Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
2012 rok
Lp.

Termin przeprowadzenia
kontroli
rozpoczęcie
zakończenie
Wojewódzki Urząd Pracy 17.04.2012r.
17.04.2012r.
w Szczecinie
Organ kontrolujący

1.

2.

3.

Wojewoda
Zachodniopomorski

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

14.05.2012r.

14.06.2012 r.

23.05.2012r.

14.06.2012 r.

Przedmiot kontroli

Sporządzony dokument

Kontrola realizacji projektu
„Bakałarz – gryfiński projekt
rozwoju edukacyjnego”

1) Informacja pokontrolna nr
5651/4-21/ZSu/12 z dnia
27-04-2012 r. wraz z listą
sprawdzającą
2) Odpowiedź na informację
pokontrolną z dnia 21
maja 2012 r.
Kontrola:
1) Projekt wystąpienia
1) prawidłowości wykorzystania dotacji
pokontrolnego z dnia 17
celowych otrzymanych w 2011 r.
lipca 2012 r.
• na dofinansowanie świadczeń
2) Wystąpienie pokontrolne
pomocy materialnej o charakterze
wraz z zaleceniami z dnia
socjalnym „stypendia szkolne”,
06 sierpnia 2012 r.
• w ramach działu 750 – Administracja
3) Odpowiedź na
publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy
wystąpienie pokontrolne
wojewódzkie,
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
2) prawidłowości prowadzenia
ewidencji księgowej i windykacji
należności budżetu państwa z tytułu
funduszu alimentacyjnego
Kontrola przestrzegania nałożonych na 1. Protokół kontroli z dnia
właścicieli gruntu przylegającego do
14.06.2012 r.
rzeki Odry Wschodniej obowiązków
2. Zalecenia pokontrolne
oraz ograniczeń, o których mowa w art.
z dnia 27 lipca 2012 r.
27 ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj.
wraz z dokumentacją
przestrzegania zakazu „grodzenia
fotograficzną na płycie
nieruchomości przyległych do
CD
powierzchniowych wód publicznych
w odległości mniejszej niż 1,5 m do

2

4.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego
w Szczecinie

24.10.2012 r.

24.10.2012 r.

5.

Wojewoda
Zachodniopomorski

30.11.2012 r.

30.11.2012 r.

linii brzegu, a także zakazywania lub
uniemożliwiania przechodzenia przez
ten obszar”.
Weryfikacja danych zawartych we
1. Raport z czynności
wniosku o przyznanie pomocy /
kontrolnych
wniosku o płatność, poprawność
nr 16/321/0281/12
realizacji operacji oraz zobowiązań
wynikających z podpisanej umowy
o przyznanie pomocy - dotyczy zadania
„Budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Włodkowice
i Zaborze wraz z budową ujęcia wody
i stacji uzdatniania.
Kontrola Projektu zrealizowanego w
2.
ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011 w roku 2011 pn. „Budowa ul. Jana
Pawła II w mieście Gryfinie”.

