
 

Uchwała Nr   890/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  30.07.2015 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr 276/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

25 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2015 Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu.  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) oraz § 16 ust. 4, 6 i 7 Regulaminu Kontroli 

wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 4572/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

17 kwietnia 2014 r. uchwala się, co następuje: 

 

      § 1 

 

W załączniku do uchwały Nr 276/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

25 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2015 Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu, wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr: dotychczasowy punkt 1 

planu otrzymuje numerację „12” i brzmienie:  

 

L.p. 

Rodzaj kontroli 

jej zakres przedmiotowy     

oraz okres za jaki jest 

przeprowadzana 

Nazwa i adres 

kontrolowanej jednostki/ 

podmiotu  

Liczba  

osób 

przepro- 

wadza-

jących 

kontrolę  

Termin 

przepro-

wadzenia 

kontroli 

(z podzia- 

łem na 

kwartały) 

Ilość dni 

przezna-

czonych 

na 

kontrolę 

Uwagi 

12.  Problemowa w zakresie 

poziomu przygotowania 

samorządowej jednostki 

organizacyjnej do realizacji 

zadań obronnych, za okres 

od 01.01.2013 r. do dnia 

rozpoczęcia kontroli. 

Muzeum Narodowe 

Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno-Spożywczego  

w Szreniawie 

ul. Dworcowa 5 

62-052 Komorniki 

3 IV 1 

1 

praco-

wnik 

z DK 
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w związku z czym dotychczasowe punkty od 2 do 12 otrzymują numerację od „1”  

do „11”; 

 

2) w planie kontroli Departamentu Kultury: uchyla się punkt 7 i zmienia się numerację 

punktów planu w ten sposób, że dotychczasowe punkty od 8 do 15 otrzymują 

numerację od „7” do „14”; 

  

3) w planie kontroli Departamentu Zdrowia:  

a)  uchyla się punkty planu: 2, 4, 15, 17, 20, 24, 26, od 30 do 34, od 39 do 43;  

 

b) dotychczasowe: punkty planu: 1, 3, otrzymują numerację od „9” do „10”, punkt 12 

otrzymuje numerację „17”, punkt 13 otrzymuje numerację „11”, punkt 14 otrzymuje 

numerację „18”, punkt 23 otrzymuje numerację „20”, punkt 25 otrzymuje numerację 

„19”, punkt 27 otrzymuje numerację „1”, punkty od 37 do 38 otrzymują numerację  

od „25” do „26”, punkt 45 otrzymuje numerację „28”, 

w brzmieniu następującym:  

 

L.p. 

Rodzaj kontroli 

jej zakres przedmiotowy      

oraz okres za jaki jest 

przeprowadzana 

Nazwa i adres 

kontrolowanej jednostki/ 

podmiotu  

Liczba  

osób 

przepro- 

wadzają- 

cych 

kontrolę  

Termin 

przepro-

wadzenia 

kontroli 

(z podzia- 

łem na 

kwartały) 

Ilość dni 

przezna-

czonych 

na 

kontrolę 

 

 

Uwagi 

1. Problemowa za rok 2014 

w zakresie gospodarowania 

mieniem, środkami 

publicznymi, realizacji 

zadań statutowych oraz 

w zakresie prawidłowości 

wydatkowania dotacji 

otrzymanych z budżetu 

województwa 

wielkopolskiego. 

 

Ośrodek Rehabilitacyjny 

dla Dzieci w Kiekrzu 

ul. Sanatoryjna 2 

60-480 Kiekrz 

 

1 

 

I 

 

12 

 

9. Problemowa za rok 2014 

w zakresie gospodarowania 

mieniem, środkami 

publicznymi, realizacji 

zadań statutowych oraz 

w zakresie prawidłowości 

Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny  

im. Oskara Bielawskiego 

w Kościanie 

pl. Paderewskiego 1A 

64 -000 Kościan 

 

2 

 

 II 

 

21 
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wydatkowania dotacji 

otrzymanych z budżetu 

województwa 

wielkopolskiego. 

 

10. Problemowa za rok 

2014 w zakresie 

gospodarowania mieniem, 

środkami publicznymi, 

realizacji zadań 

statutowych oraz  

w zakresie prawidłowości 

wydatkowania dotacji 

otrzymanych z budżetu 

województwa 

wielkopolskiego. 

 

Wielkopolskie Centrum 

Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie  

w Poznaniu 

ul. Garbary 15 

61-866 Poznań 

 

1 

 

II  

 

21 

 

11. Problemowa za rok 2014  

w zakresie gospodarowania 

mieniem, środkami 

publicznymi, realizacji 

zadań statutowych oraz 

w zakresie prawidłowości 

wydatkowania dotacji 

otrzymanych z budżetu 

województwa 

wielkopolskiego. 

 

Zakład Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy w Śremie 

ul. Promenada 7 

63 - 100 Śrem 

 

1 

 

II 

 

15 

 

17. Problemowa w zakresie 

realizacji podyplomowych 

staży medycznych, za okres 

od października 2013 r. do 

końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc 

rozpoczęcia kontroli. 

 

NZOZ „FAMILY DENT 

STOMATOLOGIA”  

A. Zaremba,  

M. Olejnik s.c. 

ul. Sikorskiego 10/1 

61-535 Poznań 

 

1 II 1  

18.  Problemowa  za rok 2014  

w zakresie gospodarowania 

mieniem, środkami 

publicznymi, realizacji 

zadań statutowych oraz 

w zakresie prawidłowości 

wydatkowania dotacji 

otrzymanych z budżetu 

województwa 

wielkopolskiego. 

 

 

 

Zakład Leczenia 

Uzależnień w Charcicach 

Charcice 12 

64-412 Chrzypsko 

Wielkie 

 

1 

 

III 

 

15 

 



 4 

19. Problemowa za rok 2014  

w zakresie gospodarowania 

mieniem, środkami 

publicznymi, realizacji 

zadań statutowych spółki  

oraz w zakresie 

prawidłowości 

wydatkowania dotacji 

otrzymanych z budżetu 

województwa 

wielkopolskiego. 

 

Wojewódzki Zakład 

Psychiatryczny 

sp. z o. o. w Sokołówce 

Sokołówka 1 

62-840 Koźminek 

 

1 

 

III 

 

15 

 

20. Problemowa za rok 2014  

w zakresie prawidłowości 

wydatkowania dotacji   

otrzymanych na podstawie  

porozumienia  

nr  7/DZ.III/2014 z dnia 

06.11.2014 r. na „Pierwsze 

wyposażenie dla Centrum 

Integracji Społecznej  

w Zgierzynce”. 

 

Stowarzyszenie 

Integracyjne Wspólnoty 

„Barka”  

w Chudobczycach 

Chudobczyce 27 

64-423 Lubosz  

Centrum Integracji 

Społecznej w Zgierzynce 

Zgierzynka 59 

64-310 Lwówek 

 

1 

 

III 

 

20 

 

25. Kompleksowa za rok 2014.  Specjalistyczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej  

nad Matką i Dzieckiem 

w Poznaniu 

ul. Krysiewicza 7/8 

61-825 Poznań 

 

 

2 

 

IV 

 

21 

 

26. Problemowa za rok 2014 

w zakresie gospodarowania 

mieniem, środkami 

publicznymi, realizacji 

zadań statutowych  spółki 

oraz w zakresie 

prawidłowości 

wydatkowania środków na 

dokapitalizowanie OPEN, 

otrzymanych z budżetu 

województwa 

wielkopolskiego 

z przeznaczeniem na 

zadania pn. „Adaptacja 

systemu informatycznego 

OPEN sp. z o. o. 

do potrzeb ruchu pacjentów 

i elektronicznego obiegu 

informacji”. 

 

Ośrodek Profilaktyki  

i Epidemiologii 

Nowotworów im. Aliny 

Pieńkowskiej sp. z o. o. 

w Poznaniu 

ul. Kazimierza  

Wielkiego 24 

61-863 Poznań 

 

1 

 

IV 

 

12 
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28. Problemowa za rok 2013  

i 2014 w zakresie 

przestrzegania warunków 

prowadzenia pracowni 

psychologicznej, 

określonych w ustawie  

z dnia 5 stycznia 2011 r.  

o kierujących pojazdami 

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

600 ze zm.).   

 

„Akamed” s.c. 

Anna Sabok–Rzepka, 

Krzysztof Rzepka 

ul. Przemysłowa 11 

61-579 Poznań     

 

1 

 

IV 

 

5 

 

 

c) dotychczasowe: punkty planu od 5 do 11 otrzymują numerację od „2” do „8”, punkt 

16 otrzymuje numerację „12”, punkty od 18 do 19 otrzymują numerację od „13” do 

„14”,  punkty od 21 do 22 otrzymują numerację od „15” do „16”,  punkty od  28 do 29 

otrzymują numerację od „21” do „22”, punkty od 35 do 36 otrzymują numerację  

od „23 do „24”, punkt 44 otrzymuje numerację „27”;  

 

4) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 

a) uchyla się punkty planu: od 13 do 14, 21, od 24 do 27, od 29 do 32, 39, 45, od 47 

do 48,  50, od 56 do 57, 59, 61, od 63 do 64, od 66 do 67; 

 

b) zmienia się numerację dotychczasowych punktów planu w ten sposób, że: 

punkty od 15 do 20 otrzymują numerację od „13” do „18”, punkt 28 otrzymuje 

numerację  „19”, punkty od 33 do 36 otrzymują numerację  od „20” do „23”, punkt 40 

otrzymuje numerację „24”, punkty od 42 do 43 otrzymują numerację od „26” do „27”, 

punkty od 51 do 54 otrzymują numerację od „31” do „34”, punkt 55 otrzymuje 

numerację „38”, punkt 58 otrzymuje numerację „45”, punkt 65 otrzymuje numerację 

„46”, punkty od 68 do 71 otrzymują numerację od „49” do 52”; 

 

c) dotychczasowe: punkty planu 23, 60, 62 otrzymują numerację od „28” do 30”, 

punkt 37 otrzymuje numerację „35”, punkty 22, 38 otrzymują numerację od „36”  

do „37”, punkty 44, 46 otrzymują numerację od „39” do „40”, punkty 41, 49 

otrzymują numerację od „42” do „43”, 

w brzmieniu następującym:  
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L.p. 

Rodzaj kontroli 

jej zakres przedmiotowy      

oraz okres za jaki jest 

przeprowadzana 

Nazwa i adres 

kontrolowanej jednostki/ 

podmiotu  

Liczba  

osób 

przepro- 

wadzają- 

cych 

kontrolę  

Termin 

przepro-

wadzenia 

kontroli 

(z podzia- 

łem na 

kwartały) 

Ilość dni 

przezna-

czonych 

na 

kontrolę 

 

 

Uwagi 

28. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów rolnych 

warunków określonych  

w przepisach ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 88, poz. 983 ze zm.). 

 

Grupa Producentów Zbóż 

Kłos sp. z o.o. 

ul. Koźmińska 5A 

63-810 Borek 

Wielkopolski 

2   III  3   

29.  Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów warunków 

uznania za organizację 

producentów owoców i 

warzyw, o których mowa  

w ustawie z dnia 19 grudnia  

2003 r. o organizacji rynków 

owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku suszu 

paszowego oraz rynków lnu 

i konopi uprawianych na 

włókno (t.j. Dz. U. z 2011 r.  

Nr 145, poz. 868, ze zm.) oraz 

przepisach Unii Europejskiej. 

 

Grupa Producentów 

Produktów 

Przeznaczonych do 

Przetwórstwa 

„AGROSAD – KONIN” 

sp. z o.o. 

Bielawy 5A 

62-530 Kazimierz 

Biskupi 

2 III  5   

30. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów rolnych 

warunków określonych  

w przepisach ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 88, poz. 983 ze zm.). 

 

Spółdzielcza Grupa 

Producentów Trzody 

Chlewnej w Gołuchowie   

ul. Lipowa 1 

63-322 Gołuchów 

2 III 3  

35. Problemowa w zakresie 

prawidłowości realizacji 

inwestycji pn. „Zbiornik 

Wodny Przebędowo, gmina 

Murowana Goślina” za rok 

2013 i 2014.  

 

Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu 

ul. Piekary 17 

61-823 Poznań 
 

1 IV 10  
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36. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów warunków 

uznania za organizację 

producentów owoców 

i warzyw, o których mowa  

w ustawie z dnia 19 grudnia 

2003 r. o organizacji rynków 

owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku suszu 

paszowego oraz rynków lnu 

i konopi uprawianych na 

włókno (t. j. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 145, poz. 868, ze zm.) oraz 

przepisach Unii Europejskiej. 

 

Grupa Producentów 

Warzyw Nowakowscy - 

Nowiccy sp. z o.o. 

Chłapowo 2 

63-012 Dominowo 

2 IV 5  

37. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów warunków 

wstępnego uznania za 

organizację producentów 

owoców i warzyw, o których 

mowa w ustawie z dnia 

19 grudnia 2003 r. 

o organizacji rynków owoców  

i warzyw, rynku chmielu, rynku 

suszu paszowego oraz rynków 

lnu i konopi uprawianych na 

włókno (t.j. Dz. U. z 2011 r.  

Nr 145, poz. 868, ze zm.) oraz 

przepisach Unii Europejskiej. 

 

Redskar sp. z o.o. 

Skarszew 92 A 

62-817 Żelazków 

 

2 IV  5  

39. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów warunków 

uznania za organizację 

producentów owoców  

i warzyw, o których mowa  

w ustawie z dnia 19 grudnia 

2003 r. o organizacji rynków 

owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku suszu 

paszowego oraz rynków lnu 

i konopi uprawianych na 

włókno (t. j. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 145, poz. 868, ze zm.) oraz 

przepisach Unii Europejskiej. 

 

 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - Handlowe 

„CHROBRY” sp. z o.o. 

ul. Czerniejewska 56 

62-270 Kłecko 

2 IV 5  
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40. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów warunków 

uznania za organizację 

producentów owoców  

i warzyw, o których mowa  

w ustawie z dnia 19 grudnia 

2003 r. o organizacji rynków 

owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku suszu 

paszowego oraz rynków lnu 

i konopi uprawianych na 

włókno (t. j. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 145, poz. 868, ze zm.) oraz 

przepisach Unii Europejskiej. 

 

„VEGEX GRUPA 

PRODUCENTÓW” 

sp. z o.o. 

Szulec 14 

62-860 Opatówek 

2 IV 5  

42. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów rolnych 

warunków określonych  

w przepisach ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 88, poz. 983 ze zm.). 

 

Spółdzielnia  

EURO-PLON  

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 32 

64-111 Lipno 

2 IV 3  

43. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów rolnych 

warunków określonych w 

przepisach ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 88, poz. 983 ze zm.). 

 

Spółdzielnia Producentów 

EURO-TUCZ 

Radomicko 22  

64-111 Lipno 

2 IV 3  

 

d) dodaje się nowe punkty planu oznaczone numeracją: „25”, od „47” do „48”,  

w  brzmieniu następującym:  

 

L.p. 

Rodzaj kontroli 

jej zakres przedmiotowy 

oraz okres za jaki jest 

przeprowadzana 

Nazwa i adres 

kontrolowanej jednostki/ 

podmiotu  

Liczba  

osób 

przepro- 

wadzają- 

cych 

kontrolę 

Termin 

przepro-

wadzenia 

kontroli 

(z podzia- 

łem na 

kwartały) 

Ilość dni 

przezna-

czonych 

na 

kontrolę 

Uwagi 

25. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

Grupa Producentów Zbóż 

CERES sp. z o.o.  

2 III 3 
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producentów rolnych 

warunków określonych  

w przepisach ustawy  

o grupach producentów rolnych 

i ich związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 88, poz. 983 ze zm.). 

 

Gorzyń 3/1 

64-400  Międzychód 

47. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów rolnych 

warunków określonych  

w przepisach ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 88, poz. 983 ze zm.). 

 

Grupa Producentów Zbóż 

MALBA sp. z o.o. 

Bukowiec 34 

64 – 840 Budzyń 

2 IV 3 

 

48. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów rolnych 

warunków określonych w 

przepisach ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 88, poz. 983 ze zm.). 

 

Spółdzielcza Grupa 

Producentów HIBISCUS 

ul. Pobiedziska 13  

62 – 280 Kiszkowo 

2 IV 3 

 

 

e) punkty planu: 41 i 44 otrzymują nowe brzmienie:  

 

L.p. 

Rodzaj kontroli 

jej zakres przedmiotowy      

oraz okres za jaki jest 

przeprowadzana 

Nazwa i adres 

kontrolowanej jednostki/ 

podmiotu  

Liczba  

osób 

przepro- 

wadzają- 

cych 

kontrolę 

Termin 

przepro-

wadzenia 

kontroli 

(z podzia- 

łem na 

kwartały) 

Ilość dni 

przezna-

czonych 

na 

kontrolę 

Uwagi 

41. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów warunków 

uznania za organizację 

producentów owoców  

i warzyw, o których mowa  

w ustawie z dnia 19 grudnia 

2003 r. o organizacji rynków 

owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku suszu 

paszowego oraz rynków lnu  

Białośliwska 

Spółdzielcza Grupa 

Producentów Owoców - 

SADY KRAJNY, 

ul. 3 maja 7 

89 – 340 Białośliwie 

2 IV 5 
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i konopi uprawianych na 

włókno (t.j. Dz. U. z 2011 r.  

Nr 145, poz. 868, ze zm.) oraz 

przepisach Unii Europejskiej. 

 

44. Problemowa w zakresie 

spełniania przez grupę 

producentów rolnych 

warunków określonych  

w przepisach ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 88, poz. 983 ze zm.). 

 

Wielkopolska Grupa 

Producentów Rzepaku 

sp. z o.o.  

ul. Koźmińska 5A 

63-810 Borek 

Wielkopolski 

2  IV 3 

 

 

5) w planie kontroli Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem: 

dotychczasowy punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

L.p. 

Rodzaj kontroli 

jej zakres przedmiotowy      

oraz okres za jaki jest 

przeprowadzana 

Nazwa i adres 

kontrolowanej jednostki/ 

podmiotu  

Liczba  

osób 

przepro- 

wadzają- 

cych 

kontrolę 

Termin 

przepro-

wadzenia 

kontroli 

(z podzia- 

łem na 

kwartały) 

Ilość dni 

przezna-

czonych 

na 

kontrolę 

Uwagi 

3.  Problemowa za rok 2014  

w zakresie wykonania planu 

finansowego i realizacji 

powierzonych zadań. 

Wielkopolski Zarząd 

Geodezji, Kartografii  

i Administrowania 

Mieniem 

ul. Piekary 19 

61-823 Poznań 

 

4 IV 15  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie  

do uchwały Nr 890/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30.07.2015 r. 

 

 

Zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego, wprowadzonego uchwałą nr 4572/2014 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r., podstawą do przeprowadzania 

kontroli planowych jest zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego roczny 

Plan kontroli. W treści § 16 ust. 6 tegoż Regulaminu przewidziano możliwość zmiany Planu 

kontroli w ciągu roku, w uzasadnionych przypadkach, jednak nie częściej niż dwa razy  

w roku. 

Konieczność zmiany uchwały Nr 276/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2015 Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu, zaistniała w szczególności  

z następujących przyczyn: 

1) Departament Organizacyjny i Kadr – zmiana terminu przeprowadzenia jednej kontroli, 

polegająca na przeniesieniu jej z I kwartału 2015 roku na IV kwartał 2015 roku, 

z uwagi na problemy kadrowe Wydziału Ochrony Informacji i Zarządzania 

Kryzysowego; 

2) Departament Kultury – odstąpienie  od jednej kontroli w zakresie prawidłowości 

wykorzystania dotacji, otrzymanej przez podmiot na podstawie umowy dotacji, 

z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z uwagi na fakt, iż podmiot dokonał 

zwrotu przyznanej dotacji; 

3) Departament Zdrowia – odstąpienie  od 17 kontroli, ze względu na przeprowadzone 

poza planem kontrole doraźne, a także w związku z dokonaną weryfikacją liczby 

przewidzianych do kontroli pracowni psychologicznych. Ponadto, dokonano zmiany 

terminu przeprowadzenia 6 kontroli, polegającej na przeniesieniu ich na inny kwartał, 

a także zmieniono zakres przedmiotowy 8 kontroli;      

4) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odstąpienie od 24 kontroli, ze względu na 

przeprowadzone kontrole doraźne, jak również w związku z dokonaną weryfikacją 

liczby przewidzianych do kontroli podmiotów, w szczególności grup producentów 

rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw. Ponadto, dodano do planu 

5 kontroli, a także dokonano zmiany terminu przeprowadzenia 10 kontroli, polegającej 

na przeniesieniu ich na inny kwartał; 
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5) Departament Geodezji, Kartografii  i Gospodarki Mieniem – zmiana terminu 

przeprowadzenia jednej kontroli, polegająca na przeniesieniu jej z II kwartału 

2015 roku na IV kwartał 2015 roku, z uwagi na realizację zadań dotyczących 

przygotowania wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 

Wielkopolskiego (SIPWW).  

 

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany uchwały  

Nr 276/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: 

zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2015 Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w  Poznaniu, a tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 


