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Szczecin, 18 sierpnia 2020 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W dniu 14 sierpnia 2020 r., działając na podstawie upoważnienia nr 392/20, Krzysztof Wika, główny

specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Zachodniopomorskiego, przeprowadził kontrolę Gminy Rewal w zakresie realizacji dotacji celowej

udzielonej w celu wykonania zadania pn. Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na hali

sportowej w Niechorzu, gmina Rewal, zgodnie z umową nrWEiS-ll/D/48/2019 z dnia 28 czerwca

2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rewal, zawartą na podstawie uchwały

nr VII/87/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru

województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury

sportowej w 2019 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 28 szt. naświetlaczy LED

w hali sportowej w Niechorzu. Podczas kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Koszt ogólny zadania wyniósł 32832,34 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego w kwocie 16416,17 zł pokryła 50% wartości. Niewykorzystana

kwota dotacji w wysokości 2 083,83 zł została zwrócona na rachunek Województwa..

2. Wydatek na podstawie faktury nr 3/07//19 został opłacony w całości, zgodnie

z przedłożonym potwierdzeniem realizacji dyspozycji przelewu.

3. Faktura została opisana i opatrzona stosownymi pieczęciami, zgodnie z zapisem §3 ust.2

umowy.

4. Wybór wykonawcy nastąpił na podstawie rozeznania rynku, opisanego we wniosku.
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 umowy zostało

sporządzone.

6. Tablica z informacją o źródłach dofinansowania zadania, o czym mowa w § 6 umowy, znajduje
się w widocznym miejscu na ścianie przy wejściu do hali.

W związku z powyższym stwierdza się, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo.
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