
ZARZĄDZENIE Nr . . .k..I2019

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia ..Llt czenyca 2019 roku

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości

wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania

pn. „Zakup karetki typu Pw wersji podstawowej do przewozu pacjentów”

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4, art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), 5 ust. 2 umowy dotacji

Nr PSZ.y1I1.3.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim

a Powiatem Buskim oraz 27 ust. I zarządzenia nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 12 stycznia 2017 r. W sprawie szczególowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli

zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zarządza się

co następuje:

*1

Powołuje się zespól kontrolny spośród pracowników ŚUW w składzie:

1. Agata Orzech — Kierownik Oddziału monitorowania ochrony zdrowia i koordynacji nadzoru

medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW (kierownik zespołu

kontrolerów);

2. Joanna Kuśmierczyk — Inspektor Wojewódzki Oddziału monitorowania ochrony zdrowia

i koordynacji nadzoru medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW (członek

zespołu kontrolerów):

3. Elżbieta Kwiatek — Główny Specjalista Oddziału monitorowania ochrony zdrowia

i koordynacji nadzoru medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚliW (członek

zespołu kontrolerów);

4. Dariusz Sierpień — Inspektor Wojewódzki Oddziału kontroli finansowej w Wydziale

Finansów i Budżetu ŚUW (czlonek zespołu kontrolerów).

*2

Przedmiotem planowanej kontroli będzie prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej

z budżetu państwa na realizację zadania pn.,, Zakup karetki typu P w wersji podstawowej

do przewozu pacjentów na podstawie umowy dotacji nr PSZ.yIII.3.20 18 z dnia 16 sierpnia 2018

roku zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Buskim.



*3

Okres objęty kontrolą: od dnia podpisania urnowy do dnia 3 1.12.2018 roku.

Zespól kontrolny przeprowadzi w dniach 26-27 czerwca 2019 roku kontrolę w siedzibie

Beneficjenta — w Starostwie Powiatowym w Busku — Zdroju mieszczącym się pod adresem

ul. Mickiewicza 15. 28-100 Busko — Zdrój oraz na miejscu realizacji zadania — w Zespole

Opieki Zdrowotnej mieszczącym się pod adresem ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko

— Zdrój.

*6

Projekt wystąpienia pokontrolnego zostanie przekazany kierownikowi jednostki kontrolowanej

w tenninie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od daty zakończenia kontroli. Wystąpienie

pokontrolne podpisze Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Wydziału Politki Społecznej i Zdrowia

ŚuW.

*

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor lub Zastępca

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW.

*8

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora Wydzialu Polityki

Społecznej i Zdrowia oraz Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW.

Zarządzenie wchodzi w życie z dnieni podpisania.

Agat, k%JJtyszek


