ŚR-II.431.8.2017
Lublin, dnia 8 marca 2017 r.
Pan
Mariusz Filipiuk
Starosta Bialski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie:
1/ art. 175 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2016 r. z poz. 1870)
2/ art.6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092 z późniejszymi zmianami)
w dniu 24 lutego 2017 r. przeprowadzona została kontrola planowa w Starostwie
Powiatowym w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41.
I.

Dane identyfikacyjne kontroli:

Kontrolę przeprowadzili:
Kontrolę przeprowadzili:
1/ Mirosław Woźniak – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska
i Rolnictwa,
2/ Mariusz Zabłotni – inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa,
na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 7 z dnia
23 lutego 2017 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Lubelskiego przez Dyrektora
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zakres kontroli:
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania:
„Odbudowa drogi powiatowej nr 1064L od km 2+063 do km 2+260 i od km 2+500 do
km 2+737 w miejscowości Jabłeczna, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r.”
II.

Ocena kontrolowanej działalności:

Wykonywanie zadania w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

III.

Opis ustalonego stanu faktycznego:

Powiat Bialski zrealizował zadanie, na które otrzymał dotację z rezerwy celowej
budżetu państwa w wysokości 240 000,00 zł, zgodnie z umową z Wojewodą
Lubelskim nr 783 z dnia 28 września 2016 r.
W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadanie zostały wykonane zgodnie
z umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Bialskim, a Wojewodą Lubelskim.
W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddana została również dokumentacja
przetargowa wyłonienia wykonawcy zadania objętego dofinansowaniem. Stwierdzono,
że postępowanie przetargowe zostało zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych.
IV.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
V.

Pozostałe informacje i pouczenia:

Informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa
Krzysztof Dziewulski
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