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Poznań, 6 lipca 2020 r.

Pan
Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

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.6355.8.2019.3/12 oraz umowy nr IR-VIII.6355.8.2019.3/23 zawartych
29 sierpnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim4, Katarzyna
Mikołajczyk – starszy specjalista oraz Gabriela Ott-Kozłowska – starszy specjalista
z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu5 przeprowadziły w dniach od 16 do 22 czerwca 2020 r. kontrolę w Starostwie
Powiatowym w Gostyniu6.
Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wydatkowania, przekazanych
Powiatowi Gostyńskiemu7, środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarności
Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków
burzy mającej miejsce w sierpniu 2017 r., polegających na remoncie dróg: nr 4949P
w miejscowości Sikorzyn (od km 1 + 190 do km 1 + 340) oraz nr 4927P Borek Wielkopolski
– Bruczków (od km 0 + 450 do km 0 + 560).
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Kontrolą objęto okres od 11 sierpnia 2017 r. do dnia zakończenia czynności
kontrolnych8 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 Umowy nr 1, Powiat otrzymał środki finansowe pochodzące z Funduszu
Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 55.054,82 zł, z czego wykorzystał 55.054,82 zł
(tj. 100% środków otrzymanych). Otrzymane środki wydatkowano na remont odcinka drogi
nr 4949P w miejscowości Sikorzyn (o długości 150 mb), polegający na wyrównaniu
i ułożeniu nowej warstwy nawierzchni drogi oraz pobocza.
Na mocy Umowy nr 2, Powiat otrzymał środki finansowe w wysokości 36.988,56 zł,
z czego wykorzystał 36.988,56 zł (tj. 100% środków otrzymanych). Otrzymane środki
wydatkowano na remont odcinka drogi nr 4927P Borek Wlkp. – Bruczków (o długości
110 mb), polegający na wyrównaniu i ułożeniu nowej warstwy nawierzchni drogi oraz
pobocza.
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Powiatowi Gostyńskiemu, 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.
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(-) Łukasz Mikołajczyk
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