Informacje o kontrolach przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie przez
organy zewnętrzne w 2017 roku
Lp. Jednostka kontrolująca
1.

Archiwum Państwowe w Ełku

Termin
kontroli
20.04.2017

2.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie

10.03.2017 –
02.06.2017

3.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

09.05.2017

4.

Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych

20.06.2017

5.

Urząd Marszałkowski
Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie

22.08.2017

6.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

04.09.2017 –
06.09.2017

7.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

06.09.2017 –

Przedmiot kontroli
Przestrzeganie przepisów o
narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach
Budowa i utrzymanie dróg
lokalnych w województwie
warmińsko-mazurskim
Rzeczowa i finansowa realizacja
zadania pn. „Zwiększenie
bezpieczeństwa, dostępności oraz
rozwój infrastruktury turystycznej
na terenie Powiatu
Węgorzewskiego poprzez remont
drogi powiatowej Nr 1799N na
odcinku Kamionek Wielki –
Dłużec”.
Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa wraz ze zmianą
nawierzchni drogi powiatowej Nr
1732N na odcinku Pozezdrze –
Kuty”.
Projekt PROW na lata 2014-2020
Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i
w oszczędzanie energii
„Przebudowa wraz ze zmianą
nawierzchni drogi powiatowej Nr
1732N na odcinku PozezdrzeKuty”
Realizacja zadania zleconego z
zakresu administracji rządowej
polegającego na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej w
zakresie dot. przygotowania
organizacyjnego powiatu
węgorzewskiego do wykonywania
tego zadania oraz kontrola lokali,
w których usytuowane są punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej i
obowiązków informacyjnych z
tym związanych.
Ocena realizacji przez organ

Budowlanego w Olsztynie

16.10.2017

8.

Urząd Marszałkowski
Województwa warmińskoMazurskiego

20.09.2017

9.

Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

26.10.201727.10.2017

10.

Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

20.12.2017

ustawowych zadań określonych
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –
Prawo budowlane,
Projekt PROW na lata 2014-2010
Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i
w oszczędzanie energii
„Przebudowa wraz ze zmianą
nawierzchni dróg powiatowych nr
1756N na odcinku od DK 63 do
miejscowości Pawłowo i nr 1758N
na odcinku Rudziczki –
Łęgwarowo w Powiecie
Węgorzewskim
Ocena prawidłowości
oznakowania wybranych dróg
powiatowych i dróg gminnych, na
których za zarządzanie ruchem jest
odpowiedzialny starosta, w
kontekście zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli.
Wykonywanie zadań obrony
cywilnej i zarządzania
kryzysowego na terenie
województwa warmińskomazurskiego.

