WOJEWODA WIELKOPOLSKI
KN-X.431.4.2020.6

Poznań, 27 maja 2020 r.

Pan
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej1 w związku z § 2 zarządzenia Nr 152/17 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli
prowadzonych przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został
uregulowany lub został uregulowany częściowo w odrębnych przepisach oraz § 14 ust. 1
umowy nr IR-VIII.6355.7.2019.3 zawartej 13 grudnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą
Wielkopolskim a Gminą Jaraczewo2, Katarzyna Hałas – starszy specjalista oraz Gabriela OttKozłowska – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu3 przeprowadziły w dniach od 27 lutego do 3 marca
2020 r. kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo4.
Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wydatkowania, przekazanych
Gminie Jaraczewo, środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej przeznaczonych na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków burzy
mającej miejsce w sierpniu 2017 r., polegającego na remoncie mostu betonowego
w miejscowości Brzostów, kilometraż 0+020, poprzez wykonanie bariery mostowej U-11a
o długości 20 metrów bieżących.
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Kontrolą objęto okres od 11 sierpnia 2017 r. do dnia zakończenia czynności
kontrolnych5 oraz dowody sporządzone przed tym okresem, które miały wpływ na przedmiot
kontroli.
W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji
rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Na mocy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy, Gmina Jaraczewo otrzymała
środki finansowe pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości
12.300 zł, z czego wykorzystała 12.300 (tj. 100% środków otrzymanych).
Otrzymane środki wydatkowano na wykonanie bariery mostowej U-11a o długości
20 metrów bieżących6.
Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości
wydatkowanie, przekazanych Gminie Jaraczewo, środków finansowych pochodzących
z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
Ocenę pozytywną uzasadnia:
 wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
 terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
 rzetelne i terminowe rozliczenie końcowe zadania.
W badanym obszarze stwierdzono następującą nieprawidłowość:
Na remontowanym moście w miejscowości Brzostów zamontowano tylko osiem
elementów bariery mostowej U-11a o łącznej długości 16 metrów bieżących7, natomiast
pozostałe dwa elementy bariery, o łącznej długości czterech metrów bieżących (sfinansowane
ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej), składowane były
na terenie świetlicy wiejskiej w Brzostowie.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w złożonych wyjaśnieniach 8 podał,
że bariera mostowa została wykonana i dostarczona zgodnie ze zleceniem w ilości dziesięciu
elementów, mierzących dwa metry każdy, jednak z przyczyn technicznych, na moście
zamontowano tylko osiem elementów bariery. Jednocześnie Zastępca Burmistrza Miasta
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i Gminy Jaraczewo poinformował, że brakujące elementy bariery zostaną zamontowane
na moście w miejscowości Brzostów do 12 marca 2020 r.
Już po zakończeniu czynności kontrolnych, tj. 11 marca 2020 r.9, Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Jaraczewo poinformował o zamontowaniu brakujących elementów bariery
na moście w miejscowości Brzostów10.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-) Aneta Niestrawska
I Wicewojewoda Wielkopolski
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Pismo znak: I.1710.02.1.2020.
Do informacji załączono dokumentację fotograficzną potwierdzającą wykonanie robót.

10

3

