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INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/PIII IIOS
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU
Projekt realizowanyw ramachZintegrowanegoProgramuOperacyjnegoRozwoju Regionalnego.
wsp6ltinansowanyze Srodk6wUnii Europelskiejz Europc'jskiegoFunduszuRozwoju Regionalnego
oraz BudzetuPafistwa

Do Informacji Pokontrolnej wprowadza sig nastgpuj4cezmianyi

s1
Ulega zmianie Informacja Pokontrolna w nastgpuj4cychczg6ciach:
W czgScitr.4.1,,Wniosek o platnoSd" wprowadza sie nastppuj4c4 zrnianp:

l)

-we wniosku o platnoSdnr 2.22|ZFEJA305U A2.22fi1A3.5.11033l04lu l3l05l3107
wnioskowana kwota : 215.505.27PLN

$2
Pozostalepostanowienia Informacj i Pokontrolnej pozostaj4bez zmian.

POUCZENIE
Kierownikjednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowa2niona mo2e zglosii w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
informacj i pokontrolnej zastrzeienia do treSci zawartych w tej informacj i.
ZastrzeZeniadoinformacjipokontrolnej wraz zniezaakceptowan4informacj4pokontroln4kierownikjednostkikontrolowanej
lub osoba przez niego upowaZniona przesyla do jednostki kontrolujqcej.
JeZelijednostka kontrolowana niezgJaszazastrzeieh do informacji pokontrolnej, kierownikjednostki kontrolowanej lub osoba
przezniego upowaZniona podpisuje przeslan4informacjg pokontroln4iprzekazujej4dojednostki kontroluj4cejwterminiedo l4dni
od dnia dorgczenia.
W przypadku przekroczenia terminu okeSlon ego na zlo2enie zastrzezeh kierownik jednostki kontroluj4cej odmawia
r ozpatrzeniazgloszonych zastrze2eh.
Jednostka kontroluj4ca rozpatruje zgloszonezastrzeZeniaw terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontroluj4cy mog4 w
razie potrzeby podj4i dodatkowe czynno5ci kontrolne w celu ustalenia zasadnoScizastrzs\eh.
Wprzypadkustwierdzeniazasadnoicizastrzeleiinformacjapokontrolnajestprzesylanaponowniedoakceptacjijednostki
kontrolowanej wterminie14dnioddniaotrzymaniazastrzezef.Wprzlpadkunieuwzglgdnienia zapisanychzastrzelehkontroluj4cy
ponownie przekazuje2 egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie 14 dni od dnia otr4mania zastrze\eh.
Kierownikjednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowa2niona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji
pokontrolnej wysyla podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy
podpisania informacji pokontrolnej i wysyla je kierownikowi jednostki kontroluj4cej wraz jednym egzemplarzemniepodpisanej
informacj i pokontrolnej.
Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownikajednostki kontrolowanej lub osobg przezniego upowaZnion4
nie wgtrzyrnuie sporzadzenia i przekazania zalecefrpokontrolnych.
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