
Protokoły pokontrolne: 

2012 

o Informacja kontrolna z kontroli nr RPLB.04.02.02-08-007/08-01 wszystkich obszarów 

wynikających z umowy o dofinansowanie; jednostka kontrolująca: Instytucja 

Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 

o Protokół kontroli z dnia 22 czerwca 2012r. – stan sanitarno-higieniczny obiektu, 

dezynfekcja sprzętu, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, 

wentylacja/klimatyzacja w obiekcie (szalet publiczny Drezdenko); organ kontrolujący: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku 

o Protokół kontroli z dnia 11 czerwca 2011r. – stan sanitarno-higieniczny obiektu, 

dezynfekcja sprzętu, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa (miejsce 

wykorzystywane do kąpieli: Zagórze, Lubiewo); organ kontrolujący: Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku 

o Raport z czynności kontrolnych nr 04/413/0005/12 z dnia 13.01.2012r. – Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – sprawdzenie stanu rzeczywistego 

wykonania operacji z dokumentacją powykonawczą załączoną do wniosku  o płatność 

ostateczną; przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego 

o Raport z czynności kontrolnych nr 04/413/0106/12 z dnia 22.05.2012r. – Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – sprawdzenie stanu rzeczywistego 

wykonania operacji; przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego 

o Protokół kontroli z dnia 30 lipca 2012r. – stan sanitarno-higieniczny obiektu, 

dezynfekcja sprzętu, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, (targowisko 

Drezdenko); organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Drezdenku 

o Informacja po kontroli na miejscu projektu Budowa gminnej infrastruktury dostępu do 

Internetu dla osób wykluczonych nr POIG.08.03.00-08-057/10-00 realizowanego 

przez Gminę Drezdenko przeprowadzonej w dniach 18-20.06.2012r. przez Władzę 

Wdrażającą Programy Europejskie  

o Raport z czynności kontrolnych nr 04/413/0139/2012 z dnia 08.08.2012r. – Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – kontrola etapu obsługi wniosku o 

płatność; przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego 

o Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie 

Miejskim w Drezdenku – kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 

przedmiocie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na detaliczną 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży … - LUW w Gorzowie Wlkp. 

o Protokół kontroli z dnia 07 września 2012r. – kontrola sprawdzająca (targowisko 

Drezdenko); organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Drezdenku 



o Protokół z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w dniu 

25.10.2012r. w sprawie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców; organ 

kontrolujący: Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. 

o Raport z czynności kontrolnych nr 04/413/0194/2012 z dnia 29.11.2012r. – Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – kontrola etapu obsługi wniosku o 

płatność; przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego 

 

 


