
Kontrole w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2019 

Organ kontrolujący Czas trwania 

kontroli 

Zakres kontroli 

Delegatura Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego  

w Białymstoku 

21.12.2018 r. - 

21.03.2019 r. 

Kontrola określonych przepisami prawa 

procedur podejmowania i realizacji 

decyzji w przedmiocie rozporządzania 

mieniem przez BbPN w latach 2008-

2015 w zakresie zawierania umów na 

dzierżawę nieruchomości i ubiegania 

się o płatności w ramach systemu 

wsparcia bezpośredniego 

Starostwo Powiatowe  

w Grajewie 

16.01.2019 r. Kontrola realizacji zadań powierzonych 

Delegatura Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego  

w Białymstoku 

04.02.2019 r. – 

21.03.2019 r. 

Kontrola określonych przepisami prawa 

procedur podejmowania i realizacji 

decyzji w przedmiocie rozporządzania 

mieniem przez BbPN w latach 2008-

2018 w zakresie zawierania umów na 

dzierżawę nieruchomości i ubiegania 

się o płatności w ramach systemu 

wsparcia bezpośredniego 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie 

19.02.2019 r. – 

22.02.2019 r. 

Kontrola realizacji umowy nr 

286/2017/Wn-10/OP-IN-YS/D 

Starostwo Powiatowe w 

Mońkach 

19.03.2019 r. Kontrola realizacji zadań powierzonych 



Organ kontrolujący Czas trwania 

kontroli 

Zakres kontroli 

Delegatura Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego  

w Białymstoku 

21.12.2018 r. – 

21.06.2019 r. 

Kontrola określonych przepisami prawa 

procedur podejmowania i realizacji 

decyzji w przedmiocie rozporządzania 

mieniem przez BbPN w latach 2008-

2018 w zakresie zawierania umów na 

dzierżawę nieruchomości i ubiegania 

się o płatności w ramach systemu 

wsparcia bezpośredniego 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie 

15.04.2019 r. – 

18.04.2019 r. 

Kontrola trwałości umowy nr 

84/2018/Wn10/OP-wk/D 

Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej w Białymstoku 

17.04.2019 r. - 

02.07.2019 r. 

Audyt w zakresie gospodarowania 

środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach programu 

Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-

2020 

Komenda Powiatowa PSP w:  

- Grajewie, 

- Augustowie, 

- Mońkach, 

- Sokółce 

26.04.2019 r. Kontrola przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych oraz rozpoznanie 

możliwości i warunków prowadzenia 

działań ratowniczych przez jednostki 

ochrony przeciwpożarowej 

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Mońkach 

14.06.2019 r. Karminie zwierząt dzikich w Ośrodku 

Rehabilitacji Zwierząt  



Organ kontrolujący Czas trwania 

kontroli 

Zakres kontroli 

Delegatura Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego  

w Białymstoku 

21.12.2018 r. - 

20.09.2019 r. 

Kontrola określonych przepisami prawa 

procedur podejmowania i realizacji 

decyzji w przedmiocie rozporządzania 

mieniem przez BbPN w latach 2008-

2018 w zakresie zawierania umów na 

dzierżawę nieruchomości i ubiegania 

się o płatności w ramach systemu 

wsparcia bezpośredniego 

Państwowa Straż Łowiecka 

w Białymstoku 

03.09.2019 r. -

05.09.2019 r. 

Kontrola podmiotu posiadającego 

zgodę na chów i hodowlę dzików do 

celów dydaktyki, badań naukowych, 

zasiedleń i eksportu zwierzyny żywej. 

Państwowa Inspekcja Pracy 

w Białymstoku 

27.09.2019 r. - 

29.10.2019 r. 

Realizacja środków prawnych 

wydanych po ostatniej kontroli. Prawna 

ochrona pracy, w tym stosunek pracy, 

czas pracy, wynagrodzenie oraz bhp. 

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Mońkach 

10.10.2019 r. Kontrola kompleksów leśnych na 

działkach o nr geodezyjnych 153, 156, 

160 Obręb Olszowa Droga za Twierdzą. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Białymstoku 

29.11.2019 r. Kontrola Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w 

Łomży 

20.12.2019 r. - Kontrola programu rolno-

środowiskowo-klimatycznego 
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