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RADA POWIATU 
 W SIEDLCACH 

Sprawozdanie z kontroli 

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach 

       za II półrocze 2017 roku        

 
 Działając na podstawie § 37 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie  

z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR XXIV/145/2016 Rady Powiatu w Siedlcach  

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 

w II półroczu 2017 roku zostały przeprowadzone dwie kontrole. 

 
Pierwszej kontroli w II półroczu 2017 roku dokonano w dniu 12 września  

2017 roku w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  

 
Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie: 

 Radny Tomasz Miszta  - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, 

 Radny Wiesław Klimek  - Członek Zespołu Kontrolnego, 

 Radny Marek Gorzała   - Członek Zespołu Kontrolnego, 

przy udziale Pani Bożeny Walczak – inspektora ds. kontroli Starostwa 

Powiatowego oddelegowanej przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem  

Nr 104/2017 z dnia 6 września 2017 roku.  

 
Zakres kontroli:  

1. Prawidłowość przygotowania projektów pozwoleń na budowę, zmianę sposobu 

użytkowania oraz rozbiórkę obiektów budowlanych. 

2. Prawidłowość analizowania zgłoszeń o budowie oraz wykonaniu robót 

budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. 

3. Prawidłowość przygotowania projektów opinii dotyczących planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa. 

4. Prawidłowość przygotowania projektów decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną do kontroli dokumentację oraz 

informacje i wyjaśnienia, których udzielił Pan Zbigniew Kowaluk – Kierownik 

Wydziału Budownictwa. 

 

USTALENIA KONTROLI: 

 

Ad.1  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że zadania  

z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące przygotowania 

projektów pozwoleń na budowę, zmianę sposobu użytkowania oraz rozbiórkę 

obiektów budowlanych realizowane są w Wydziale Budownictwa na podstawie 

przepisów określających postępowanie poprzedzających rozpoczęcie robót 

budowlanych (art.28) zawartych w ustawie Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz.1332). 
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Kontrola wykazała, że warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu 

budowlanego są zgodnie z art. 31 i 32 prawa budowlanego. Ponadto stwierdzono, że 

projekt pozwolenia na budowę jest przygotowywany na podstawie wniosku 

uzupełnionego o załączniki wymienione w art.33 prawa budowlanego, w tym m.in. 

wymienione w  art. 33 ust. 2 pkt 1 - 4 egzemplarze projektu budowlanego  

w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę. Wydając pozwolenie na budowę 

organ zatwierdza jednocześnie projekt budowlany. Zakres załączników do wniosku  

o pozwolenie na rozbiórkę określa art. 33 ust. 4. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że przygotowywane w Wydziale 

Budownictwa projekty pozwoleń na budowę podpisuje na podstawie pkt 1 

Upoważnienia nr 11/08 z dnia 05.05.2008 r. - kierownik Wydziału Budownictwa Pan 

Zbigniew Kowaluk. 

Szczegółowej kontroli poddano dokumentację następujących spraw: 

1. B.6740.13.160.2017 – decyzja nr 222/2017 z dnia 06.04.2017r. zatwierdzająca 

projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę. 

2. B.6740.3.282.2017 – decyzja nr 293/2017 z dnia 04.05.2017r. zatwierdzająca 

projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 

3. B.6740.8.475.2017 – decyzja nr 542/2017 z dnia 13.07.2017r. zatwierdzająca 

projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 

4. B.6740.8.595.2017 – decyzja nr 672/2017 z dnia 24.08.2017r. zatwierdzająca 

projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono. 

Ad.2  

W trakcie kontroli dotyczącej analizowania zgłoszeń o budowie oraz wykonaniu robót 

budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 

odniesiono się do zapisów art. 29 prawa budowlanego gdzie określony został zakres 

zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i ich zastosowanie  

w praktyce. Ponadto przeanalizowano zapisy w art. 30a prawa budowlanego 

dotyczące zamieszczania w BIP-ie informacji o dokonaniu zgłoszenia, wniesieniu 

sprzeciwu bądź informacji o braku wniesienia sprzeciwu.  

 

Ponadto Kierownik Wydziału Budownictwa wyjaśnił, że w Biuletynie Informacji 

Publicznej GUNB została uruchomiona wyszukiwarka publiczna umożliwiająca 

przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu 

na budowę oraz zgłoszeń budowy.  

Ma to związek z nowelizacją art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie 

z którą zaczęła działać nowa wersja systemu RWD, zwana RWDZ. 

Od 1 stycznia 2016 r. dane z rejestrów są jawne, a dostęp do nich powszechny  

i bezpłatny.  

Zakres danych zamieszczanych w ramach RWDZ został poszerzony m.in.  

o informacje dotyczące zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają uzyskania 

pozwolenia na budowę, w tym wolno stojących budynków jednorodzinnych, których 

obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały 
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zaprojektowane.  

W rejestrze śledzić można także przebieg postępowania administracyjnego – 

przykładowo sprawdzić, jakich dodatkowych dokumentów zażądał organ przy 

składaniu wniosku o pozwolenie czy wniosku zgłoszeniowego.  

 

W ramach wykonywanych czynności kontrolnych Kontrolujący szczegółowo 

zapoznali się z dokumentacją następujących spraw: 

1. B.6743.10.17.2017 – zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy 

wolnostojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 

do 35m2. 

2. B.6743.10.17.2017 – zgłoszenie budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego. 

 

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono. 

 

Ad.3 

Kontrola w zakresie przygotowywania projektów opinii dotyczących planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin i województw wykazała, że w ciągu 

ostatnich dwóch lat Starosta Siedlecki nie zgłaszał wniosków do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i nie uzgadniał projektów tych planów. 

Kierownik Wydziału Budownictwa jako przykład zgłoszenia wniosków i uwag  

w związku z zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego, przedstawił i omówił sprawę  B.718-3,4,5/11 

dotycząca Gminy Siedlce.  

Uwag i wniosków do omawianej sprawy nie wniesiono. 

Ad.4. 

Kontrola spraw dotyczących przygotowania projektów decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych wykazała, że ustawa z dnia  

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) określa w sposób 

szczegółowy procedurę poprzedzającą budowę dróg publicznych.  

Kontrolujący ustalili, że godnie z przepisami podmiotem uprawnionym do wystąpienia  

z wnioskiem o wydanie ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) jest 

właściwy zarządca drogi. Po złożeniu przez odpowiedni organ wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej starosta (w odniesieniu do 

dróg powiatowych i gminnych) zawiadamia właścicieli lub użytkowników wieczystych 

nieruchomości objętych wnioskiem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 

decyzji. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawana jest  

w terminie 90 dni od złożenia wniosku przez właściwego zarządcę drogi. Zgodnie  

z art. 11f ustawy zawiera ona w szczególności: wymagania dotyczące powiązania 

drogi z innymi drogami publicznymi, określenie linii rozgraniczających teren (w tym 

określenie granic pasów drogowych), warunki wynikające z potrzeb ochrony 

środowiska, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa, 
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wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, 

zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części 

według danych zawartych w katastrze nieruchomości, a także zatwierdzenie projektu 

budowlanego. 

Szczegółowej analizie poddano dokumentację następującej sprawy: 

1. B.6740.14.95.2017– decyzja nr 557/2017 z dnia 17.07.2017r. zezwalająca na 

realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3648W Wodynie 

– Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska”. 

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono. 

 
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12 października 2017 roku 

członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i stwierdziwszy, że  

w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, 

nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.  

 
 Drugiej kontroli w II półroczu 2017 roku dokonano w dniu 23 października 

2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.    

 

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie: 

 Radny Benon Kukla - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, 

 Radna Jolanta Franczuk - Członek Zespołu Kontrolnego, 

 Radny Grzegorz Pomikło - Członek Zespołu Kontrolnego, 

przy udziale Pani Bożeny Walczak  - inspektora ds. kontroli Starostwa 

Powiatowego oddelegowanej przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem  

Nr 123/2017 z dnia 19 października 2017 roku.  

 
Zakres kontroli:  

1. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą  

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. 

3. Przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu 

udzielania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

4. Przeprowadzanie kontroli z zakresu udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. 

 
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną do kontroli dokumentację oraz 

informacje i wyjaśnienia, których udzieliła Pani Anna Gugała – Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 
USTALENIA KONTROLI: 

 
Ad.1  

Kontrola w zakresie zapewnienia pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną 
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pieczę zastępczą w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych 

związana była z przepisami regulującymi status rodzin zastępczych ujętych  

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 t.j. z późn. zm.) oraz  „kodeksie rodzinnym  

i opiekuńczym” (Dz. U z 2015 r. poz. 2082 t.j. z późn. zm.). Ustalono, że Starosta 

Siedlecki Zarządzeniem Nr 26/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku wyznaczył 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach na organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Siedleckiego na lata  

2013 – 2016 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach nr XXIX/159/2013  

z dnia 27 czerwca 2013 roku. 

Kierownik PCPR wyjaśniła, że w 2016 roku powstało: 8 rodzin zastępczych  

(5 spokrewnionych i 3 niezawodowe), w których umieszczono 9 dzieci. Zgodnie  

z ustawą „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” powiat właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego 

w rodzinnej formie pieczy zastępczej.  

Kontrolujący ustalili, że wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu 

Siedleckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w 2016 roku 

wyniosły 182 023,23 zł, zaś z tytułu umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów  

w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w 2016 roku osiągnięto 

dochód 323 253,74 zł. Stwierdzono także, że z tytułu sprawowania osobistej opieki 

nad dzieckiem, rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Z tego tytułu w 2016 roku 

poniesiono wydatki w wysokości 681 909,87 zł. 

Kontrola wykazała także, że od dnia 1 kwietnia 2016 roku rodzinom zastępczym na 

każde umieszczone dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia przysługuje 

dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek wychowawczy  

w całości finansowany jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie od 

01.04.2016 roku do 31.12.2016 roku wydano 58 decyzji przyznających prawo do 

dodatku wychowawczego i wypłacono 471 świadczeń na łączną kwotę 233 122,91. 

Zespół kontrolujący ustalił, że w PCPR zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej, 

który tworzą koordynatorzy pieczy zastępczej, podejmowanie na rzecz rodzinnych 

form pieczy zastępczej działań, dzięki którym rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka oraz umieszczone w nich dzieci, a także pełnoletni wychowankowie rodzin 

zastępczych otrzymają wsparcie i pomoc. Na dzień 1 stycznia 2016 roku 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej obejmowali wsparciem 43 rodziny 

zastępcze. W trakcie trwania roku z uwagi na rotację rodzin zastępczych 

koordynatorzy łącznie (w tym: 1 zatrudniony od 1 sierpnia 2016 roku) objęli 

wsparciem 50 rodzin zastępczych (35 rodzin to rodziny spokrewnione, 12 rodzin to 

rodziny niezawodowe i 3 rodziny zawodowe w tym: 2 rodziny zawodowe oraz  

1 rodzina zawodowa specjalistyczna). W rodzinach tych przebywało łącznie  

68 dzieci. W roku 2016 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowali  

50 posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych  

w rodzinnej pieczy zastępczej, na których dokonano ocen 61 dzieci. W roku 2016 

dokonano ocen 32 rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia 
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powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Koordynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej wykonując swoje zadania współpracowali z różnymi instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, 

Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym - Oddział Zamiejscowy w Siedlcach, Sądem 

Rejonowym w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatową Poradnią 

Psychologiczno - Pedagogiczną w Stoku Lackim, szkołami do których uczęszczają 

dzieci, Poradnią Profilaktyczno – Rehabilitacyjną dla Osób Uzależnionych  

i Współuzależnionych ,,Powrót z U” w Siedlcach. Ponadto w roku 2016 

zorganizowano 4 spotkania grupy wsparcia, której celem było wzajemne wspieranie 

się rodziców zastępczych, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności 

wychowawczych oraz integracja środowiskowa rodzin zastępczych. Dodatkowo  

05.05.2016 r. podjęto współpracę z psychologiem (zatrudnionym na ½ etatu) 

zapewniającym wsparcie psychologiczne skierowane do rodzin zastępczych 

funkcjonujących na terenie powiatu.  

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczyły również organizacji letniego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 

Powiatu Siedleckiego. Na realizację powyższego zadania organizacji została 

przekazana dotacja w wysokości 20 000 zł. Zorganizowano letni wypoczynek dla  

20 dzieci z rodzin zastępczych w Zakopanem, podczas którego m.in. uczestnicy 

pracowali nad budowaniem poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia  

i przynależności.  

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono. 

Ad.2  

Kontrola na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej 

wykazała, że zgodnie z programem współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi w styczniu 2016 roku został ogłoszony konkurs,  

w wyniku którego PCPR zawarło 4 umowy na łączną kwotę 20 000 zł,  

z następującymi organizacjami pozarządowymi: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa „ZAWSZE RAZEM”  

w Siedlcach w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć zmierzających do 

aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu 

Powiatu Siedleckiego - 2 000 zł. 

 Fundacja „Żółty Latawiec” w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć 

zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego - 500 zł. 

 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „MGIEŁKA w zakresie 

organizacji i prowadzenia zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji 

społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego  

- 2 500 zł. 

 Caritas Diecezji Siedleckiej w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu 

Siedleckiego. Na realizację powyższego zadania organizacji została przyznana 

dotacja w wysokości 15 000 zł. 
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Kontrola wykazała ponadto, że do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach w 2016 roku wpłynęło 14 wniosków ośmiu organizacji pozarządowych  

o dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji przedsięwzięć z zakresu 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na ogólną kwotę 

dofinansowania 112 158 zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami dofinansowanie  

w powyższym zakresie wynosiło do 60% ogólnego kosztu realizacji zadania  

i wydatkowano na ich realizację łącznie kwotę w wysokości 67 040 zł.  

W realizowanych projektach udział wzięło 282 osoby niepełnosprawne, w tym 67 

dzieci - mieszkańców Powiatu Siedleckiego.  

 
Uwag i wniosków do kontrolowanych zagadnień nie wniesiono. 

 
Ad.3 

Kontrola w zakresie przyjmowania wniosków, rozpatrywania i prowadzenia 

dokumentacji z zakresu udzielania dofinansowania ze środków PFRON do 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

wykazała, że warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się 

o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, tryb składania  

i rozpatrywania wniosków, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania 

dofinansowania oraz pozostałe wytyczne dotyczące tej formy pomocy reguluje 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694).  

 
Kontrola wykazała, że PCPR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

(Dz. U. z 2007.230.1694) obniżyło wysokość dofinansowania – zasady 

dofinansowania określono w załączniku do Uchwały Nr 60/117/2016 Zarządu 

Powiatu Siedleckiego z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2016 roku - rozdz. V Zasady udzielania dofinansowania do 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

określały m.in., że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do uczestnictwa  

w turnusie rehabilitacyjnym mają wnioski dzieci. 

 
Kontrolujący ustalili, że w 2016 roku do PCPR wpłynęło 243 wnioski osób 

niepełnosprawnych (w tym: 85 opiekunów) o dofinansowanie do uczestnictwa  

w turnusach rehabilitacyjnych. Dofinansowania do wyjazdu na turnus uzyskało 

61 osób na kwotę 49 848 zł, w tym: 

 0 dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 0 zł 

 0 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 0 zł 

 31 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 30 310 zł 

 30 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 19 538 zł 

Pozostali wnioskodawcy z uwagi na niewystarczające środki finansowe nie uzyskali 

dofinansowania do wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne. Wnioski rozpatrzone 

negatywnie w danym roku nie podlegają przesunięciu na rok następny. 

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono. 
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Ad.4 

Kontrolujący ustalili, że w PCPR przeprowadzanie kontroli z zakresu udzielania 

dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego za 2016 rok 

przedstawiało się następująco: 

 

Zadanie 
Kontrola za 2016 rok  

(nr umowy) 
Data kontroli 

Bariery 
architektoniczne 

RS.654/A/U-1/2016           
z dnia 25.07.2016 

25.11.2016 

RS.654/A/U-2/2016      
z dnia 25.07.2016 

15.11.2016 

RS.654/A/U-3/2016     
 z dnia 09.09.2016 

15.11.2016 

Bariery w 
komunikowaniu się 

Nie realizowano  

Bariery 
techniczne 

Nie realizowano  

Sprzęt 
rehabilitacyjny 
 
 

RS.652/U-13/2016      
 z dnia 18.08.2016 

21.11.2016 

RS.652/u-10/2016         
z dnia 14.07.2016 

12.12.2016 

RS.652/U-8/2016        
 z dnia 08.06.2016 

21.11.2016 

RS.652/U-4/2016         
 z dnia 08.06.2016 

28.11.2016 

RS.652/U-1/2016         
z dnia 18.05.2016 

28.11.2016 

Powyższe kontrole realizowane są przez pracowników PCPR zgodnie z zawartymi 

umowami na dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości  

w zakresie przedmiotu dofinansowania. 

 
Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono. 

 
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2017 roku członkowie 

Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i stwierdziwszy, że w toku 

przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, nie 

zostały wydane zalecenia pokontrolne.  

 

 
           

   PRZEWODNICZĄCY 

 KOMISJI REWIZYJNEJ 

           

                                    /-/ Benon Kukla 


