
Zarządzenie Nr 48/2018 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 5 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r.; 

poz. 1868 ze zm.), § 70 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

wprowadzonego uchwałą Nr 2217/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r., zarządzam co 

następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli doraźnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

§ 2. Kontrola przeprowadzona zostanie przez zespół kontrolny w składzie: 

1) Lucyna Jankowska, dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli - przewodnicząca zespołu, 

2) Roma Czysz, dyrektor Wydziału Organizacyjnego, 

3) Anna Lachowicz, zastępca dyrektora Wydziału Finansów, 

4) Mariusz Strzyżewski, audytor wewnętrzny, 

 w terminie określonym w upoważnieniu. 

§ 3. Tematem kontroli jest realizacja przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uchwały Nr 

XXXIV/488/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania 

dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi oraz 

uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu w tym zakresie. 

§ 4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół. 

§ 5. Wyniki kontroli oraz ocena kontrolowanej działalności przedstawione zostaną w wystąpieniu 

pokontrolnym. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom: Wydziału Audytu i Kontroli, Wydziału Organizacyjnego i 

Wydziału Finansów. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 48/2018 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 5 czerwca 2018 roku 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1868 ze zm.) Starosta organizuje pracę starostwa powiatowego. Zgodnie § 70 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu wprowadzonego uchwałą Nr 2217/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 

grudnia 2017 r. 

Zgodnie z § 70 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu wprowadzonego 

uchwałą Nr 2217/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. Starosta w zakresie swoich kompetencji 

wydaje zarządzenia w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa. 

W związku z doraźną potrzebą uzyskania zapewnienia w zakresie działań przeprowadzonych przez Wydział 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa celem realizacji uchwały Nr XXXIV/488/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z 

dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i 

zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi oraz uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu w tym zakresie konieczne 

jest przeprowadzenie kontroli doraźnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 


