
PoMoRsKI URZĄD woJEwÓDZKI
w Gdańsku

wl-iII.43 1.27.201 5.MO Gdańsk, dnia 16 marca 201ó roku

WYSTĄPIENIE PoKoNTRoLNE

l. część osólna

Podstawa
prawna
przeprowadzeni
a kontroli

. Ustawa z dnia 15 lipca 201 l r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U' z20ll r'
Nr 185, poz. 1092),

. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885
z póżn. Zm'),

. Umową nr 02-Gl NPPDL/I4 z dnia 25 lutego 2014 r., zawartej pomiędzy Wojewodą
Pomorskim a Gminą Starogard Gdański.

Jednostka
kontrolowana Urzad Gminy Starosard Gdański
Adres jednostki
kontrolowanei ul. Sikorskieeo 9. 83-200 Starosard Gdański
Data
rozpoczęcia
i zakończenia
kontroli

od l ó pażdziernika 20 l 5 roku do l6 paŹdziernika 20l 5 roku

Przedmiot
kontroli

Realizacja inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap Il

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2014)' zgodnie z Umową rrr 02-G/

NPPDL/14 z dnia 25 lutego 2014 r.

okres objęty
kontrola

Od dnia 0l stycznia 2014 r. do dnia 3l grudnia 2014 r.

Kontrolę
łvpisano do
książki kontroIi Data dokonania wpisu: l6 paździemika 2015 r.

Kierownik
jednostki
kontrolowanej Stanislaw Polom - wójt Gminy Starogard Gdański

Sklad zespolu
kontroIującego

. Michał ochaciński kierownik OIBP, pracownik Wydziału InlTastluktury Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego

lnformacje
wstępne

Umową nr 02-G,'I{PPDL/14 z dnia 25 lutego 20l4 r., przyznano Bęnęficjęntowi dotację

celową w kwocie 3 000 000'00 PLN' na zadanie pn. ,,Budowa obwodniql zwartej zabudowy

wsi Ztluny wraz z przebutloteq tbogi gmirrnej ,t 213019C od drogi krajowej nr 22

do miejscowości Brzeźno WieIkie oraz dlogi od skftłżowania plą) boisku w Zdultttclt".

Beneficjent Złożył 2 wnioski o wypłatę dotacji przedstawiając łączne wydatki
kwalifikowalne na poziomie 6 6|7 533,6'l PLN, co umoŻliwiło zrea]izowanie min.
następującego zakręsu prac:

o Przebudowę drogi grninnej nr 2l30l9G na odcinku 4,l3 km.

. Budowę obwodnicy rvsi Zduny na odcinku 0,74 km.
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o Budowę Zwlotki autobusowej.

2. Ocena
skontrolowanej
dzialalności

Zespół kontlolny Dozytywni€ ocenia działalność podmiotu kontrolowanego
w kontrolowanym zakesie.

3. Uzasadnienie oceny

Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji Z BudŹetu Państwa w ramach Narodowego
programu przebudowy drÓg loka|nych _ Etap lI Bezpięczeństwo - Dostępność Rozwój (edycja 2014),
w zakresie:

o Stosowania przepisów Ustawy z dnia27 sierpnia2009 r., o finansach publicznych (Dz. U_ z 2009 r. Nr

|57 
' 
poz. 1240 zpóż\. zm.),

. Finansowęgo rozliczęnie zadania, a w szczególrrości dokonanie płatności przed końcem 2014 roku,

posiadania dokumentów potwieldzających poniesionę wydatki.

. Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

o Przesffzegania UstałT Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z Ż006 r. Nr l56, poz. l l l8 z
późT. zm.),

. Przestrzegania Ustatry z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2l0, Nr.l l3
poz.759 zpóźn' zm.),

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

. Pozytywnie ocenia się stosowania przepisÓw Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.' o finansach publicmych

(Dz. U. z2009 r' Nr 157, poz. 1Ż40 zpóźn' zm'),

PoZ}T},\Ynie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym. Faktury zostały opłaconę przed upływem
roku budżetowego, zgodni'e z $ 6 ust. 9 Umo*y: ,,Beneficjent zobo'|iqzuje się do wykorzystanią dotącji
n' lerminie do 3l grudnia 2014 roku"

. Poą4ywnie ocenia się reallzację zadania pod względenr wydatkowania dotacji zgodnie
z przemaczeniem.

. Poł'tywnię ocenia się lealizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy Plawo Budowlane

z dnia 07 lipca 1994 t. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. lI18 z póżn. zrn.'1'

. Pozytywnię ocenia się IeaIizację inwestycjipod względem pzestrzęgania Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2l0, Nr.l l3 poz.159 z późn. zrrl.),
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