Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w 2012 roku

Lp.

1

Nazwa podmiotu
przeprowadzajacego kontrolę

2

Czas trwania
czynności kontrolnych

3

Tematyka
przeprowadzonej kontroli

Rodzaj dokumentu
pokontrolnego

4

5

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

od dnia 01.02.2012 r. do dnia
29.02.2012 r.

Prawidłowość przeprowadzania postępowań kopia protokółu z czynności
przeprowadzonych przez Urząd
przetargowych dot. projektu nr
POIS.08.02.00-004/08 " Przebudowa ul.
Skarbowy .
Lotniczej w ciągu drogi krajowj nr 94 we
Wrocławiu "

AUDOMAX BłaŜej Biliński& Piotr Dwójnik

od dnia 20.02.2012 r. do dnia
20.02.2012 r.

Audyt zewnetrzny projektu System
Raport i opinia znajduje się w
Informacji Miejskiej we Wrocławiu zgodnie z Dziale Monitoringu / IXM /
zawartą umową .

Audyt Consulting " Pająk i Putrany "

od 15.03. do 20.03.2012 r.

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego we
Wrocławiu

od 18.04. do 15.05.2012 r.

Zgodnie z umową o audyt zewnętrzny
Raport - Sprawozdnie i opinia dot.
projektu UDA-RPDS.06.02.00-02-062/09-00 projektu " Rozwój turystyki
aktywnej i rekreacji poprzez
zagospodarowanie terenu
Promenady Staromiejskiej na
idcinku ul. Krupnicza do pl Jana
Pawła II wraz zabudową kładki
pieszo-rowerowej w rejonie pl.
Kontrola zgodnie z upowaŜnieniem
Protokół kontroli . Wystąpienie
przestrzegania przepisów ustawy o dostępie pokontrolne z dnia 28 czerwca
do informacji publicznej ;przestrzegania
2012 r.
przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych ;windykacja naleŜności z tytułu
opłaty parkingowej za okres 2011 roku .

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego Adrian Kyć i Daniel Owczarek

od 02.07. do 04.07.2012 r.

Kontrola projektu nr RPOS.03.01.00-02040/09ps. " Budowa Połączenia Obwodnicy
Śródmiejskiej z portem lotniczym we
Wrocławiu - etap - II "

Informacja Pokontrolna z dnia
03.12.2012 r. wraz z ostatecznym
stanowiskiem kontrolujących co do
wniesionych zastrzeŜeń do
protokółu kontroli

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego we
Wrocławiu

od 28.08. do 18.09.2012 r.

Realizacja przez ZDiUM projektu "Miejskie
Teletechniczne Kanały Kablowe dla
Wrocławia " , w tym procedura wydawania
zezwoleń na umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń i infrastruktury
teletechnicznej w latach 2010 -2012

Protokół kontroli Wystąpienie
Pokontrolne z dnia 15 października
2012 r. Odpowiedź na zalecenia
pokontrolne z dnia 19.11.2012 r.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
7.

od dnia 13.12 . Do dnia 28.12.2012 Kontrola Zakładu Biologicznego
Protokół kontroli
r.
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony
powietrza .
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