
 

Uchwała Nr 1375/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10.12.2015 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 2015 r. poz. 1392) 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, zmienionej uchwałą  

Nr 890/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w planie kontroli Departamentu Organizacyjnego i Kadr: 

a)  dotychczasowy punkt 5 otrzymuje numerację „9” 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 

9.  Sprawdzająca wykonanie 

zaleceń pokontrolnych 

Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, zawartych 

w wystąpieniu pokontrolnym 

Nr DO-VIII.1712.1.2014  

z dnia 04.11.2014 r. 

 

Departament 

Organizacyjny i Kadr 

UMWW 

al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 
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b)  dotychczasowe: punkty planu od 6 do 8 otrzymują numerację od „5” do „7”, punkt 

9 otrzymuje numerację „8”;  

 

2) w planie kontroli Departamentu Zdrowia uchyla się punkt 26 i zmienia się numerację 

punktów planu w ten sposób, że dotychczasowe punkty 27 i 28 otrzymują numerację 

„26” i „27”;  

 

3) w planie kontroli Departamentu Sportu i Turystyki:  

a)  uchyla się punkty planu: 32, 43, 163 i zmienia się numerację dotychczasowych 

punktów planu w ten sposób, że: punkty od 33 do 42 otrzymują numerację od „32” do 

„41”, punkty od 44 do 162 otrzymują numerację od „42” do „160”, punkty od 164 do 

190 otrzymują numerację od „161” do „187”;   

b)   dodaje się punkt planu oznaczony numeracją „188” 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 

188.  Problemowa w zakresie 

spełniania przez obiekt 

hotelarski wymagań co do 

wyposażenia i zakresu 

świadczonych usług, w tym 

także gastronomicznych, 

ustalonych dla rodzaju 

i kategorii, do których obiekt 

został zaszeregowany, na 

dzień przeprowadzenia 

kontroli. 

 

Gościniec Sucholeski 

Beata  Pytlak Stanisław 

Pytlak s.c.  

Hotel Gościniec 

Sucholeski 

ul. Sucholeska 6 

62-002 Suchy Las 
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4) w planie kontroli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

uchyla się punkty planu: od 24 do 30, 36, 37, od 39 do 41, 44, 49 i zmienia się 

numerację dotychczasowych punktów planu w ten sposób, że: punkty od 31 do 35 

otrzymują numerację od „24” do „28”, punkt 38 otrzymuje numerację „29”, punkty 42 

i 43 otrzymują numerację „30” i „31”, punkty od 45 do 48 otrzymują numerację od 

„32” do „35”, punkty od 50 do 52 otrzymują numerację od „36” do „38”;  
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5) w planie kontroli Departamentu Środowiska uchyla się punkt 6 i zmienia się 

numerację punktów planu w ten sposób, że dotychczasowe punkty od 7 do 9 

otrzymują numerację od „6” do „8”; 

 

6) w planie kontroli Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem uchyla 

się punkt 3. 

 

 

§ 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 1375/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10.12.2015 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, zmienionej uchwałą  

Nr 890/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r., zaistniała 

w szczególności z następujących przyczyn: 

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

polegająca na przeniesieniu jej z III kwartału 2015 roku na IV kwartał 2015 roku; 

2) Departament Zdrowia – odstąpienie od jednej kontroli jednostki, z uwagi na 

konieczność przeprowadzenia w IV kwartale 2015 roku dwóch kontroli doraźnych;   

3) Departament Sportu i Turystyki – odstąpienie od 3 kontroli podmiotów, które zostaną 

przeprowadzone w 2016 roku oraz dodanie jednej kontroli;     

4) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odstąpienie od 14 kontroli podmiotów, 

a mianowicie:  

 od jednej kontroli – z uwagi na zrealizowanie przez podmiot zadania 

publicznego ze środków własnych i dokonanie zwrotu całości dotacji wraz  

z należnymi odsetkami na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, 

 od 7 kontroli – ze względu na przeniesienie dotychczasowych kompetencji 

marszałków województw w zakresie kontroli grup producentów owoców  

i warzyw na dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego,  

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie 

ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1419),  
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 od 6 kontroli – z uwagi na złożenie przez podmioty wniosków o wykreślenie  

z Rejestru grup producentów rolnych;  

5) Departament Środowiska – odstąpienie od jednej kontroli jednostki, z uwagi na 

problemy kadrowe Wydziału Polityki Ekologicznej, Planowania i Organizacji;  

6) Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem – odstąpienie  od kontroli 

problemowej Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania 

Mieniem w Poznaniu, ze względu na fakt przeprowadzenia kontroli kompleksowej 

tej jednostki przez Departament Kontroli. 

 

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, zmienionej uchwałą Nr 890/2015 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r., a tym samym podjęcie niniejszej uchwały 

jest uzasadnione. 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


