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Uchwała Nr  3174/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 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 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października  

2018 r., zmienionej uchwałą Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

26 listopada 2020 r., uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

 

Zatwierdza się Plan kontroli na rok 2021, komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne zlecone przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego lub prowadzących działalność gospodarczą podlegającą 

kontroli Marszałka Województwa Wielkopolskiego na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli oraz Dyrektorom 

Departamentów/Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

zaangażowanych w realizację Planu kontroli.  



 2 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie  

do uchwały Nr 3174/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

 

 

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr 6047/2018 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. (zmienioną uchwałą  

Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r.), podstawą 

do przeprowadzania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kontroli 

planowych komórek organizacyjnych Urzędu, wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne zlecone przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego lub prowadzących działalność gospodarczą podlegającą 

kontroli Marszałka Województwa Wielkopolskiego na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, jest zatwierdzony przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego roczny Plan kontroli wykonywanej przez Urząd.  

Stąd uzasadnienie do zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Załącznik do uchwały 
Nr 3174/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 
Plan kontroli na rok 2021 

 

L.p. 

Rodzaj kontroli 
jej zakres przedmiotowy oraz okres 

za jaki jest przeprowadzana 
 

Nazwa 
i adres jednostki 
kontrolowanej  

Liczba 
osób 

przeprowa-
dzających 
kontrol ę 

Termin 
przepro-
wadzenia 
kontroli 

(z podzia-
łem na 

kwartały)  

Ilość dni 
przezna-
czonych 

na 
kontrol ę 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 
 

1. 

Problemowa za rok 2019, w zakresie wydatkowania 
środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Pile 
ul. Bydgoska 21 
64-920 Piła 

2  II 2  

2. 

Problemowa za rok 2019, w zakresie wydatkowania 
środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna Książnica 
Pedagogiczna  
im. A. Parczewskiego  
w Kaliszu 
ul. Południowa 62 
62-800 Kalisz 

2  III 2  
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3.  

Problemowa za rok 2019, w zakresie wydatkowania 
środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

Wielkopolski Samorządowy 
Zespół Placówek 
Terapeutyczno – 
Wychowawczych  
w Cerekwicy Nowej 
Cerekwica Nowa 
63-233 Jaraczewo 

2  III 2  

4. 

Problemowa za rok 2019, w zakresie  wydatkowania 
środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu 
ul. Górecka 1 
60-201 Poznań 

2  IV 2  

 
 

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR 
 

 
 
 
 
 

1. 

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji w 2020 roku, udzielonej przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 
realizację zadania publicznego pn.: Edukacja  
i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie 
Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw 
Społecznych CIWIS w latach 2019 – 2023,  
na podstawie umowy nr RU_DO-0008/19  
z dnia 27.03.2019 r. 

Fundacja Od Nowa 
ul. Poznańska 29 
62-540 Kleczew 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
I 

 
 
 
 
1 
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2. 

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji w 2019 roku, udzielonej  
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  
na realizację zadania publicznego pn.: Centrum 
Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych 
CIWIS w Kaliszu (2019-2023), na podstawie umowy 
nr RU_DO-0007/19 z dnia 27.03.2019 r.  
 

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości 
ul. Częstochowska 25 
62-800 Kalisz 

 
 
 
2 

 
 
 

II 

 
 
 
1 

 

 
 
 
 

3. 

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji w 2020 roku, udzielonej przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 
realizację zadania publicznego pn.: Edukacja  
i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie 
Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw 
Społecznych CIWIS w latach 2019-2023  
w Subregionie Pilskim, na podstawie umowy  
nr RU_DO-0015/19 z dnia 12.08.2019 r. 
 

Związek Stowarzyszeń 
Pilski Bank Żywności 
ul. Motylewska 24  
64-920 Piła 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

II 

 
 
 
 
1 

 

 
 

DEPARTAMENT KULTURY 
 

1.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 158/DK/2020 z dnia 24.08.2020 r. na 
realizację zadania pn. JUBILEUSZOWY XX 
FESTIWAL SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 2020 
 

Fundacja Verba Sacra 
ul. Frezjowa 79 
60-175 Poznań 
 
 

2 II 1 
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2.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 162/DK/2020 z dnia 17.07.2020 r. (wraz  
z Aneksem nr 1 z dnia 27.08.2020 r.) na realizację 
zadania pn. Muzyczna Aglomeracja, czyli kulturalny 
objazd inwestycyjny Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

Stowarzyszenie 
Aglomeracja Kalisko- 
Ostrowska  
Główny Rynek 20  
62-800 Kalisz 
 

2 II 1 

 

3.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 163/DK/2020 z dnia 13.11.2020 r. na 
realizację zadania pn. Wypędzeni 1939 - wystawa 
poświęcona deportacjom obywateli polskich z ziem 
wcielonych do Rzeszy w 1939 roku 

Związek Miast Polskich 
ul. Robocza 42  
61-517 Poznań 

2 II 1 

 

4.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 164/DK/2020 z dnia 29.07.2020 r.  
(wraz z Aneksem nr 1 z dnia 30.11.2020 r.)  
na realizację zadania pn. Józef Stasiński - z innej 
strony medalu - album 

Stowarzyszenie Architektów 
Polskich 
Oddział w Poznaniu 
Stary Rynek 56  
61-772 Poznań 

2 II 1 

 

5.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 188/DK/2020 z dnia 09.07.2020 r.  
na realizację zadania pn. Muzyczne skarby  
Świętej Góry 

Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej  
im. Józefa Zeidlera 
Święta Góra 1 
Głogówko 
63-800 Gostyń 

2 II 2 

 

6.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 198/DK/2020 z dnia 25.08.2020 r. 
na realizację zadania pn. 14. Multi Art Festival, 
Kalisz 2020 

Stowarzyszenie Multi.Art 
ul. Korczak 16/42 
62-800 Kalisz 2 II 1 
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7.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 1/DK/2020 z dnia 14.09.2020 r.  
na realizację zadania pn. 39. Międzynarodowy 
Festiwal „Chopin w barwach jesieni" Antonin 2020 
 

Stowarzyszenie 
„Wielkopolskie Centrum 
Chopinowskie – Antonin”  
w Ostrowie Wielkopolskim 
Plac Rowińskiego 2 
63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

2 III 1 

 

8.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 8/DK/2020 z dnia 23.06.2020 r.  
na realizację zadania pn. KOLEJ NA HISTORIE - 
stacja Zbąszyń 150 lat 

Fundacja Tres 
ul. Miodowa 7 
64-360 Zbąszyń 2 III 1 

 

9.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 13/DK/2020 z dnia 15.10.2020 r.  
na realizację zadania pn. 10. Ogólnopolski Konkurs 
Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego 

Towarzystwo Muzyczne  
im. H. Wieniawskiego  
w Poznaniu 
ul. Świętosławska 7  
61-840 Poznań 

2 III 1 

 

10.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 36/DK/2020 z dnia 04.06.2020 r.  
na realizację zadania pn. Festiwal Cały Poznań 
Ukulele 2020 

Stowarzyszenie „Synteza” 
ul. Milczańska 18e/13 
61-131 Poznań 2 III 1 

 

11.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 40/DK/2020 z dnia 01.09.2020 r.  
na realizację zadania pn. Poznański Festiwal Nauki  
i Sztuki 

Fundacja Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu 
ul. Rubież 46 
61-612 Poznań  

2 III 1 
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12.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 42/DK/2020 z dnia 06.07.2020 r. na 
realizację zadania pn. Przed Wieniawskim – 
promocja Międzynarodowych Konkursów  
im. Henryka Wieniawskiego w roku 
przedkonkursowym 2020 

Towarzystwo Muzyczne  
im. Henryka 
Wieniawskiego  
w Poznaniu 
ul. Świętosławska 7 
61-840 Poznań 
 

2 III 1 

 

13.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 43/DK/2020 r. z dnia 16.10.2020 r. na 
realizację zadania pn. Konkurs im. A. Wojtkowskiego 
dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 
Zarząd Okręgu w Poznaniu 
ul. Piotrowo 2 
61-138 Poznań 

2 III 1 

 

14.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 60/DK/2020 r. z dnia 11.08.2020 r. na 
realizację zadania pn. XII Letnia Akademia 
Instrumentów Dętych Blaszanych+ KONCERTUJE 
Fundacja CLARINO  

Fundacja CLARINO 
ul. Dębowa 71 
62-002 Suchy Las 

2 III 1 

 

15.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 78/DK/2020 z dnia 23.06.2020 r.  
z Aneksem nr 1 z dnia 26.10.2020 r. na realizację 
zadania pn. Jazz w muzeum 2020 

Stowarzyszenie  
„Jazz w muzeum” 
ul. Brzozowa 28 
63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

2 III 1 

 

16.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 153/DK/2020  z dnia 10.06.2020 r.  
z Aneksem nr 1 z dnia 12.11.2020 r. na realizację 
zadania pn. Dzieci w Operze 

Stowarzyszenie  
Musica Nostra 
ul. Kościuszki 112A/6 
61-716 Poznań 

2 III 1 
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17.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy 3 – letniej Nr 01/DK/WPF/2020  
z dnia 26.03.2020 r. na realizację zadania pn. ERA 
JAZZU 2020-2022 

Stowarzyszenie  
JAZZ Wielkopolski 
ul. Strzelecka 37 
62-050 Mosina 

4 IV 2 

 

18.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy 3 – letniej Nr 3/DK/WPF/2020 z dnia 
08.05.2020 r. na realizację zadania pn. Wydawanie, 
promocja i rozwój dwóch czasopism: „Czas Kultury” 
(kwartalnik papierowy) i CzasKultury.pl (czasopismo 
internetowe) 

Stowarzyszenie  
Czasu Kultury 
ul. Święty Marcin 49a 
61-806 Poznań  4 IV 2 

 

19.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy 5 – letniej Nr 7/DK/WPF/2019 z dnia 
6.06.2020 r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 21.07.2020 r.  
i Aneksem nr 2 z dnia 31.08.2020 r.) na realizację 
zadania pn. Festiwal Blues Express 

Stowarzyszenie  
„Strefa Kultury” 
ul. Ks. dr B. Domańskiego 18 
77-424 Zakrzewo 

4 IV 2 

 

20.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy 5-letniej Nr 12/DK/WPF/2019 z dnia 
26.04.2019 r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
14.05.2019 r. i Aneksem nr 2 z dnia 18.08.2020 r.)  
na realizację zadania pn. MALTA FESTIVAL 
POZNAŃ 2019-2023 

Fundacja Malta 
ul. Ratajczaka 44  
61-728 Poznań 

4 IV 2 
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21.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy 5-letniej Nr 1/DK/WPF/2019 z dnia 
15.03.2019 r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
05.03.2020 r. i Aneksem nr 2 z dnia 24.06.2020 r.)  
na realizację zadania pn. XVI Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa 
Telemanna, XVII Międzynarodowy Konkurs 
Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna,  
XVIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy 
im. Georga Philippa Telemanna,  
XIX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy 
im. Georga Philippa Telemanna,  
XX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy 
im. Georga Philippa Telemanna 

Stowarzyszenie Konkursów 
Skrzypcowych 
im. Georga Philippa 
Telemanna 
os. Zwycięstwa 22/70 
61-650 Poznań 

4 IV 2 

 

22.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy 5-letniej Nr 3/DK/WPF/2019 z dnia 
16.04.2019 r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
23.09.2020 r.) na realizację zadania pn. Poznańska 
Piętnastka - koncerty dla Wielkopolski 2019-2023 

Stowarzyszenie Jazz Poznań 
ul. Bukowska 17/2 
60-809 Poznań 
 

4 IV 2 

 

23.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy 5-letniej Nr 08/DK/WPF/2019 z dnia 
28.06.2019 r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
03.02.2019 r.) na realizację zadania pn. SZTUKA 
SZUKA MALUCHA W WIELKOPOLSCE 

Art Fraction Foundation 
ul. Garbary 146 
61-867 Poznań 

4 IV 2 
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DEPARTAMENT ZDROWIA 
 

1. 

Problemowa za rok 2020 w zakresie realizacji 
obowiązku prowadzenia w Centrum Integracji 
Społecznej „ARKA w Wieleniu” działań w ramach 
reintegracji zawodowej, określonych w porozumieniu 
nr DZ-II/A/3/2017 z dnia 17.11.2018 r. na pierwsze 
wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej 
„ARKA w Wieleniu”, znajdującego się pod adresem: 
ul. Sportowa 8, 64-730 Wieleń 

Gmina Wieleń 
ul. Kościuszki 34 
64-730 Wieleń 
 
 
 
 
 

1 II 5  

2. 

Problemowa za rok 2020 w zakresie prawidłowości 
wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie 
porozumienia nr DZ-VII/1/2020 z dnia 20 lipca  
2020 r., którego przedmiotem jest powierzenie 
Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia 
jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 
leczenia uzależnień od alkoholu, realizowanych 
w trakcie programu terapeutycznego prowadzonego 
w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie na 
Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu 

Powiat Pleszewski 
ul. Poznańska 79  
63-300 Pleszew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 II 10  

 
3. 

Problemowa za rok 2020 w zakresie prawidłowości 
wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie 
porozumienia nr DZ.VII/2/2020 z dnia 17 września 
2020 r. na pierwsze wyposażenie dla Centrum 
Integracji Społecznej w Komornikach, znajdującego 
się pod adresem: ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki 

Gmina Komorniki  
ul. Stawna 1 
62-052 Komorniki 
 
 
 
 

2 II 10  
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4. 

Problemowa za rok 2020 w zakresie prawidłowości 
wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie 
porozumienia nr DZ-VII/3/2020 z dnia 4 listopada 
2020 r. na pierwsze wyposażenie i dostosowanie dla 
Centrum Integracji Społecznej w Ryczywole, 
znajdującego się pod adresami: pl. 1 Maja 11/2 
(siedziba CIS) i ul. Mickiewicza 33 
(magazyn/warsztat) 

Gmina Ryczywół  
ul. Mickiewicza 10 
64-630 Ryczywół 
 
 
 
 
 

2 II 10  

5. 

Problemowa za rok 2020 w zakresie prawidłowości 
wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie 
porozumienia nr DZ.VII/4/2020 z dnia 18 listopada 
2020 r. na pierwsze wyposażenie dla Centrum 
Integracji Społecznej w Poznaniu, znajdującego się 
pod adresem: ul. Promienista 25, 60-288 Poznań 

Diakonijna Fundacja 
Zatrudnienia ETHOS  
ul. Dworcowa 5 
64-420 Kwilcz 
 
 

2 III 10  

6. 

Problemowa za rok 2020 rok w zakresie 
gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, 
realizacji zadań statutowych oraz wydatkowania 
dotacji otrzymanych z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego   

Wielkopolski Ośrodek 
Reumatologiczny 
Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej  
w Śremie 
ul. Mickiewicza 95 
63-100 Śrem 

2 III 20  

7. 

Kompleksowa za 2020 rok Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Lesznie 
ul. J. Kiepury 45 
64 – 100 Leszno 

3 IV 30  

8. 

Kompleksowa za 2020 rok  Centrum Rehabilitacji  
im. Prof. Mieczysława 
Walczaka w Osiecznej 
ul. Zamkowa 2 
64-113 Osieczna 

2 IV 20  
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DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 
 

1.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139)  
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Młodzieżowe Centrum Sportu, 
Rekreacji i Wypoczynku 
Grażyna Bartkowiak   
 
 

2 I 1  

2.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Biuro Turystyczne 
DOMINIKA  
Przemysław Hęćka   
 
 

2 I 1  

3.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Grupa TSO sp. z o.o. 
ul. Piątkowska 112 A  
60-649 Poznań  

2 I 1  

4.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139)  
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Dagmara  Michalska-Kołek 
Usługi Cateringowe 
Hotelarskie i Rekreacyjne 
CHATA ZBÓJCÓW 
BUCHARZEWO 
 
 

2 I 1  
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5.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

HATI Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Turystyczne  
Jerzy Tice   
 
 

2 I 1  

6.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139)  
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

GRUPA ADVENTURE 
PLANET Marcin Bacik   
 
 2 I 1  

7.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Fundacja Integra   
ul. Macieja Palacza 138/2 
60-278 Poznań  

2 I 1  

8.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

„4U Travel” Maciej Pawlak   
  

2 I 1  
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9.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Biuro Podróży Presto 
Aleksandra Moroz   
 
 1 I 1  

10.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Biuro Podróży ROKO 
TRAVEL Turystyka i Usługi 
Robert Kozak  
 
 

2 I 1  

11.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

AnDa Radosław Bajon   
 
 

2 II 1  

12.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Dalina Usługi Transportowe 
Eugeniusz Janicki   
 
 2 II 1  
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13.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139)  
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

TRAVEL PROFI PARTNER 
sp. z o.o.  
ul. 27 Grudnia 5  
61-737 Poznań  2 II 1  

14.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

wyjazdowi.pl  
Aneta Jodłowska  
 
 2 II 1  

15.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Salon Podróży Hemingway  
sp. z o.o.  
ul. Zielona Dolina 5 
64-920 Piła  2 II 1  

16.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Przystań Michał Klawinski   
 
 

2 II 1  
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17.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Ravitur Małgorzata Cieślak   
 
 

2 II 1  

18.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139)za 
okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Glob-Tur K&M  
Michał Cieślak   
 
 2 II 1  

19.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Biuro Turystyczno-Usługowe 
„SK Tour”  
mgr Krystyna Bachar  
 
 

2 II 1  

20.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Eventsdotcom Piotr Simon  
 
 

2 II 1  
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21.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139)  
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

EVENTEAM Robert Jurga  
 
 

2 III 1  

22.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

LIZA s.c. Jarosław Matysiak 
Mirosław Tyra  
 
  2 III 1  

23.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Grześ Turystyka i Edukacja 
Grzegorz Serbakowski  
 
 2 III 1  

24.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Biuro Podróży Kolumb  
Hanna Wojtyczka   
 
 2 III 1  
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25.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139)  
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Biuro Podróży Oskar sp. z o.o. 
Plac Wolności 2/4c  
61-738 Poznań 

2 III 2  

26.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 40/DS/SW/2020 z dnia 26.09.2020 r. 

Uczniowski Klub Sportowy 
SZAMOTULANIN  
przy Zespole Szkół Nr 3  
im. Hugona Kołłątaja 
ul. Mickiewicza 4 
64-500 Szamotuły 

2 III 2  

27.  
Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 9/DS/TW/2020 z dnia 03.06.2020 r. 

Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
Plac Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

2 III 2  

28.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 7/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 
17.06.2020 r. 

Gmina Stęszew 
ul. Poznańska 11  
62-060 Stęszew 

2 III 2  

29.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Biuro Podróży  
Maciej Bąkowski 
 
 2 IV 1  
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30.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

Misja Travel sp. z o.o.  
ul. Strzelecka 34/10  
61-846 Poznań  

2 IV 1  

31.  

Problemowa w zakresie zgodności działania  
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 
za okres ostatnich 12 miesięcy do dnia kontroli 

2Wheels Travels sp. z o.o.  
Sękowo 4  
64-300 Sękowo 

2 IV 1  

32.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr  10/DS/JST/SZATNIA/I/2020 z dnia 
17.07.2020 r. 

Gmina Kazimierz Biskupi 
Plac Wolności 1  
62-530 Kazimierz Biskupi 

2 IV 2  

33.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 29/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 
27.07.2020 r. 

Gmina Poniec 
ul. Rynek 24  
64-125 Poniec 

2 IV 2  

34.  

Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy Nr 35/DS/SW/2020 z dnia 20.07.2020 r. 

Fundacja Tenisowa  
im. Wiesława Gąsiorka  
ul. Milczańska 16F 
61 - 131 Poznań 

2 IV 2  
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DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 
 

 
1. Problemowa w zakresie prawidłowości 

wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 69/2019 z dnia 12.07.2019 r. 

Urząd Gminy Wągrowiec 
ul. Cysterska 22 
62 -100 Wągrowiec 
 
 

1 I 1  

2. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 162/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

Urząd Gminy Kołaczkowo 
Plac Reymonta 3 
62-306 Kołaczkowo 
 
 

1 I 1  

3. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 73/2019 z dnia 11.07.2019 r. 

Urząd Gminy w Czempiniu 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 
64-020 Czempiń 
 
 

1 I 1  

4. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 83/2019 z dnia 23.07.2019 r. 

Urząd Miasta i Gminy 
Szamotuły 
ul. Dworcowa 26  
64-500 Szamotuły 
 

1 I 1  

5. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 153/2019 z dnia 19.07.2019 r. 

Urząd Gminy Przykona 
ul. Szkolna 7 
62-731 Przykona 
 
 

1 I 1  
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6. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 159/2019 z dnia 23.07.2019 r. 

Urząd Miejski w Wieleniu 
ul. Kościuszki 34 
64-730 Wieleń 
 
 

1 I 1  

7. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 108/2019 z dnia 17.07.2019 r. 

Urząd Gminy w Szczytnikach 
Szczytniki 139 
62-865 Szczytniki 
 
 

1 I 1  

8. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 80/2019 z dnia 23.07.2019 r. 

Urząd Miejski Trzcianki 
ul. Sikorskiego 7 
64-980 Trzcianka 
 
 

1 I 1  

9. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania przez spółki wodne dotacji z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego na realizację robót 
w roku 2020 
 
 

2 – 5 % losowo wybranych 
spółek wodnych,  które 
otrzymały w 2020 r. 
przedmiotową dotację 

2 I 1  

10. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 140/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

Urząd Gminy Dopiewo 
ul. Leśna 1c 
62-070 Dopiewo 
 
 

1 II 1  

11. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 65/2019 z dnia 12.07.2019 r. 

Urząd Gminy Kiszkowo 
ul. Szkolna 2 
62-280 Kiszkowo 
 
 

1 II 1  
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12. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 112/2019 z dnia 22.07.2019 r. 

Urząd Miejski w Kobylinie 
Rynek Marszałka J. 
Piłsudskiego 1 
63-740 Kobylin 
 

1 II 1  

13. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 169/2019 z dnia 17.07.2019 r. 

Urząd Gminy w Koźminku 
ul. Kościuszki 7 
62-840 Koźminek 
 
 

1 II 1  

14. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 175/2019 z dnia 22.07.2019 r. 

Urząd Miejski w Krotoszynie 
ul. Kołłątaja 7 
63-700 Krotoszyn 
 
 

1 II 1  

15. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 104/2019 z dnia 11.07.2019 r. 

Urząd Gminy Lipno 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 9 
64-111 Lipno 
 

1 II 1  

16. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 126/2019 z dnia 17.07.2019 r. 

Urząd Miasta i Gminy Mikstat 
ul. Krakowska 17 
63-510 Mikstat 
 
 

1 II 1  

17. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy  
nr DR 443/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Urząd Miasta i Gminy  
w Grabowie nad Prosną 
ul. Kolejowa 8 
63-520 Grabów nad Prosną 

1 II 1  
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18. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w roku 2020 w ramach programu pn. „Deszczówka”  
 
 

5-10 % losowo wybranych 
jednostek samorządu 
terytorialnego, które 
otrzymały w 2020 roku 
przedmiotową dotację 

 
2 

 
 

II 
 

 
1 

 

19. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
na podstawie umowy DR 192/2019 z dnia 
12.07.2019 r. dotyczącej realizacji zadania 
„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin 
pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy 
pszczelej” 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy Wielkopolski 
Południowej im. Prof. Teofila 
Ciesielskiego w Kaliszu 
ul. 3 Maja 13a 
62-800 Kalisz 
 

2 II 2   

20. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
na podstawie umowy DR 192/2019 z dnia 
12.07.2019 r. dotyczącej realizacji zadania 
„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin 
pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy 
pszczelej” 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy z siedzibą  
w Koninie 
ul. Dworcowa 4/1  
62-510 Konin 
 

2 II 2   

21. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
na podstawie umowy DR 192/2019 z dnia 
12.07.2019 r. dotyczącej realizacji zadania 
„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin 
pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy 
pszczelej” 

Rejonowy Związek 
Pszczelarzy 
 w Lesznie  
ul. Ostroroga 83  
64-100 Leszno 
 

2 II 2  
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22. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
na podstawie umowy DR 192/2019 z dnia 
12.07.2019 r. dotyczącej realizacji zadania 
„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin 
pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy 
pszczelej” 

Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy 
ul. Mickiewicza 33  
60-837 Poznań 2 II 2  

23. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy  
nr DR 456/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Urząd Miasta i Gminy  
w Krzywiniu 
ul. Rynek 1 
64-010 Krzywiń 

1 III 1  

24. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 
444/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Urząd Miasta i Gminy 
Wysoka 
Plac Powstańców 
Wielkopolskich 20/21 
89-320 Wysoka 

1 III 1  

25. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 
429/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Urząd Gminy Kościelec 
ul. Turecka 7/3 
62-604 Kościelec 1 III 1  

26. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 
446/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Urząd Gminy Mieścisko 
Pl. Powstańców Wlkp. 13 
62-290 Mieścisko 1 III 1  

27. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 
433/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Urząd Gminy Złotów 
ul. Leśna 7 
77-400 Złotów 1 III 1  
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28. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 
436/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Urząd Gminy Lądek 
ul. Rynek 26  
62-406 Lądek 1 III 1  

29. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 
454/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Urząd Miejski w Golinie  
ul. Nowa 1  
62-590 Golina 1 III 1  

30. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 
457/2019 z dnia 08.10.2019 r. 

Urząd Gminy Powidz 
ul. 29 Grudnia 24  
62-430 Powidz 1 III 1  

31. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w roku 2020 w ramach programu pn. „Deszczówka”  
 
 

5-10 % losowo wybranych 
jednostek samorządu 
terytorialnego, które 
otrzymały w 2020 roku 
przedmiotową dotację 

 
2 

 
 

III 
 

 
1 

 

32. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
na podstawie umowy DR 31/2020 z dnia  
31.07.2020 r. dotyczącej realizacji zadania „Program 
poprawy warunków fitosanitarnych rodzin 
pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy 
pszczelej”  

Regionalny Związek 
Pszczelarzy Wielkopolski 
Północnej 
ul. Paderewskiego 2 
64-800 Chodzież 
 
 

 
2 

 
 

III 
 

 
15 

 

33. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w ramach VII edycji konkursu „Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą” na podstawie umowy  
nr DR 363/2019 z dnia 02.09.2019 r. 

Stowarzyszenie  
„Ł ączy nas Izdebno” 
Izdebno 12 B 
62-402 Ostrowite 

1 IV 1  
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34. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w 
ramach VII edycji konkursu „Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą” na podstawie umowy  
nr DR 387/2019 z dnia 30.08.2019 r. 

Gminny Klub Sportowy Iskra 
Prosna Sieroszewice 
ul. Ostrowska 64 
63-405 Sieroszewice 

1 IV 1  

35. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w 
ramach VII edycji konkursu „Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą” na podstawie umowy  
nr DR 393/2019 z dnia 30.08.2019 r. 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Józefowie 
Józefów 21 
63-313 Chocz 

1 IV 1  

36. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w 
ramach VII edycji konkursu „Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą” na podstawie umowy  
nr DR 392/2019 z dnia 01.09.2019 r. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Sołectwa Lotyń 
ul. Kwiatowa 11 
Lotyń 
64-965 Okonek 

1 IV 1  

37. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 144/2019 z dnia 19.07.2019 r. 

Urząd Gminy Rzgów 
ul. Konińska 8 
62-586 Rzgów 1 IV 1  

38. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej 
w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” na podstawie umowy  
nr DR 89/2019 z dnia 11.07.2019 r. 

Urząd Gminy Wijewo  
Parkowa 1 
64-150 Wijewo 1 IV 1  

39. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania przez spółki wodne dotacji z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego na realizację robót 
w roku 2021 

2 – 5 % losowo wybranych 
spółek wodnych,  które 
otrzymały w 2021 r. 
przedmiotową dotację  

2 IV 1   
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40. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej  
w roku 2020 w ramach programu pn. „Deszczówka”  
 
 

5-10 % losowo wybranych 
jednostek samorządu 
terytorialnego, które 
otrzymały w 2020 roku 
przedmiotową dotację 

 
2 

 
 

IV 
 

 
1 

 

 
 

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIENIEM 
 

 
1.  
 

Problemowa w zakresie gospodarowania mieniem 
nieruchomym za okres od 1.01.2019 r. do dnia 
rozpoczęcia kontroli 

Teatr im. Aleksandra Fredry  
w Gnieźnie  
ul. Adama Mickiewicza 9  
62-200 Gniezno 

3 II 1 

 
 

 

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY 

 

1. 

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 28 października 2018 r. 
do dnia kontroli 

Marcin Maciejewski 
 

2 I 1 

 

2.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia 
DGSA (doradców ds. bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych - przewóz drogowy)  
w ośrodku szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 
2018 r. do dnia kontroli 

P.H.U. DANWOJ 
Wojciech Koralewski 
 

2 I 1 

 



 27 

3.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 
dnia kontroli 

Liga Obrony Kraju 
Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego Kierowców 
ul. Jeziorna 9 
62-200 Gniezno 

2 I 1 

 

4.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia 
DGSA (doradców ds. bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych – przewóz drogowy)  
w ośrodku szkoleniowym, za okres od 10 marca 
2018 r. do dnia kontroli 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego  
Centrum Kształcenia  
w Poznaniu 
ul. Żmigrodzka 41/49 
60-171 Poznań 

2 I 1 

 

5.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia 
DGSA (doradców ds. bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych – przewóz drogowy)  
w ośrodku szkoleniowym, za okres od 19 sierpnia 
2017 r. do dnia kontroli 

Centrum Szkoleniowe 
Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „Pewna Jakość” 
Paweł Jaroszyk 
 

2 I 1 

 

6.  

Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg 
wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) na czas 
przeprowadzania kontroli 

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 
ul. Wilczak 51 
61-623 Poznań 

2 II 7 

 

7.  

Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu 
na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi 
projektami na czas przeprowadzania kontroli 

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 
ul. Wilczak 51 
61-623 Poznań 

2 II 7 

 

8.  

Problemowa w zakresie realizacji planu pracy 
Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego 
w Poznaniu, za rok 2020 

Wielkopolskie Biuro 
Planowania Przestrzennego  
al. Niepodległości 18 
61-713 Poznań 

1 II 14 
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9.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 24 lutego 2018 r. do dnia 
kontroli 

Liga Obrony Kraju Ośrodek 
Szkolenia Kierowców 
ul. Czechosłowacka 108 
61-476 Poznań 

2 II 1 

 

10.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 6 stycznia 2018 r. do 
dnia kontroli 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „ADA” 
Adrianna Śmiałek  
 
 

2 II 1  

11.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 
dnia kontroli 

Liga Obrony Kraju  
Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego Kierowców 
ul. Osadnicza 2a 
63-700 Krotoszyn 

2 II 1  

12.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 14 kwietnia 2018 r. do 
dnia kontroli 

PREKURSOR – Usługi 
Szkoleniowe - 
Magdalena Żmuda 
 
 

2 II 1 

 

13.  

Problemowa w zakresie stanu utrzymania dróg 
wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) na czas 
przeprowadzania kontroli 

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 
ul. Wilczak 51 
61-623 Poznań 

2 III 7 

 

14.  

Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu 
na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi 
projektami na czas przeprowadzania kontroli 

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 
ul. Wilczak 51 
61-623 Poznań 

2 III 7 

 

15.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2018 r.  
do dnia kontroli 

Liga Obrony Kraju 
Ośrodek Szkolenia 
Kierowców 
ul. Strzelecka 23 
63-000 Środa Wielkopolska 

2 III 1 
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16.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia 
DGSA (doradców ds. bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych – przewóz drogowy)  
w ośrodku szkoleniowym, za okres od 11 sierpnia 
2018 r. do dnia kontroli 

F.H.U. „PROFIT” 
Janusz Drzewiecki 
 

2 III 1 

 

17.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia 
DGSA (doradców ds. bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych – przewóz drogowy)  
w ośrodku szkoleniowym, za okres od 8 września 
2017 r. do dnia kontroli 

„Auto Zyk” Jerzy Zyk, 
Elżbieta Zyk, Marcin Zyk 
 

2 III 1 

 

18.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 3 sierpnia 2018 r.  
do dnia kontroli 

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców  
Tadeusz Wawrzyniak  
 
 

2 III 1 

 

19.  

Problemowa w zakresie stanu  utrzymania dróg 
wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) na czas 
przeprowadzania kontroli 

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 
ul. Wilczak 51 
61-623 Poznań 

2 IV 7 

 

20.  

Problemowa w zakresie zgodności organizacji ruchu 
na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi 
projektami na czas przeprowadzania kontroli 

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 
ul. Wilczak 51 
61-623 Poznań 

2 IV 7 

 

21.  

Problemowa w zakresie stanu przygotowania 
Rejonów Dróg Wojewódzkich do sezonu zimowego 
na czas przeprowadzania kontroli 

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 
ul. Wilczak 51 
61-623 Poznań 

2 IV 7 
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22.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 
dnia kontroli 

„ASIMA” Maciej Perek  
 

2 IV 1 

 

23.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia 
DGSA (doradców ds. bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych – przewóz drogowy) w 
ośrodku szkoleniowym, za okres od 1 stycznia 2019 
r. do dnia kontroli 

STAR Sp. z o.o. 
ul. Radłowska 40  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

2 IV 1 

 

24.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) oraz szkolenia 
DGSA (doradców ds. bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych – przewóz drogowy)  
w ośrodku szkoleniowym, za okres od 10 listopada 
2018 r. do dnia kontroli 

TRANS-CENTER  
Anna Dalaszyńska-Rychła  
 

2 IV 1 

 

25.  

Problemowa w zakresie szkolenia ADR (kierowców 
przewożących towary niebezpieczne) w ośrodku 
szkoleniowym, za okres od 13 października 2018 r. 
do dnia kontroli 

Centrum Szkoleń „PERFECT” 
Ewa Furmanek  
 

2 IV 1 

 

 
 

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 
 
 

1. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża 
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 11 czerwca 2018 r. do 9 czerwca 2021 r. 

Zakład Górniczy  
„Zalesie KR” 
Kruszywa Zalesie sp. z o.o. 
ul. Polna 26 
62-095 Murowana Goślina 

2 II  1  
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2. 

Problemowa w zakresie inwentaryzacji siedlisk 
przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt  
i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich 
siedlisk na terenach parków krajobrazowych, za  
2019 oraz 2020 rok 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Wielkopolskiego 
ul. Piekary 17 
61-823 Poznań 

 
2 

 
II 

 
3 

 

3. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża 
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 1 stycznia 2019 r. do 17 maja 2021 r. 

Zakład Górniczy  
„Romanowo Górne DW I” 
Kopalnie Kruszyw 
„Wi śniewscy” 
Danuta Wiśniewska 
 
 

2 II  1  

4. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża  
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 1 stycznia 2019 r. do 10 maja 2021 r. 

Zakład Górniczy 
„Jastrowie IX” 
JASTIMPEX sp. z o.o.  
ul. Kili ńszczaków 17 
64-915 Jastrowie 

2 II 1  

5. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża 
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 8 czerwca 2020 r. do 29 kwietnia 2021 r. 

Zakład Górniczy 
„Śmigiel JM” 
Malepszy Jacek  
Firma Usługowo Handlowa  
 
 

2 II 1  

6. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża  
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 15 listopada 2019 r. do 24 maja 2021 r. 
 

Zakład Górniczy 
„Zbarzewo II” 
Przedsiębiorstwo  
Handlowo-Usługowe  
EKO-ZIG  
Łukasz Tarka 
 
 

2 II 1  
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7. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża 
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 1 stycznia 2018 r. do 24 września 2021 r. 

Zakład Górniczy  
„Katarzynowo I” 
 „AGRIKON” 
Anna Kowalska 
 
 

2 III  1  

8. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża 
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 10 lipca 2018 r. do 19 sierpnia 2021 r. 

Zakład Górniczy  
„Nowa Wieś III” 
Przedsiębiorstwo Handlowo - 
Usługowe BUD – ROL  
Joanna Michalak-Keler 
 
 

2 III  1  

9. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża 
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 1 stycznia 2018 r. do 17 września 2021 r. 

Zakład Górniczy  
„Włościejewice KP” 
Przedsiębiorstwo  
Handlowo-Usługowe 
„MARKO”-Witczak Marek 
 
 

2 III  1  

10. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża 
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 1 stycznia 2018 r. do 10 września 2021 r. 

Zakład Górniczy  
„Spławie III” 
„Transport Ciężarowy”  
Julian Gibowski 
 
 

2 III  1  

11. 

Problemowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża 
z warunkami udzielonej koncesji za okres  
od 1 stycznia 2018 r. do 20 września 2021 r. 

Zakład Górniczy „Kałek”  
„Rafik” Rafał Jaszczak 
 
 

2 III  1  



 33 

12. 

Problemowa w zakresie sprawdzenia 
funkcjonowania instalacji do powierzchniowej 
obróbki metali lub tworzyw sztucznych  
z zastosowaniem procesów chemicznych  
lub elektrolitycznych o całkowitej objętości wanien 
procesowych większej niż 30 m3 z warunkami 
określonymi w pozwoleniu zintegrowanym,  
za 2020 rok 

„GALWANO-PERFEKT”  
sp. z o.o. sp.k. 
ul. Mariacka 7  
61-012 Poznań 

3 IV 30  

13. 

Problemowa w zakresie: 
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat 

za korzystanie ze środowiska za okres  
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r., 

• realizacji obowiązków w zakresie opłaty 
produktowej za okres od 1 stycznia 2015 r.  
do 31 grudnia 2020 r., 

• realizacji obowiązków w zakresie gospodarki 
odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r.  
do 31 grudnia 2020 r. 

Colian sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 1 
62-860 Opatówek 

4 IV  1  

14. 

Problemowa w zakresie: 
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat 

za korzystanie ze środowiska za okres  
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r., 

• realizacji obowiązków w zakresie opłaty 
produktowej za okres od 1 stycznia 2015 r.  
do 31 grudnia 2020 r., 

• realizacji obowiązków w zakresie gospodarki 
odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r.  
do 31 grudnia 2020 r. 

Zakład Przetwórstwa 
Owocowo – Warzywnego 
KOTLIN sp. z o.o. 
ul. Poznańska 42 
63-220 Kotlin 

4 IV  1  
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DEPARTAMENT TRANSPORTU 

 

1.  

Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich,  
za rok 2020 

Pleszewskie Linie 
Autobusowe  
„GAEDIG-REISEN” 
 

2 I 3 

 

2.  

Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich,  
za rok 2020 

Tomasz Barski 
 

2 I 3 

 

3.  

Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich,  
za rok 2020 

Prywatne Przedsiębiorstwo 
Handlu i Usług  
Stanisław Wojtczak,  
Hieronim Kobierski,  
Maciej Wojtczak s.c. 
 
 

2 I 3 

 

4.  

Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich,  
za rok 2020 

Transport Osobowy 
Jacek Olszewski 
  2 I 3 

 

5.  

Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich,  
za rok 2020 

P.H.U. BADURA, MAŁUCH 
Beta Badura 
 2 I 3 
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6.  

Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich,  
za rok 2020 

NOVABUS  
Magdalena Woźniak 
 2 I 3 

 

7.  

Problemowa w zakresie zgodności wykonywania 
transportu drogowego osób z przepisami ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, ze zm.)  
i warunkami zezwolenia udzielonego przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  
na dzień kontroli 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej sp. z o.o.  
w Pile 
ul. Przemysłowa 23 
64-920 Piła 

2 I 1 

 

8.  
Problemowa w zakresie punktualności oraz 
zestawień uruchamianych pociągów, na dzień 
kontroli 

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 
ul. Składowa 5 
61-897 Poznań 

2 II  30 
 

9.  

Problemowa w zakresie punktualności oraz 
zestawień uruchamianych pociągów, na dzień 
kontroli 
 

POLREGIO sp. z o.o. 
Wielkopolski Zakład  
w Poznaniu  
ul. Kolejowa 5  
60-715 Poznań 

2 II  30 

 

10.  
Problemowa w zakresie jakości realizowanych 
usług, na dzień kontroli  
 

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 
ul. Składowa 5 
61-897 Poznań 

2 II  10 

 

11.  

Problemowa w zakresie jakości realizowanych 
usług, na dzień kontroli 
 

POLREGIO sp. z o.o. 
Wielkopolski Zakład  
w Poznaniu                      
 ul. Kolejowa 5  
60-715 Poznań 

2 II  10 

 

12.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 

FHU „KARYS”  
Ryszard Kasperczak  
 

 
2 

 
II 

 
3 
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od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

13.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

PHU STARPOL  
Mariusz Waszak 
 

 
 
2 

 
 

II 

 
 
3 

 

14.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej spółka z o.o. 
w Pile 
ul. Przemysłowa 23 
64-920 Piła 

 
 
2 

 
 

II 

 
 
3 

 

15.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

KATARZYNA TURIST 
Krystyna Waleriańczyk 
 

 
 
2 

 
 

II 

 
 
3 

 

16.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

BALTIC SEA TRANS  
Piotr Tarnowski 
 

 
 
2 

 
 

II 

 
 
3 

 

17.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

JOZIN-TRANS Józef Świtalla 
 

 
 
2 

 
 

II 

 
 
3 

 

18.  Problemowa w zakresie zgodności wykonywania 
transportu drogowego osób z przepisami ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, ze zm.)  
i warunkami zezwolenia udzielonego przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  

Przewóz Autokarowy 
PODRÓŻNIK  
Ryszard Tokarski 
 

 
 
2 

 
 

II 

 
 
1 
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na dzień kontroli 
19.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 

umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

MARCO-POLO S.C.  
Joanna Leszczyńska,  
Marcin Polak 
 

 
 
2 

 
 

III 

 
 
3 

 

20.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

EURO-BUS  
Anna Banaszczyk 
 

 
 
2 

 
 

III 

 
 
3 

 

21.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

Przedsiębiorstwo Usługowe 
„ATOS” Tomasz Ławniczak 

 
 
2 

 
 

III 

 
 
3 

 

22.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

Trans-Stach Firma 
Wielobranżowa  
Stanisław Mazurek 
 

 
 
2 

 
 

III 

 
 
3 

 

23.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

Usługi Transportowe 
Eugeniusz Grzelak 
 

 
 
2 

 
 

III 

 
 
3 

 

24.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 
 

EURO-TRAVEL  
Klaudia Pomogier 
 

 
 
2 

 
 

III 

 
 
3 
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25.  Problemowa w zakresie zgodności wykonywania 
transportu drogowego osób z przepisami ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, ze zm.)  
i warunkami zezwolenia udzielonego przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  
na dzień kontroli 

EUROMATPOL sp. z o.o. 
ul. Pogodna 10c 
62-541 Budzisław Kościelny 

 
 
 
2 

 
 
 

III 

 
 
 
1 

 

26.  Problemowa w zakresie punktualności oraz 
zestawień uruchamianych pociągów, na dzień 
kontroli  

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 
ul. Składowa 5 
61-897 Poznań 

2 IV 30 
 

27.  Problemowa w zakresie punktualności oraz 
zestawień uruchamianych pociągów, na dzień 
kontroli 
 

POLREGIO sp. z o.o. 
Wielkopolski Zakład   
w Poznaniu                      
 ul. Kolejowa 5  
60-715 Poznań 

2 IV 30 

 

28.  Problemowa w zakresie jakości realizowanych 
usług, na dzień kontroli   
 

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 
ul. Składowa 5 
61-897 Poznań 

2 IV 10 
 

29.  Problemowa w zakresie jakości realizowanych 
usług, na dzień kontroli   
 

POLREGIO sp. z o.o. 
Wielkopolski Zakład w 
Poznaniu                       
ul. Kolejowa 5  
60-715 Poznań 

2 IV 10 

 

30.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej  
w Ostrowie Wlkp. sp. z o.o. 
ul. Batorego 35 
63-400 OSTRÓW WLKP. 

 
 
2 

 
 

IV 

 
 
3 

 

31.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 

Firma Transportowa 
AUTOTRANS Jacek Przybył 
 

 
 
2 

 
 

IV 

 
 
3 
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od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

32.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

Transport Autobusowy 
AUTOTRANS Jacek Kąkol 
 

 
 
2 

 
 

IV 

 
 
3 

 

33.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

WIKTORIA  
Paweł Waleriańczyk 
 

 
 
2 

 
 

IV 

 
 
3 

 

34.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

Prywatne Linie Autobusowe 
„Automig” s.c.  
Zbigniew Bracki,  
Grzegorz Karbowski, 
Krzysztof Nowak 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 

IV 

 
 
 
3 

 

35.  Problemowa w zakresie realizacji postanowień 
umowy określającej zasady przekazywania dopłat  
z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich, za okres 
od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli 

Firma Handlowo-Usługowa 
Maciej Orczykowski 
 

 
 
2 

 
 

IV 

 
 
3 

 

36.  Problemowa w zakresie zgodności wykonywania 
transportu drogowego osób z przepisami ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, ze zm.)  
i warunkami zezwolenia udzielonego przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  
na dzień kontroli 

Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Samochodowej  
w Poznaniu S.A. 
ul. Piekary 19 
61-823 POZNAŃ 

 
 
 
2 

 
 
 

IV 

 
 
 
1 
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DEPARTAMENT KONTROLI 

 
1.  Kompleksowa za 2020 rok Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna w Poznaniu 
ul. Bułgarska 19 
60-320 Poznań 

3 I 15  

2.  Kompleksowa za 2020 rok Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego  
nr 2 w Poznaniu 
ul. Mostowa 6 
61-855 Poznań   

3 I 15  

3.  Sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, zawartych  
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 marca  
2020 r. (znak: DKO-II.1711.1.2020)  

Muzeum Okręgowe w Lesznie  
pl. Jana Metziga 17 
64-100 Leszno 

2 I 10  

4.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
prowadzenia postępowań konkursowych oraz 
rozliczania dotacji udzielonych z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego,  
za 2019 oraz 2020 rok  

Departament Kultury UMWW 
al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań 2 I 15  

5.  Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
zadań marszałka województwa, określonych  
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 154, ze zm.), za 2019 oraz 2020 rok  

Departament Infrastruktury 
UMWW 
al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań  

2 I 15  

6.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
przekazywania oraz rozliczania dopłat udzielanych 
przewoźnikom autobusowym z tytułu stosowanych 
ulg na przejazdy, za 2019 oraz 2020 rok 

Departament Transportu 
UMWW 
al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań 

2 I 15  
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7.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 41/DS/SW/2020 z dnia 10.08.2020 r. 

Kaliskie Towarzystwo 
Koszykówki Młodzieżowej  
i Amatorskiej 
ul. Podmiejska 34/10 
62 - 800 Kalisz 

2 I 3  

8.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 13/DS/BS/2020 z dnia 30.04.2020 r. 

Klub Sportowy  
„Energetyk” Poznań 
ul. Grunwaldzka 1 
60-780 Poznań 

2 I 3  

9.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 15/DS/BS/2020 z dnia 29.05.2020 r. 

Wielkopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
ul. Winogrady 11  
61-663 Poznań 

2 I 3  

10.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 16/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 
20.07.2020 r. 

Gmina Godziesze Wielkie 
ul. 11 Listopada 10 
62-872 Godziesze Małe 

2 I 3  

11.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 4/DS/JST/SZATNIA/I/2020 z dnia 
13.10.2020 r. 

Gmina Kaczory 
ul. Dworcowa 22 
64-810 Kaczory 

2 I 3  

12.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Seven sp. z o.o.  
Hotel Seven 
ul. Częstochowska 77  
62-800 Kalisz  2 I 1  
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13.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Wielobranżowy Zakład 
Usługowy „WALCEREK” 
Karol Siąkowski  
Hotel Walcerek 2 I 1  

14.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe „PETROL” sp. z o.o.  
Nowa Obra 75A 
63-720 Koźmin Wlkp.  
Hotel Zajazd Pod Szyszkami 
ul. Zdunowska 160 
63-700 Krotoszyn    

2 I 1  

15.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe „PETROL” sp. z o.o.  
Nowa Obra 75A  
63-720 Koźmin Wlkp. 
Hotel Pod Szyszkami 
Nowa Obra 75A  
63-720 Koźmin Wlkp. 

2 I 1  

16.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Ośrodek Gastronomiczno-
Rekreacyjny „Leśniczówka” 
Krzysztof Szkudłapski  
Hotel Restaurant Leśniczówka  
 

2 I 1  
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17.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Jarocin Sport Sp. z.o.o. 
ul. Sportowa 6  
63-200 Jarocin 
Hotel Jarota 2 I 1  

18.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Bożena Różalska Usługi 
Gastronomiczne „SEZAM”  
Hotel Bursztyn  

2 I 1  

19.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 
 
 

Toscana s.c.  
Aleksander Augustyniak, 
Jolanta Chrzanowska, Andrzej 
Kempski, Danuta Ratajczak – 
Kempska, Karina Tifenbach – 
Augustyniak   
Hotel Stare Miasto  
 
 

2 I 1  

20.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

J.W. CONSTRUCTION 
HOLDING S.A. 
ul. Radzymińska 326  
05-091 Ząbki  
Hotel „500” 

2 I 1  
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21.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

„ASTRA” Hotel-Restauracja 
Jolanta Peksa-Trzcińska 
Hotel ASTRA 

2 I 1  

22.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel  G.E. Poznań Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 21  
00-511 Warszawa 
Hotel  CAMPANILE 
 

2 I 1  

23.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Instytut Ochrony Roślin 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Władysława Węgorka 20  
60 – 318 Poznań 
Hotel CENTRUM 
KONGRESOWE INSTYTUTU 
OCHRONY ROŚLIN  

2 I 1  

24.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

City Park Poznań Sp. z o.o.  
Sp. komandytowa CITY PARK 
HOTEL & RESIDENCE  
ul. Wyspiańskiego 26  
60-751 Poznań 
Hotel CITY PARK HOTEL  
& RESIDENCE 

2 I 1  
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25.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Jakub Salman „Salma Invest”, 
„M Kitchen”  
Hotel CITY SOLEI 
BOUTIQUE 2 I 1  

26.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

fairPlayce sp. z o. o. 
ul. Bożydara 10  
61-607 Poznań 
Hotel FAIRPLAYCE 2 I 1  

27.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

P.W. „FOLIAREX” Sp. z o.o.  
ul. Bukowska 5  
62-060 Poznań 
Hotel FENIKS 2 I 1  

28.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

FOCUS HOTELS S.A.   
Pl. Kościeleckich 3 
85-033 Bydgoszcz  
Hotel FOCUS HOTEL 
POZNAŃ 

2 I 1  
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29.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „HENLEX” s.c.  
Renata Czerniejewska, 
Wojciech Czerniejewski,  
Hotel HENLEX 

2 I 1  

30.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Best Eastern Plaza Hotels  
sp. z o.o. 
ul. Barska 28/30  
02-315 Warszawa 
Hotel HP PARK Poznań  

2 I 1  

31.  

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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Orbis S.A 
ul. Bracka 16 
00-028 Warszawa 
Hotel IBIS POZNAŃ 
CENTRUM 

2 I 1  

32.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

A&S s.c.  
Karina Tifenbach-Augustyniak,  
Beata Sroczyńska,  
Eugeniusz Sroczyński, 
Aleksander Augustyniak 
Hotel KOLEGIACKI 
 
 

2 I 1  
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33.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Przedsiębiorstwo Usługowe 
„Quay” s.c.  
Wojciech Przybylski,  
Zbigniew Przybylski 
Hotel QUAY 

2 I 1  

34.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel Relax Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 47  
62-095 Murowana Goślina 
Hotel RELAX 2 I 1  

35.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Pensjonat SAGA  
Danuta Gruszczyńska 
Pensjonat SAGA 
 
 
 
 

2 I 1  

36.  Kompleksowa za 2020 rok Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu 
ul. Kościuszki 12 
62-800 Kalisz  
 
 
 

3 II 15  

37.  Kompleksowa za 2020 rok  Teatr im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu  
pl. Bogusławskiego 1 
62-800 Kalisz 

3 II 15  
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38.  Kompleksowa za 2020 rok Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Edukacji i Terapii  
w Starej Łubiance  
ul. Kościuszkowców 2a 
64-932 Stara Łubianka 

3 II 15  

39.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr RU_DE-0015/20 z dnia 23.03.2020 r. 

Stowarzyszenie Taneczne  
„Nie Bój się Marzyć”  
ul. Ludowa 35 
64-920 Piła 

2 II 2 DKO – 1  
DE – 1  

40.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr RU_DE-0016/20 z dnia 23.03.2020 r. 

Eurocentrum Innowacji                                
i Przedsiębiorczości  
ul. Budowlanych 5  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

2 II 2 DKO – 1  
DE – 1 

41.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr RU_DE-0018/20 z dnia 31.03.2020 r. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Lipieńskiej                    
Os. Prymasa Tysiąclecia 35  
64-111 Lipno 

 
2 
 

II 2 DKO – 1  
DE – 1 

42.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania, dotacji otrzymanej na podstawie 
umowy nr DE-0024/20 z dnia 23.03.2020 r. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ekonomika 
ul. B. Chrobrego 23  
62-200 Gniezno 

2 II 2 
DKO – 1  
DE – 1 

43.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr DE-0023/20 z dnia 01.06.2020 r. 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych INGA  
ul. Marii Konopnickiej 5                    
64-030 Śmigiel 

2 II 2 
DKO – 1  
DE – 1 

44.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 6/DS/JST/LA/2020 z dnia 19.08.2020 r. 

Gmina Wolsztyn 
Rynek 1 
64-200 Wolsztyn 

2 II 3  
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45.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umów: 
• Nr 12/DS/JST/LA/2020 z dnia 15.07.2020 r. 
• Nr 5/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 
15.07.2020 r. 

Gmina Śrem 
Plac 20 Października 1 
63-100 Śrem 
 
 
 

2 II 4  

46.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 1/DS/JST/LA/2020 z dnia 25.06.2020 r. 

Miasto Poznań 
Plac Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

2 II 3  

47.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umów: 
Nr 8/DS/JST/T/2020 z dnia 28.10.2020 r. 
Nr 9/DS/JST/T/2020 z dnia 28.10.2020 r. 
Nr 10/DS/JST/T/2020 z dnia 28.10.2020 r. 

Gmina Murowana Goślina 
pl. Powstańców Wielkopolskich 9 
62-095 Murowana Goślina 
 
 
 

2 II 5  

48.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 3/DS/JST/T/2020 z dnia 23.06.2020 r. 

Gmina Ostrowite 
ul. Lipowa 2 
62-402 Ostrowite 

2 II 3  

49.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 44/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 
16.10.2020 r. 

Gmina Miejska Kościan 
al. Kościuszki 22 
64-000 Kościan 

2 II 3  

50.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 6/DS/JST/T/2020 z dnia 29.07.2020 r. 

Gmina Trzcianka 
ul. Sikorskiego 7 
64-980 Trzcianka 

2 II 3  
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51.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

LWBP Consulting  
Artur Owczarek,  
Piotr Bryński s.c.  
Hotel EUROPA 
 
 
 

2 II 1  

52.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

„ROMANO” Roman Russek  
Hotel & Restauracja 
Bankietowa  
 
 
 
  

2 II 1  

53.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Dom Restauracyjny  
A.Z. Walczaków Restauracja- 
Hotel KOMEDA s.c.  
Anna Walczak,  
Zdzisław Walczak  
Hotel Komeda 
 
 

2 II 1  

54.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel-Restauracja-Malwa 
Sabina Horyza  
Hotel Malwa   
 
 
 
 

2 II 1  
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55.  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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

„OMEGA” Jan Urbaniak  
Hotel Omega  
 
 2 

 
 
 

II  1  

56.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

PPHU ACWADOR  
R.D.D. Kołodziejczak  
Sp. jawna  
Prokopów 25A  
63 – 300 Pleszew  
Hotel ACWADOR 
 

2 II 1  

57.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

CENTRUM KONFERENCJI  
I REKREACJI „AKWAWIT” 
ul. św. Jozefa 5  
64-100 Leszno  
Hotel AKWAWIT 
 
 

2 II 1  

58.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel Borowianka  
Aleksandra Wolarz  
Hotel BOROWIANKA  
*(jedna gwiazdka) 
** (dwie gwiazdki) 
*** (trzy gwiazdki) 
 

2 II 1  
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59.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

„HART” s.c. Barbara Krzyżak, 
Czesław Krzyżak   
Hotel „Dwór Stary Chotów”  
Hotel DWÓR STARY 
CHOTÓW 

2 II 1  

60.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Soplicowo Filmowe  
Marek Pinkowski 
Pensjonat GERWAZY 
 
 
 
 

2 II 1  

61.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Górecznik Taurus sp. z o.o. sp. k.  
ul. Wrocławska 7 
Antonin  
63-421 Przygodzice 
Hotel GÓRECZNIK 
 
 

2 II 1  

62.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Agata Dąbrowska,  
Andrzej Dąbrowski  
AAD 21 s.c.  
Hotel GRANADA 2 II 1  
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63.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Kombinat 2000 sp. z o.o. 
Kłoda 137  
64 – 130 Rydzyna 
HOTEL I RESTAURACJA 
ANTONIŃSKA 

2 II 1  

64.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

P.H.U. TOMITEX  
Tomasz Szczurek  
Motel KLARA 

2 II 1  

65.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

K.A. Hotel sp. z.o.o. 
Łaszków 8A  
62-814 Blizanów 
Hotel KRISTOFF 2 II 1  

66.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Lazur-Spółdzielczy Związek 
Grup Producentów Rolnych  
ul. Kaliska 44  
63 – 460 Nowe Skalmierzyce 
Hotel LAZUR 

2 II 1  
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67.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

RESTAURACJA  
PENSJONAT „LIDO” 
DANUTA KOWALSKA 
Pensjonat LIDO 2 II 1  

68.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Zdzisław Mielcarek  
MALIBU-BIS 
Hotel MALIBU 

2 II 1  

69.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANZOWE 
„ALICJA” sp. z o.o. 
ul. Rawicka 2a 
Dębno Polskie 
63-900 Rawicz 
Hotel MARIA 

2 II 1  

70.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  
na dzień przeprowadzenia kontroli 

Firma Marek Grześkowiak 
Hotel RANCZO SMYCZYNA 

2 II 1  
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71.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 
 
 
 

Gospodarstwo Rolne 
Agroturystyka  
Marta Vogt-Jabłońska 
Ośrodek Rekreacji Konnej Hotel 
„Karczma Stara Stajnia” 
Hotel  
Ośrodek Rekreacji Konnej 
KARCZMA STARA STAJNIA 

2 II 1  

72.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Property Taurus spółka z o. o. 
spółka komandytowa 
ul. Raszkowska 68  
63-400 Ostrów Wielkopolski 
Hotel PLATAN 

2 II 1  

73.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Wawrzyniak Group  
sp. z o.o. sp. k.  
Perzyce 46  
63-760 Zduny 
Hotel RESTAURACJA 
WAWRZYNIAK  

2 II 1  

74.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Restauracja - Hotel  
„Pod Dębami” 
Genowefa Trzepacz  
Hotel Restauracja-Hotel  
„POD DĘBAMI”  

2 II 1  
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75.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Halina Wels  
Zakład Gastronomiczny 
„SMAK” 
Pensjonat ROGATKA 2 II 1  

76.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Jolanta Zielińska  
Sklep Spożywczo – 
Przemysłowy, Hotel Rusałka 
Hotel RUSAŁKA 2 II 1  

77.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

P.H.U. „MAFPOL”  
Arkadiusz Figiel 
Hotel VILLA ROYAL  

2 II 1  

78.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

IKA s.c. Adam Kenkel, Izabela 
Kenkel  
Hotel WIENIAWA 

2 II 1  
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79.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Motel „Za Miedzą” s.c. Mikołaj 
Jeziorny, Tomasz Jeziorny, 
Lidia Jeziorna 
Motel ZA MIEDZĄ 2 II 1  

80.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

„Zajazd Ostrzeszów”  
Jolanta Jagielska-Andrzejewska 
Hotel ZAJAZD OSTRZESZÓW 

2 II 1  

81.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Józef Dancewicz  
P.P.H.U. DANBUD 
Hotel ZAMECZEK 

2 II 1  

82.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr RU_DE-0029/20 z dnia 01.09.2020 r. 

Fundacja Rodziny Duda  
im. Maksymiliana Duda  
w Grąbkowie 
Grąbkowo 76 
63-930 Jutrosin 

2 III 2 

 
DKO – 1 
DE – 1 

 

83.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr RU_DE-0031/20 z dnia 29.03.2020 r. 

Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Okręgowego  
w Lesznie  
Pl. Dra J. Metziga 17 
 64-100 Leszno 

2 III 2 
DKO – 1 
DE – 1 
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84.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr RU_DE-0036/20 z dnia 23.03.2020 r. 

Klub Piłki Ręcznej 
„Szczypiorno – Kalisz”  
ul. Wrocławska 189a 
62-800 Kalisz 

2 III 2 
DKO – 1 
DE – 1 

85.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr RU_DE-0037/20 z dnia 11.05.2020 r. 

Stowarzyszenie Oświatowe   
im. Dezyderego Chłapowskiego                       
ul. Bernardyńska 2 
64 – 000 Kościan 

2 III 2 
DKO – 1 
DE – 1 

86.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr RU_DE-0038/20 z dnia 31.03.2020 r. 

Stowarzyszenie Integracyjne  
na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych  
„Daj  Radość 

Niepełnosprawnym”  
ul. Lelewela 140 
64-920 Piła 

2 III 2 
DKO – 1 
DE – 1 

87.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie 
umowy nr RU_DE-0039/20 z dnia 23.03.2020 r. 

Stowarzyszenie na rzecz 
edukacji, bezpieczeństwa  
i profilaktyki 
„PROSPOŁECZNI”  
ul. Śniadeckich 54/58  
60-774 Poznań 

2        III 2 
DKO – 1 
DE – 1 

88.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 1/DS/JST/TI/2020 z dnia 28.07.2020 r. 

Miasto i Gmina Kórnik 
pl. Niepodległości 1 
62-035 Kórnik 

2 III 3  

89.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 19/DS/TW/2020 z dnia 15.04.2020 r.  
 
 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Puszcza 
Pyzdrska” 
ul. Zwierzyniec 6 
62-310 Pyzdry 

2 III 3  
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90.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 20/DS/TW/2020 z dnia 30.04.2020 r.  
 
 

„Sport Challenge” – 
Fundacja Wspierania 
Aktywności Fizycznej 
ul. Akacjowa 11 
62-004 Mielno 

2 III 3  

91.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umów: 
• Nr 5/DS/SW/2020 z dnia 01.10.2020 r. 
• Nr 6/DS/SW/2020 z dnia 01.09.2020 r. 
• Nr 7/DS/SW/2020 z dnia 11.09.2020 r. 
• Nr 51/DS/SW/2020 z dnia 01.10.2020 r.  

Klub Sportowy  
Akademia Judo 
ul. Taborowa 1-4 
60 - 790 Poznań 2 III 6  

92.  Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umów: 
• Nr 3/DS/TW/2020 z dnia 09.04.2020 r. 
• Nr 6/DS/TW/2020 z dnia 09.04.2020 r. 
• Nr 8/DS/TW/2020 z dnia 09.04.2020 r. 
• Nr 23/DS/SW/2020 z dnia 17.06.2020 r.  

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 
ul. Strzeszyńska 190 
60-479 Poznań 

2 III 6  

93.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Wolsztynie  
ul. Komorowska 2 
64-200 Wolsztyn 
Camping Ustronie   

2 III 1  
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94.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Stowarzyszenie „Rodzina-
Szkoła-Gmina” 
Roszków 59a 
63-200 Jarocin  
Schronisko Młodzieżowe  

2 III 1  

95.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

„Oskar” Sp. z o.o.  
Osiecza 41  
62-586 Rzgów 
Hotel OSKAR 2 III 1  

96.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

POLBAU GMBH Sp. z o.o. 
Pl. H. Sienkiewicza 25  
62-700 Turek  
Hotel ARKADY 
 

2 III 1  

97.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Atut Spółka z o.o. 
ul. Toruńska 27  
62-563 Licheń Stary 
Hotel ATUT 2 III 1  
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98.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Pensjonat COUNTRY CLUB 
„NA SKRAJU LASU”   
Iga Rogozińska  
Pensjonat COUNTRY CLUB 
„NA SKRAJU LASU” 

2 III 1  

99.  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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Restauracja „Dom Polski” 
Danuta Łęga  
Hotel DOM POLSKI 

2 III 1  

100. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel Doris Grill – Bar  
Barbara Cichacka 
Hotel DORIS 

2 III 1  

101. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

P.U.P. i H. „Remo Bud” 
Dworek Zacisze  
Mirosław Urbaniak  
Hotel DWOREK ZACISZE 2 III 1  
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102. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Gościniec „Wyrwidąb” s.c.  
Anna Tadeusz Cichoccy 
Hotel GOŚCINIEC 
WYRWIDĄB 2 III 1  

103. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

OST Gromada Oddział w Pile 
Al. Piastów 15 
64-920 Piła 
Hotel GROMADA**  
(dwie gwiazdki) 
Hotel GROMADA***  
(trzy gwiazdki) 

2 III 1  

104. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Habenda Sp. z o.o.  
ul. Leśna 32  
64 – 840 Budzyń 
Hotel HABENDA 2 III 1  

105. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe POLFUR 
Zenon Hołubowski  
Hotel HOŁUBOWSKI 2 III 1  
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106. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel JAMAJKA  
Ewa Trzaska 
Hotel JAMAJKA 

2 III 1  

107. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

KF Investment Group sp. z o.o.  
ul. Międzyzdrojska 1 
60-456 Poznań 
Hotel KASKADA 2 III 1  

108. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Przedsiębiorstwo-Turystyczno-
Handlowo-Usługowe  
„KONIN” Sp. z o.o. 
Al. 1 Maja 13  
62-510 Konin 
Hotel KONIN**  
(dwie gwiazdki) 
Hotel KONIN***  
(trzy gwiazdki) 

2 III 1  

109. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel „Lidia” Lidia Polakowska 
Hotel LIDIA 

2 III 1 
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110. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

MAGNAT Mirosław Strużyński 
spółka komandytowa  
ul. Słupecka 2  
Piotrowice  
62-400 Słupca 
Hotel MAGNAT 

2 III 1  

111. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel Maraton 
ul. Sportowa 6  
64-500 Szamotuły 
Hotel MARATON 2 III 1  

112. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Z.B. PROBODAR Katowice 
Motel Margonin 
ul. Spacerowa 7  
64-830 Margonin 
Motel MARGONIN 

2 III 1  

113. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Działalność Gastronomiczna 
Sylwester Misiorny,  
Motel MDS  
 2 III 1  
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114. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Grand-Tours Handel Turystyka 
Zbigniew Gray 
Motel MONTANA 

2 III 1  

115. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

KJR Kormoran s.c.  
Krystyna Rybacka,  
Jacek Rybacki  
Hotel MORAN 2 III 1  

116. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

IMEX LW Sp. z o.o.  
ul. Łąkowa 7  
64 – 360 Zbąszyń 
Hotel NAVIGATOR HOTEL  
I KONFERENCJE 

2 III 1  

117. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel „Oaza” s.c.  
Ewa Regulska,  
Jarosław Regulski 
Hotel OAZA 2 III 1  
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118. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Firma Handlowo Usługowa 
Hieronim Dzieran 
Hotel OLSZA 

2 III 1  

119. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Firma „MIKAMAR”  
Mirosław Klimas 
Pensjonat OMEGA 

2 III 1  

120. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

P.H.U. „Barpol”  
Szczepan Baran 
Motel ORION 

2 III 1  

121. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

„Nadwarciański Dworek 
Młodzikowo”  
Ewelina Wojciechowska 
Pensjonat 2 III 1  
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122. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

E.J.P. Hotele Spółka  
z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa,  
ul. Foluska 4, 62 - 240 
Trzemeszno 
Hotel PIETRAK 

2 III 1  

123. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Restauracja i Hotel 
„Podzamcze” s.c.  
Ewelina i Daniel Diaczuk  
Hotel PODZAMCZE 2 III 1  

124. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Zbąszyńskie Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji 
ul. Mostowa 10a  
64-360 Zbąszyń 
Kemping (camping)  
PRZY BASZCIE 

2 III 1  

125. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Restauracja, Hotel „Kassandra” 
Jakubowski Krzysztof  
Hotel Restauracja-Hotel 
KASSANDRA 2 III 1  
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126. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Raniś+Raniś Janusz Raniś 
Pensjonat SIODŁO 
 

2 III 1  

127. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Firma Walkowscy S.C.  
Leon Wałkowski,  
Izabella Wałkowska  
Pensjonat Straszny Dwór  
 

2 III 1  

128. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

„SARNA I SYN”  s.c.  
Wojciech Sarna,  
Maria Sarna, Mikołaj Sarna  
Pensjonat U KOTA WASYLA 2 III 1  

129. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Ośrodek Szkoleniowo – 
Wypoczynkowy  
Wityng sp. z o.o. 
Mikorzyn 1A  
62-561 Ślesin 
Hotel WITYNG 

2 III 1  
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130. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Firma Handlowo – Usługowa  
Krystyna Budner 
Pensjonat RONDO 

2 III 1  

131. Kompleksowa za 2020 rok 
 
 
 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Kaliszu  
ul. Braci Niemojewskich 3-5 
62-800 Kalisz  

3 IV 15  

132. Kompleksowa za 2020 rok 
 
 
 

Muzeum w Lewkowie –  
Zespół Pałacowo – Parkowy 
ul. Kwiatkowska 6c 
63-410 Ostrów Wlkp.  

3 IV 15  

133. Kompleksowa za 2020 rok 
 
 
 

Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu  
ul. Wrocławska 182 
62-800 Kalisz  

3 IV 15  

134. Problemowa za rok 2020 w zakresie prawidłowości 
wykorzystania, przyznanej na podstawie umowy 
Nr 4/DS/SP/2019 z dnia 01.03.2019 r.  
 

Wielkopolski Okręgowy 
Związek Pływacki 
ul. Starołęcka 36 
61-361 Poznań 

2 IV 3  

135. Problemowa za rok 2020 w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 7/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 r.  
 

Uczniowski Międzyszkolny 
Klub Sportowy Niesłyszących  
ul. Bydgoska 4a 
61-127 Poznań 

2 IV 3  

136. Problemowa za rok 2020 w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 5/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 r. 
 
  

Oddział Regionalny Olimpiady 
Specjalne Polska - 
Wielkopolskie - Poznań 
ul. Żniwna 1  
61 - 663 Poznań 

2 IV 3  



 70 

137. Problemowa za rok 2020 w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie 
umowy Nr 4/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 r.  
 

Stowarzyszenie Sportowo - 
Rehabilitacyjne „START”  
ul. Zacisze 2 
60 - 831 Poznań 

2 IV 3  

138. Problemowa za rok 2020 w zakresie wykorzystania 
dotacji, przyznanej na podstawie umów: 
• Nr 2/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 r.  
• Nr 5/DS/SP/2019 z dnia 01.03.2019 r. 

Wielkopolskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
ul. Starołęcka 36 
61-361 Poznań 

2 IV 5  

139. Problemowa w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie 
umowy Nr 6/DS/JST/SZATNIA/R/2019 z dnia 
11.09.2019 roku 

Gmina Koźminek 
ul. Kościuszki 7 
62 - 840 Koźminek 

2 IV 3  

140. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel Restauracja Alexandra 
Jacek Maciejewski 
Hotel ALEXANDRA 

2 IV 1  

141. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Langner Jacek Belfer 
Hotel BELFER 

2 IV 1  
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142. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Firma Usługowo-
Gastronomiczna  
Marek Stratyński 
Hotel DWOREK 2 IV 1  

143. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

Hotel Edison sp. z o.o. 
ul. Wypoczynkowa 60 
Baranowo 
62-081 Przeźmierowo 
Hotel EDISON 

2 IV 1  

144. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

„Wiza-Plus”   
P.H.-U. E.Z. Zawada sp. j. 
Hotel EUROHOTEL 
ul. Cieszkowskiego 33  
62-020 Swarzędz 
Hotel EUROHOTEL 

2 IV 1  

145. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Gościniec Sucholeski s.c.  
Beata Pytlak, Stanisław Pytlak 
Hotel GOŚCINIEC 
SUCHOLESKI 2 IV 1  
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146. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

GH sp. z o.o.  
Hotel „Green Hotel”  
ul. Jeziorna 1a  
62-052 Komorniki 
Hotel GREEN HOTEL 

2 IV 1  

147. 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 
oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na 
dzień przeprowadzenia kontroli 

AMESYS  
Agnieszka Kaźmierczak  
Hotel GOLD 

2 IV 1  

148. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

NOVOPOLSKA Hotel  
i Restauracja Kozak Ryszard  
HOTEL I RESTAURACJA 
NOVOPOLSKA 2 IV 1  

149. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Pensjonat – Restauracja 
KOGUCIK Hanna Siejek 
Pensjonat KOGUCIK 

2 IV 1  
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150. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Przedsiębiorstwo Usługowe 
„Kopernik” s.c.  
Poznańska Małgorzata, Zaremba 
Paweł, Kujawa Przemysław  
Hotel KOPERNIK 

2 IV 1  

151. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Piko-Teks Przeźmierowo 
Wiesław Bethke Hotel Orange 
Hotel ORANGE**  
(dwie gwiazdki) 
Hotel ORANGE***  
(trzy gwiazdki) 

2 IV 1  

152. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Hotel Podróżnik  
Kazimierz Sroczyński 
Hotel PODRÓŻNIK 
 
 
 
 

2 IV 1  

153. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Ośrodek Kultury i Rekreacji 
„Mickiewiczowskie Centrum 
Turystyczne” 
ul. Jarocińska 35 
63-210 Żerków     
Hotel MCT  
 

2 IV 1  
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154. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe 
Kuzner Arkadiusz i Hanna 
Hotel PRZY LESIE 2 IV 1  

155. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

MORENA  
Wojciech Rembowski 
Hotel RESTAURACJA 
MORENA 2 IV 1  

156. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Aurelia Reślińska 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Behapowiec” 
Hotel REŚLIŃSKI 2 IV 1  

157. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

IPM sp. z o.o. sp. komandytowa 
ul. Jana i Stefana Rewersów 18 
62-002 Suchy Las 
Hotel REZYDENCJA NAD 
JEZIOREM 

2 IV 1  
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158. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

AGROCHEST sp. z o.o.  
ul. Cmentarna 13  
62 – 025 Kostrzyn Wlkp. 
Hotel ULUBIONY 2 IV 1  

159. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

VECTOR sp. z o.o 
ul. Rokietnicka 21  
62-080 Tarnowo Podgórne 
Hotel VECTOR 2 IV 1  

160. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Firma Handlowa  
Barbara Napierała 
Hotel WEST 

2 IV 1  

161. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Hotel Węgierki Sp. z o.o. Sp. K.  
ul. Lipowa 11  
62-302 Węgierki 
Hotel WĘGIERKI 2 IV 1  
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162. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

P.P.H.U. Annbest 
Hotel WZGÓRZE TOSKANI 

2 IV 1  

163. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

WIT-BUD „Zacisze” Wiktor 
Rybiński Pensjonat ZACISZE 
Pensjonat ZACISZE 

2 IV 1  

164. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Zakład Naprawczy 
Mechanizacji Rolnictwa  
Jan Kucharski 
Hotel ZESPÓŁ PAŁACOWO-
PARKOWY BIEDRUSKO 
 
 

2 IV 1  

165. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Produkcyjne „MAG”  
Maria Górna 
Hotel ŚRÓDKA 2 IV 1  
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166. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

Pensjonat „Villa Park”  
Zenon Cybulski 
Hotel VILLA PARK 

2 IV 1  

167. 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 oraz wymagań sanitarnych, 
przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia 
kontroli 

MTJ T. Treibisz  
& J.M. Szałkowscy  
spółka jawna  
ul. Górecka 106  
61-483 Poznań 
Hotel MTJ 

2 IV 1  

 
 

BIURO NADZORU INWESTYCYJNEGO 
 

1. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Termomodernizacja i kompleksowa 
modernizacja instalacji wewnętrznych w  budynku 
szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Gnieźnie” , na dzień kontroli 

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego  
w Gnieźnie 
ul. Mieszka I 27  
62 - 200 Gniezno 

3 I 5  

2. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Dostosowanie budynku jednostki do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej”, na dzień 
kontroli 
 
 
 

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego  
w Koninie 
ul. Przemysłowa 4 
62-510 Konin 

3 II 5  
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3. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą 
instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy  
ul. Chrobrego 15”, na dzień kontroli 

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli  
w Lesznie 
ul. Chrobrego 15 
64-100 Leszno 

3 II 5  

4. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Modernizacja sceny głównej Teatru 
Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”, na dzień 
kontroli  
 

Teatr Wielki  
im. Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu 
ul. Fredry 9 
61-701 Poznań 

3 II 5  

5. 

Problemowa  w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Konserwacja, rewaloryzacja  
i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego  
w Lewkowie”, na dzień kontroli 
 

Muzeum w Lewkowie – 
Zespół Pałacowo – Parkowy   
ul. Kwiatkowska 6c 
Lewków 
63-410 Ostrów Wlkp. 

3 II 5  

6. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-
parkowego w Rokosowie”, na dzień kontroli 
 
 

Ośrodek Integracji 
Europejskiej  
w Rokosowie 
Rokosowo 1 
63-805 Łęka Mała 

3 II  5  

7. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Kompleksowa modernizacja Oddziału 
nr 14” , na dzień kontroli 
 
 
 

Wojewódzki Szpital  
dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych „Dziekanka”  
w Gnieźnie, 
ul. Poznańska 15  
62-200 Gniezno 

3 II 5  

8. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Adaptacja budynku oddziału Willa IV  
na Odział Leczenia Uzależnień” , na dzień kontroli 
 
 

Wielkopolskie Centrum 
Neuropsychiatryczne  
im. Oskara Bielawskiego 
w Kościanie 
Plac Paderewskiego 1A 

3 II 5  
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64-000 Kościan 

9. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku  
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego o szyb windy osobowej wraz  
z rozbiórką budynku gospodarczego, w Kaliszu przy  
ul. Nowy Świat 13”, na dzień kontroli 

Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna Książnica 
Pedagogiczna  
im. A. Parczewskiego  
w Kaliszu 
ul. Południowa 62 
62-800 Kalisz 

3 III 5  

10. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Termomodernizacja i rozbudowa 
budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”,  na dzień 
kontroli 
 

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Edukacji i Terapii  
w Starej Łubiance 
ul. Kościuszkowców 2A 
64-932 Stara Łubianka 

3 III 5  

11. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Oddymianie klatek schodowych  
w spichlerzu i zamku”, na dzień kontroli 
 

Muzeum Okręgowe  
w Koninie  
ul. Muzealna 6 
62-505 Konin – Gosławice 

3 III 5  

12. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Kompleksowa konserwacja  
i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi 
Kaliskiej” , na dzień kontroli  
 

Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu 
ul. Kościuszki 12 
62-800 Kalisz 
 

3 III 5  

13. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - 
rozbudowa infrastruktury magazynowo -
konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy”, na dzień kontroli  

Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy 
Dziekanowice 32  
62-261 Lednogóra   
 

3 III 5  

14. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji: „Budynek ambulatoryjny – rozbudowa  
w kierunku ul. Strzeleckiej”, na dzień kontroli 
 

Wielkopolskie Centrum 
Onkologii w Poznaniu 
ul. Garbary 15 
61-866 Poznań 

3 III 5  
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BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

1. 

Problemowa w zakresie poziomu przygotowania 
samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji 
zadań obronnych, za okres od 01.01.2015 r. do dnia 
rozpoczęcia kontroli 

Muzeum Okręgowe  
w Lesznie 
pl. Jana Metziga 17 
64-100 Leszno 

 

3 
 

II 
 
2 

 
 

BOIN – 2 
DK – 1 

2.  

Problemowa w zakresie poziomu przygotowania 
samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji 
zadań obronnych, za okres od 01.01.2015 r. do dnia 
rozpoczęcia kontroli 

Wojewódzki Szpital 
Zespolony im. Ludwika 
Perzyny w Kaliszu 
ul. Poznańska 79 
62-800 Kalisz 

 

3 
 

II 
 
2 

 
 

BOIN – 2 
DZ – 1 

3. 

Problemowa w zakresie poziomu przygotowania 
samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji 
zadań obronnych, za okres od 01.01.2015 r. do dnia 
rozpoczęcia kontroli 
 
 
 

Wielkopolski Ośrodek 
Reumatologiczny 
Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny ZOZ  
w Śremie 
ul. Mickiewicza 95 
63-100 Śrem 

3 IV 2 
BOIN – 2 

DZ – 1 

4.  

Problemowa w zakresie poziomu przygotowania 
samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji 
zadań obronnych, za okres od 01.01.2015 r. do dnia 
rozpoczęcia kontroli 

Muzeum Martyrologiczne 
w Żabikowie 
ul. Niezłomnych 2 
62-031 Luboń 

3 IV 2 
BOIN – 2 
DK – 1 

 

15. 

Problemowa w zakresie prawidłowości realizacji 
inwestycji pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-
parkowego w Rokosowie”, na dzień kontroli 
 
 

Ośrodek Integracji 
Europejskiej  
w Rokosowie 
Rokosowo 1 
63-805 Łęka Mała 

3 IV 5  


