INFORMACJA
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w
2010 roku.

Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:
I. Kontrola archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Jaworze. Kontrolę
przeprowadziła upowaŜniona osoba z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział
w Legnicy.
Zakres kontroli:
1) wykonywanie postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i przestrzegania przepisów kancelaryjno – archiwalnych. PoniewaŜ nie
stwierdzono nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie wydano.

II. Kontrola realizacji zadania pn” Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych –
gospodarstwa pomocniczego-w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Jaworze” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
we
Wrocławiu
Kontrolę przeprowadził upowaŜniony pracownik Wojewódzkiego Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Zalecenia pokontrolne
1) uzupełnienie zadania o dokument potwierdzający wykonanie planowanego zakresu
termomodernizacji zgodnie z zapisami umowy.Informację o stanie realizacji zaleceń
pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu w wyznaczonym terminie.

III. Kontrola wykorzystania środków PFRON. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału
Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych we
Wrocławiu.
Zakres kontroli:
1) realizacja umowy zawartej w ramach programu pn „ Program wyrównywania róŜnic
między regionami II” w obszarze B i D.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowe wykorzystanie pojazdu
zakupionego ze środków PFRON dla gminy Bolków, zgodnie z umową zawartą między
Powiatem Jaworskim, a gminą Bolków , z przeznaczeniem wykorzystania pojazdu wyłącznie
na cele związane z rehabilitacją zawodową, leczniczą, lub społeczną osób niepełnosprawnych.
W związku z nieprawidłowościami kontrolujący wystąpił o rozwiązanie umowy z gminą
Bolków i dokonanie zwrotu do PFRON kwoty 60 000,00 zł przekazanej gminie Bolków
tytułem dofinansowania zakupu przedmiotowego pojazdu, powiększonej
odsetki ustawowe
naliczone od dnia przekazania środków na rachunek Powiatu do dnia dokonania zwrotu.
Kwota zwracana jest w kwartalnych ratach. Powiat Jaworski zobowiązał się przekazywać
kaŜdą ratę na konto PFRON w ciągu 7 dni od dnia przekazania środków przez gminę
Bolków.

IV. Kontrola na zakończenie rzeczowo – finansowej realizacji projektu zgodnie z umową
o dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w
Jaworze – na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały prawidłową realizację projektu. Nie wydano
zaleceń pokontrolnych

