

- terminowego załatwiania spraw w jednostkach administracji zespolonej oraz przestrzegania 

zapisów instrukcji kancelaryjnej dla jednostek administracji zespolonej. Przestrzegania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prawidłowości gospodarowania 

majątkiem w zakresie wykorzystania telefonów i samochodów służbowych - Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze; 

- realizacji zaleceń pokontrolnych - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie 

Wlkp.; 

- przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz przestrzegania zapisów instrukcji kancelaryjnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego. Wykonywania przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej, polegającego na przygotowywaniu wyborów ławników do sądów rejonowych  

i okręgowych - Urząd Gminy Lubrza; 

4. wykreśleniu zaplanowanych przez Wydział Zdrowia na IV kw. kontroli w podmiotach 

leczniczych: Barbara Błażejewska prowadząca przedsiębiorstwo NZOZ Punkt Felczerski  

66-630 Dobrosułów 13, powiat krośnieński, gmina Bytnica oraz Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr ul. Nadbrzeżna 1 66-010 Nowogród Bobrzański 

z uwagi na wykreślenie ww. podmiotów z rejestru; 

5. dopisaniu do planu do wykonania przez Wydział  Programów Europejskich i Rządowych 

kontroli projektu w Gminie Kargowa - Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg  

100151731. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została zawarta w sierpniu 2014 r. 

 

 

 

          DYREKTOR   

Wydziału Nadzoru i Kontroli 

               

        Teresa Kaczmarek 

 

 

Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch wyraził zgodę w dniu  13 października 2014 roku. 

 

 

 


