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URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, ŹĄ .01.2020 r.

BIURO KONTROLI

KR.0643.1.2020
Sprawozdanie Biura Kontroli Urzędu Miasta Olsztyna
z działalności kontrolnej w 2019 roku
Przeprowadzane przez pracowników Biura Kontroli w roku 2019 postępowania kontrolne realizowane
były na podstawie regulacji zawartych w Zarządzeniu nr 228 z dnia 10.07.2013 r. Prezydenta Olsztyna
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowań kontrolnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, miejskich
jednostkach organizacyjnych, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
samorządowych instytucjach kultury oraz podmiotach zewnętrznych korzystających ze środków
publicznych przekazywanych im przez Miasto Olsztyn.
Plan kontroli Biura Kontroli na rok 2019 zatwierdzony przez Prezydenta Olsztyna w dniu
18.12.2018 r. składał się z 25 pozycji, w tym w pozycji nr 6 zaplanowano postępowania kontrolne
w podmiotach w liczbie od 1 do maksymalnie 10.
W ciągu roku Plan Kontroli na rok 2019 nie był modyfikowany; zrealizowano 24 pozycje
wyszczególnione w Planie jw. Poza realizacją postępowań kontrolnych ujętych w Planie pracownicy
Biura Kontroli w roku 2019 przeprowadzili 2 kontrole pozaplanowe oraz rozpoczęli w grudniu 2019
roku kontrolę doraźną, która do chwili redagowania niniejszego sprawozdania pozostaje w toku.
Ponadto współuczestniczyli w 1 postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez inną komórkę
organizacyjną Urzędu Miasta Olsztyna. Szczegółową realizację Planu Kontroli na rok 2019 oraz
pozaplanową działalność Biura Kontroli przedstawiono w załącznikach odpowiednio nr 1 i nr la do
niniejszego sprawozdania.
Realizując kontrole planowe i pozaplanowe (doraźne) pracownicy Biura Kontroli jednocześnie
monitorowali wypełnianie zaleceń pokontrolnych podmiotów przeprowadzających kontrole
w komórkach oraganizacyjnych Urzędu Miasta oraz koordynowali wystąpienia i odpowiedzi związane
z ich realizacją. Ponadto gromadzili informacje o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych
w miejskich jednostkach organizacyjnych, zestawienie których przedstawiono w załączniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.
I.

Kontrole planowe - obejmujące niżej wymienione zagadnienia:

1. Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz
pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowania mieniem - w kontekście dysponowania przez dyrektora szkoły lub placówki
środkami określonymi w planie finansowym i spoczywającej na nim odpowiedzialności za ich
prawidłowe wykorzystanie wynikającym z art. 57 ust. 2 pkt I w związku z art. 68 ust. 1 pkt 5
ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.). Kontrole przeprowadzono w 6
następujących jednostkach oświatowych: Przedszkolu Miejskim Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 5,
Szkole Podstawowej Nr 33, Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół
Specjalnych. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w 2 niżej wymienionych jednostkach
ujawniono nieprawidłowości i uchybienia, które skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych, tj.:
1) w Szkole Podstawowej Nr 33 - wydano 1 zalecenie pokontrolne zobowiązujące dyrektora
jednostki do stworzenia etatowej służby bhp w jednostce zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie art. 237u§ 1 oraz § 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
dotyczącego obowiązku pracodawcy zatrudniającego więcej niż 100 pracowników do tworzenia
służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) w Zespole Szkół Specjalnych - przedstawiono 1 zalecenie pokontrolne zobowiązujące
dyrektora jednostki do konieczności wypełnienia ustawowego obowiązku opiniowania projektu
planu finansowego szkoły przez Radę Pedagogiczną, zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
W pozostałych 4 kontrolowanych jednostkach, tj.: Przedszkolu Miejskim Nr 6, Szkole
Podstawowej Nr 5, Nr 10 i Nr 1, nie wystąpiły uchybienia i nieprawidłowości wymagające
formułowania zaleceń pokontrolnych.
2. Sposób wydatkowania środków w ramach otrzymanych z budżetu Miasta w roku 2016
podmiotowych i celowych dotacji; uregulowania organizacyjno - prawne, regulaminy,
rachunkowość jednostki i polityka rachunkowości, realizacja zawartych umów w w/w okresie.
Kontrolę przeprowadzono w Olsztyńskim Teatrze Lalek, jej wyniki ujawniły nieprawidłowości
i uchybienia, które skutkowały wydaniem 12 zaleceń pokontrolnych, zobowiązujących dyrektora
jednostki do:
- ustalenia w formie pisemnej zasad (polityki) rachunkowości na podstawie art 10 ust. 2 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie obejmującym co najmniej zakres
wymagany art. 10 ust 1 tej ustawy.
- sporządzania planu finansowego na dany rok budżetowy w szczegółowości określonej w' art. 31
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- opracowania i wdrożenia na podstawie art. 77: ustawy' z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
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-

-
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w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi regulaminu wynagradzania pracowników,
0 któiym mowa w art. 31 d ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
1 prowadzeniu działalności kulturalnej,
prowadzenia ewidencji/ rejestru zawieranych umów cywilno - prawnych oraz sporządzania
umów zlecenia, które w swej treści nie będą zawierały cech charakterystycznych dla umów
0 pracę i umów o dzieło, które w swojej szczegółowości jednoznacznie będą wskazywały na
charakter wykonania danego dzieła; ponadto wypłacania wynagrodzenia zgodnie z terminami
1 zasadami określonymi w zawartych umowach,
dostosowania obowiązujących aktów wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień
publicznych do regulacji wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych,
rozliczania wyjazdów służbowych zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprctwie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej,
stosowania zapisów w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 5, art. 24 ust. 5 pkt 3, art. 26 ust.l pkt 1
ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej,
stosowania przepisów Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w spranie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy w przypadkach wykorzystywania samochodów prywatnych pracowników do celów
służbowych,
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- dokonania przeglądu wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w jednostce w celu
wyeliminowania aktów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz merytorycznie
nieuzasadnionych,
- wydawania zarządzeń oraz ich zmian w sposób wynikający z obwieszczenia Rady Ministrów
z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów vt; sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,
- stosowania w' zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych przepisów art. 14 ust. 2, art. 20 ust. 2,
art. 21 ust. 1 oraz art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
- oznaczania datą dzienną wpływu każdego dokumentu, który wpływa do Instytucji i jest istotny
w zakresie realizowanych zadań statutowych lub prowadzonej gospodarki finansowej.
3. Dysponowanie środkami otrzymanymi w 2018 roku z rezerw budżetu Miasta oraz ich rozliczenie.
Kontrole przeprowadzono w 2 poniższych jednostkach:
1) Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych UMO - w zakresie
prawidłowości wykorzystania kwoty 220.000 zł z rezerwy ogólnej zgodnie z przeznaczeniem
określonym w Zarządzeniu nr 423 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 września 2018 r. Kontrola
dotyczyła wydatków realizowanych w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej w § 4330
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Czynności kontrolne wykazały, że przyznane jednostce środki pochodzące
z rezerwy ogólnej Miasta nie zostały rozliczone w sposób przewidziany Zarządzeniem nr 6
Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie instrukcji wykonywania budżetu
i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna ze zm., tj. nie zostało sporządzone
rozliczenie na formularzu pozwalające wprost stwierdzić wysokość i zakres wydatków
w kontrolowanym zakresie. W związku z powyższym wydano 1 zalecenie pokontrolne
zobowiązujące dyrektora jednostki do rozliczania w przypadku wykorzystania środków
pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu Miasta Olsztyna, w sposób przewidziany regulacjąjw.
2) Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” - w zakresie wykorzystania kwoty 110 399,00 zł
z rezerwy celowej zgodnie z przeznaczeniem określonym w Zarządzeniu nr 263 Prezydenta
Miasta Olsztyna z dnia 10.07.2018 r. - na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Olsztyna nr 392 z dnia 23.08.2018 r. na wypłatę nagród jubileuszowych
i odpraw emerytalnych. Czynności kontrolne wykazały, że środki pochodzące z rezerwy
celowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w sposób określony
Zarządzeniem nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie instrukcji
wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.
Dodatkowe czynności kontrolne przeprowadzone w jednostce w zakresie prawidłowości
dysponowania przyznanymi jednostce środkami budżetowymi i gospodarowania mieniem
w 2018 roku z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur
wewnętrznych nie wykazały nieprawidłowości.
4. Stosowanie zapisów instrukcji określonych w Zarządzeniu Nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia
9 stycznia 2017 r. w sprawie instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Olsztyna. Postępowania kontrolne przeprowadzono w 4 komórkach organizacyjnych
Urzędu Miasta Olsztyna, tj.:
1) Wydziale Inwestycji Miejskich - czynności kontrolne obejmujące sprawdzenie prawidłowości
stosowania instrukcji określonych w Zarządzeniu nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia
2017 r. w zakresie sporządzenia przez Wydział planów finansowych po zmianach w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Wydziału Budżetu w przypadkach,
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w których sporządzone plany po zmianach przechowuje się aktach Wydziału i które nie
podlegają przekazaniu do Wydziału Budżetu - nie wykazały nieprawidłowości.
2) Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - czynności kontrolne, które
obejmowały sprawdzenie prawidłowości stosowania instrukcji określonych w ww. Zarządzeniu
nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w zakresie sporządzenia przez Wydział
planów finansowych po zmianach w terminie nie dłuższym niż 7 dnia od daty otrzymania
zawiadomienia z Wydziału Budżetu w przypadkach jw. - wykazały uchybienia. Dyrektor
Wydziału zobowiązany został do przestrzegania przepisów Instrukcji 6, 8, 10 stanowiących
załączniki do ww. Zarządzenia nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie
instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozyfinansowej Miasta Olsztyna.
3) Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków - czynności kontrolne obejmujące sprawdzenie
prawidłowości stosowania instrukcji określonych w ww. Zarządzeniu nr 6 Prezydenta Olsztyna
z dnia 9 stycznia 2017 r. w zakresie sporządzenia przez Wydział planów finansowych po
zmianach w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Wydziału
Budżetu jak w pkt 1) i 2) nie wykazały znaczących uchybień.
4) Biurze Rady Miasta - czynności kontrolne obejmowały sprawdzenie prawidłowości stosowania
instrukcji określonych w ww. Zarządzeniu nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r.
w zakresie sporządzenia przez Biuro planów finansowych po zmianach w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Wydziału Budżetu jw. nie wykazały
nieprawidłowości.
5. Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych; terminowość, regulowania zobowiązań oraz
przekazywania składek ZUS i środków na rachunek ZFŚS w roku 2017; sposób zawierania umów
z realizatorami programów profilaktycznych. Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Zespole
Profilaktyki i Terapii Uzależnień - wyniki kontroli w wymienionym powyżej zakresie nie wykazały
uchybień i nieprawidłowości wymagających formułowania zaleceń pokontrolnych.
6. Weryfikacja składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wielkości sprzedaży alkoholu oraz
źródeł zaopatrywania w alkohol w roku 2018 w kontekście postanowień ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Termin
przeprowadzenia kontroli i liczba podmiotów do skontrolowania podlegały ustaleniom
z kierownikiem komórki organizacyjnej zgłaszającej zagadnienie kontrolne. W wyniku ustaleń
z kierownikiem komórki organizacyjnej zgłaszającej ww. zagadnienie roku 2019 nie
przeprowadzono kontroli w ww. zakresie.
7. Dochodzenie należności ze szczególnym uwzględnieniem należności wymagalnych, prawidłowość
dokonywania odpisów aktualizujących należności oraz prawidłowość postępowania przy
udzielaniu ulg w spłacie należności. Kontrole przeprowadzono w 3 następujących jednostkach:
1) Szkole Podstawowej Nr 13 - czynności kontrolne ujawniły nieprawidłowości i uchybienia,
które skutkowały wydaniem 3 zaleceń pokontrolnych, polecających dyrektorowi jednostki:
- aktualizowanie należności, z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonywanie odpisu aktualizującego, tj. stosowania księgowania na koncie 290,
- wprowadzenie do dokumentacji zawierającej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
szkoły zapisów opisujących szczegółowo sposób ustalania odpisów aktualizujących
należności oraz wskazania, w jaki sposób powinno być dokumentowane ich utworzenie,
- dokonywania wydatków w ramach zamówień publicznych zgodnie z procedurami opisanymi
w obowiązującym w szkole regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość
szacunkowa nie przekracza w złotych kwoty 30.000 euro netto.
4

2) Ośrodku Sportu i Rekreacji - czynności kontrolne nie ujawniły nieprawidłowości, nie wydano
zaleceń pokontrolnych.
3) Olsztyńskim Parku Naukowo- Technologicznym - czynności kontrolne nie wykazały
nieprawidłowości wymagających formułowania zaleceń pokontrolnych.
8. Kontrola gospodarki finansowej jednostki- w zakresie sprawdzenia oceny poprawności wydatków
z planem finansowym oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości planu finansowego za 2018 rok.
Kontrole przeprowadzono w 2 następujących jednostkach:
1) Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku -wyniki kontroli nie ujawniły nieprawidłowości, nie
wydano zaleceń pokontrolnych.
2) Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 -nie stwierdzono nieprawidłowości mających ujemny
wpływ na gospodarkę finansową jednostki, nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
9. Gospodarowanie środkami finansowymi - w zakresie przebiegu procesów związanych
z wydatkowaniem środków zgodnie z planem finansowym w zakresie paragrafów rzeczowych,
a w jednostce oświatowej również gospodarką środkami gromadzonymi i wydatkowanymi na
wydzielonym rachunku dochodów.
Postępowaniami kontrolnymi objęto:
1) Zespół Szkół Ekonomicznych - czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości i uchybień
wymagających formułowania zaleceń pokontrolnych.
2) Dom Pomocy Społecznej - czynności kontrolne nie ujawniły nieprawidłowości, nie wydano
zaleceń pokontrolnych.
3) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - czynności kontrolne
wykazały uchybienia i nieprawidłowości, które skutkowały przedstawieniem 4 zaleceń
pokontrolnych zobowiązujących dyrektora jednostki do:
- ustalenia polityki rachunkowości w zakresie wynikającym z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 tejże ustawy stosowania
przyjętych zasad rachunkowości,
- dostosowania Regulaminu organizacyjnego Ośrodka do formy organizacyjno-prawnej
jednostki stosownie do art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
- powierzenia pracownikowi realizującmu zadania głównego księgowego czynności
właściwych na danym stanowisku i umożliwiających mu wykonywanie wynikającego z art.
54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych obowiązku dokonywania wstępnej kontroli,
- dokonywania wydatków zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4) Świetlicę Terapeutyczna nr 1 - czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości, nie
wydano zaleceń pokontrolnych.
5) Świetlicę Terapeutyczną nr 2 - wyniki kontroli nie ujawniły nieprawidłowości, nie wydano
zaleceń pokontrolnych.
II.

Kontrole pozaplanowe (doraźne).

W roku 2019 zaistniała konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnych obejmujących następujące
zagadnienia:
1) zbadanie zasadności zarzutów dotyczących niesprawiedliwego traktowania pracowników przez
dyrektora jednostki, zgłoszonych przez pracownika Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie w
anonimowym piśmie skierowanym do Prezydenta Olsztyna; czynności kontrolne ujawniły
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nieprawidłowości i uchybienia, które skutkowały wydaniem 2 zaleceń pokontrolnych, polecających
dyrektorowi jednostki:
- przyznawania dodatku specjalnego pracownikom Szkoły zgodnie z obowiązującym
Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami Szkoły Podstawowej
Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie,
- przyznawania nagród dla nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr XII/174/11 RMO z dnia
29.06.2011 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
2) prawidłowość ustalania wynagrodzeń dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a
także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw
doraźnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zbadanie gospodarowania
środkami finansowymi Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Niesłyszących w Olsztynie
w zakresie realizacji wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych. Ujawnione w toku
postępowania kontrolnego uchybienia i nieprawidłowości były na bieżąco korygowane przez
dyrektora jednostki, w związku z czym nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
3) rozpoczęte w grudniu 2019 roku czynności kontrolne w Centrum Informatycznych Usług
Wspólnych Olsztyna do chwili redagowania niniejszego sprawozdania nie zostały zakończone.
Wszystkie kontrole planowe i doraźne realizowane były samodzielnie przez pracowników Biura
Kontroli bez angażowania innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna.
III.

Kontrole zewnętrzne.

Pracownicy Biura Kontroli monitorowali i koordynowali wypełnianie zaleceń pokontrolnych
podmiotów zewnętrznych przeprowadzających w roku 2019 kontrole w komórkach organizacyjnych
Urzędu Miasta, redagowali odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne związane z ich realizacją oraz
podawali informację o przebiegu i wynikach kontroli do wiadomości publicznej.
W roku 2019 kontrole przeprowadzone były przez niżej wymienione podmioty oraz obejmowały
następujące zagadnienia:
1) Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - wykonywanie zadań obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego terenie województwa warmińsko - mazurskiego w latach 2017-2019.
Wyniki kontroli zostały przekazane Prezydentowi Olsztyna wystąpieniem pokontrolnym z dnia
12 grudnia 2019 r. znak: ZK-I.431.5.1.2019; działania Urzędu Miasta Olsztyna w zakresie objętym
kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami. Postępowanie kontrolne: KR.1710.1.2019.
2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie - kontrola w zakresie: 1) prawidłowości
i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których
pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego; 2) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 3) prawidłowości i terminowości
opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz 4) wystawiania zaświadczeń
lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. W dniu 14.02.2019 r. inspektor kontroli
sporządził protokół kontroli, który następnie został przez niego skorygowany w dniu 20.03.2019 r.
- zaleceń pokontrolnych nie wydano. Postępowanie kontrolne: KR.1710.2.2019.
3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie - realizacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem
kwalifikacji wojskowej w okresie od 04.02.2019 r. do 26.03.2019 r. W dniu 16.05.2019 r.
Prezydent Olsztyna otrzymał wyniki ww. kontroli - Wystąpienie pokontrolne ZK-III.431.7.2019
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z dnia 15.05.2019 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, w związku z czym zaleceń
pokontrolnych nie wydano. Postępowanie kontrolne KR. 1710.3.2019.
4) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie - kontrola doraźna Prezydenta
Olsztyna, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej (Wydział Urbanistyki
i Architektury) w sprawie zakończonej wydaniem decyzji nr 11-163/2015 z dnia 24.04.2015 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
polegających na rewaloryzacji - remoncie i przebudowie Parku Miejskiego Podzamcze
w Olsztynie w ramach kontynuacji projektu pn. poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni
publicznej Śródmieścia
budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego
Podzamcze w Olsztynie
etap ogródki restauracyjne”. Do chwili redagowania niniejszego
sprawozdania nie wpłynął żaden dokument dotyczący zakończenia czynności kontrolnych oraz
zawierający ustalenia kontroli. Postępowanie kontrolne KR. 1710.4.2019.
5) Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - wykonywanie zadań obronnych na
terenie województwa w ramach gry kierowniczej nt. „ Wyznaczanie i zabezpieczanie trasy
przejazdu kolumny marszowej brygady zmechanizowanej ulicami Olsztyna”. W dniu 4.07.2019 r.
Prezydentowi Olsztyna przedstawiony został do podpisu protokół, w którym pozytywnie oceniono
wykonywanie zadań obronnych oraz sformułowano wnioski. Postępowanie kontrolne:
KR.1710.5.2019.
6) Państwowa Inspekcja Pracy - przestrzeganie przez pracodawcę obowiązujących przepisów
w zakresie czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych na
stanowisku gońca oraz realizacja uprzednich decyzji i wystąpień PIP oraz wniosków, zaleceń
i decyzji organów kontroli nadzoru nad warunkami pracy. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia
12.06.2019 r. sformułowano 2 wnioski. Postępowanie kontrolne: KR.1710.6.2019.
7) Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - realizacja zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w zakresie dot. upowszechniania
wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. W ww.
wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27.06.2019 r., znak: FK-IV.431.10.2019 działalność Urzędu
Miasta Olsztyna została oceniona pozytywnie - nie wydano zaleceń pokontrolnych. Postępowanie
kontrolne: KR. 1710.7.2019.
8) Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - realizacja zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Kontrolą objęto okres 01.01.2016 r. 31.12.2018 r. W wystąpieniu pokontrolnym znak: IGR.-VIII.431.3.2019 z dnia 03.10.2019 r.
działalność Urzędu Miasta Olsztyna oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, które
skutkowały sformułowaniem 8 zaleceń pokontrolnych. Postępowanie kontrolne KR. 1710.8.2019.
9) Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - modernizacja ewidencji gruntów
i budynków oraz procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego a także automatyzację jego funkcjonowania. Do chwili redagowania niniejszego
sprawozdania nie wpłynął żaden dokument dotyczący zakończenia czynności kontrolnych bądź
zawierający ustalenia kontroli. Postępowanie kontrolne KR. 1710.9.2019.
10)
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie - działania na rzecz ochrony materialnego
dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych oraz współpracę przy realizacji działań i celów
ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w okresie 1.01.2016 r. —
31.07.2019 r. Ustalenia kontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, znak:
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LOL.410.013.03.2019 z dnia 31.07.2019 r. zmienionym, po rozpatrzeniu wniesionych przez
Prezydenta zastrzeżeń, przez Komisję Rozstrzygającą Najwyższej Izby Kontroli w dniu
25.10.2019r. podjętą Uchwałą zmieniającą treść wystąpienia kontrolnego. W związku ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK przedstawiła 4 wnioski pokontrolne. Postępowanie
kontrolne: KR.l 710.10.2019.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie - realizacja zadań Narodowego Programu
11)
Zdrowia na lata 2016 - 2020. W wystąpieniu pokontrolnym znak LOL.410.021.03.2019 z dnia
30.10.2019 r. zawarto 3 zalecenia pokontrolne. W dniu 20.11.2019 r. Prezydent Olsztyna wniósł
zastrzeżenia do ww. wystąpienia. Najwyższa Izba Kontroli pismem z dnia 06.12.2019 r.
zawiadomiła o posiedzeniu w dniu 08.01.2020 r. Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej
w siedzibie Delegatury NIK w Olsztynie w celu rozpatrzenia zastrzeżeń złożonych do wystąpienia
pokontrolnego. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK Uchwałą z dnia 17 stycznia
2020 r. oddalił zastrzeżenia Prezydenta. Postępowanie kontrolne KR. 1710.12.2019.
Warmińsko - Mazurski Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie - przestrzeganie
12)
przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w ramach ogólnokrajowego
cyklu kontrolnego dotyczącego przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W Zarządzeniu pokontrolnym z dnia
11.12.2019 r. sformułowano 1 zalecenie pokontrolne. Postępowanie kontrolne: KR. 1710.13.2019.
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki - prawidłowość wykonywania przez Prezydenta
13)
Olsztyna zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pod względem legalności, o których
mowa w art. 15 ust. 1, art.33 ust. 2 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami w związku z art. 127 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową
państwa i art. 94 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami. W dniu 10.01.2020 r. Prezydentowi Olsztyna przedstawiony został Projekt wystąpienia
pokontrolnego, w którym pozytywnie oceniono działalność Urzędu. Postępowanie kontrolne
KR.1710.14.2019.
Warmińsko - Mazurski Urząd Celno - Skarbowy - przestrzeganie przepisów prawa
14)
podatkowego w podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r. Zawiadomienie z dnia 18.12.2019 r.
o uwzględnieniu korekty deklaracji VAT-7 za lipiec 2014 roku złożonej w dniu 10 grudnia 2019 r.
zakończyło kontrolę celno - skarbową. Postępowanie kontrolne KR. 1710.15.2019.
Ponadto pracownicy Biura Kontroli monitorowali i koordynowali wypełnianie zaleceń i wniosków
pokontrolnych podmiotów zewnętrznych przeprowadzających kontrole w roku 2012 oraz w latach
2015-2017 w komórkach oraganizacyjnych Urzędu Miasta, w których postępowania kontrolne nie
zostały ostatecznie zakończone. Monitorowaniem objęto niżej wymienione postępowania kontrolne
przeprowadzane w wymienionym powyżej okresie przez:
1) Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Olsztynie - w zakresie ustalania i egzekwowania przez
gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej; postępowanie kontrolne KR.l710.13.2012.
2) Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie - w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw
opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za
poszczególne okresy rozliczeniowe (I-VI 2014 r., VIII-XII 2014 r. oraz I, III-VII, X i XII 2015 r.);
postępowanie kontrolne KR. 1710.2.2016.
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3) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - w zakresie wykorzystania dotacji
celowych udzielonych z budżetu państwa w rozdziale 85303 Ośrodki wsparcia - Środowiskowy
Dom Samopomocy „Dar Serca” w Olsztynie; postępowanie kontrolne KR. 1710.3.2017.
4) Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie - w zakresie zbadania zasad, trybu udzielania oraz
prawidłowości rozliczania dotacji udzielonych w latach 2010-2015 przez Miasto Olsztyn
Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „Helper” w Olsztynie; postępowanie
kontrolne KR. 1710.4.2017.
5) Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie przeprowadzający kontrolę wobec
Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „Helper” w Olsztynie - postępowanie
zarejestrowane pod znakiem: KR. 1710.7.2017.
6) Szefa Obrony Cywilnej Kraju - w zakresie prowadzenia ewidencji gospodarki materiałowej
technicznej; postępowanie kontrolne KR.1710.9.2017.
Po wprowadzeniu w życie z dniem 10.07.2013 r. zarządzeniem nr 228 Prezydenta Olsztyna
Regulaminu postępowań kontrolnych (..) w Urzędzie Miasta Olsztyna do Biura Kontroli przekazywane
były w 2019 roku w wersji elektronicznej lub papierowej informacje o kontrolach przeprowadzonych
w miejskich jednostkach organizacyjnych przez uprawnione organy zewnętrzne. Szczegółowe
zestawienie niniejszych kontroli przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Prezentowana w niniejszym sprawozdaniu działalność kontrolna Biura Kontroli była realizowana
w 5-osobowym składzie kadrowym. Zatrudnienie nowego pracownika na stanowisku inspektora,
które nastąpiło z dniem 1 lutego 2019 roku po przeprowadzonym w grudniu 2018 r. postępowaniu
konkursowym (wakat na stanowisku do spraw kontroli od 01.07.2018 r.) wymagało czasu niezbędnego do
wprowadzenia i przyuczenia do pracy. Należy podkreślić, że w przypadku kontroli o zróżnicowanej
tematyce oraz kontroli doraźnych zespół kontrolny winien liczyć co najmniej 2 pracowników i w
większości przypadków w takim składzie przeprowadzano kontrolę. Reasumując powyższe zaznaczyć
należy, że:
- plan kontroli zrealizowany został w 96,00%, a uwzględniając kontrole doraźne, które zostały
przeprowadzone zamiast kontroli planowych można uznać, że realizacja zadań osiągnęła poziom
104%,
- przeprowadzono 2 kontrole pozaplanowe (doraźne), 1 rozpoczęta w grudniu 2019 r. (do dnia
redagowania niniejszego sprawozdania niezakończona) o zróżnicowanej tematyce w różnych
jednostkach,
- pracownik Biura uczestniczył w okresie od lutego do sierpnia 2019 r. w czynnościach kontrolnych
prowadzonych przez inną komórkę organizacyjną Urzędu,
- kontrole planowe zostały przeprowadzone w zakładanych w upoważnieniach do kontroli terminach,
- pracownicy Biura Kontroli w większości przebywali na przysługujących im urlopach
wypoczynkowych w większości w terminach określonych planem urlopów na rok 2019,
- realizowane były inne zadania wynikające z bieżącej współpracy międzywydziałowej oraz związane
z wywiązywaniem się z obowiązków nałożonych zakresami czynności.
Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią załączniki Nr 1. Nr 1 a i Nr 2
Sporządził:
AKCEPTUJĘ
ORBIUJRA

s£ejg,ska

hO, o/i.

prezydent Olsztyna
Olsztyn, dnia

09.0i.XOSuth.
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Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności
kontrolnej KR w 2019 r.

Realizacja Planu Kontroli na 2019 rok oraz pozaplanowa działalność kontrolna
Biura Kontroli w 2019 roku.
Kontrole planowe - tematy postępowań kontrolnych objętych planem kontroli w 2019 roku:
1. Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez
szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł oraz prawidłowość zarządzania powierzonym
mieniem szkoły - w kontekście dysponowania przez dyrektora szkoły lub placówki środkami określonymi w planie
finansowym i spoczywającej na nim odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie wynikającym z art. 57 ust.
2 pkt 1 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
Tabela nr 1
im* zrm

1 -p-i

1.

Szkoła Podstawowa Nr 5
10-256 Olsztyn
Al. Sybiraków Nr 3A

04-29.03.2019 r.

2.

Szkoła Podstawowa Nr 33
10-689 Olsztyn
ul. Stramkowskiej Nr 13

29.01.2019 r.25.02.2019 r.

•
•
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•

Anna Czyczyn
Jacek Miłosz

Jowita
Kucharska

3.

Szkoła Podstawowa Nr 10
10-045 Olsztyn
ul. Niepodległości Nr 18

31.01.2019 r. 19.02.2019 r.

Anna
Krzykowska

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1
10-275 Olsztyn ul. S. Moniuszki Nr 10

08.04.2019 r.15.05.2019 r.

Anna Czyczyn
Jacek Miłosz

5.

Zespół Szkół Specjalnych
10-228 Olszyn
Al. Wojska Polskiego Nr 35

01-26.04.2019 r.

Jowita
Kucharska
Monika
Kozłowska

6.

Przedszkole Miejskie Nr 6
10-003 Olsztyn
ul. S. Pieniężnego Nr 3a

27.05.2019 r.28.06.2019 r.

Anna Czyczyn
Monika
Kozłowska

♦
•
•
♦
•
♦
•
•
•
•
•
■
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Postępowanie kontrolne znak: KR.1711.5.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 02.04.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 04.04.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w B1P dnia 04,04.2019 r._______
Postępowanie kontrolne znak: KR. 1711.2.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 28.02.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 04.03.2019 r.
Wydano 1 zalecenie pokontrolne.
Opublikowano w BIP dnia 04.03.2019 r.
Informacja dyrektora jednostki o podjętych
działaniach w calu realizacji zaleceń z 22.03.2019 r.
Postępowanie kontrolne KR.1711.3.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 26.02.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 05.03.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 12.03.2019 r,_______
Postępowanie kontrolne znak: KR.1711.7.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 16.05.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 23.05.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 24.05.2019 r._______
Postępowanie kontrolne KR. 1711.6.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 29.04.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 09.05.2019 r.
Wydano 1 zalecenie pokontrolne.
Opublikowano w BIP dnia 10.05.2019 r.
Informacja dyrektora jednostki o podjętych
działaniach w celu realizacji zaleceń z 24.05.2019 r.
Postępowanie kontrolne znak: KR.1711.9.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 01.07.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 08.07.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 10,07.2019 r._______

2. Sposób wydatkowania środków w ramach otrzymanych z budżetu Miasta dotacji (podmiotowych i celowych) w
roku 2016; uregulowania organizacyjno-prawne, regulaminy, rachunkowość jednostki - polityka rachunkowości,
realizacja zawartych umów w w/w okresie.
Tabela nr 2
L.p.

1.

Po.

Olsztyński Teatr Lalek
10-447 Olsztyn
ul. B. Głowackiego 17

I

*

13.05-2019 r.18.07.2019 r.

*

mmmm
ani

...
Anna
Krzykowska
Jowita
Kucharska

•
.
•
.
.
•

Postępowanie kontrolne znak: KR.1711.8.2018.
Protokół kontroli sporządzono dnia 16.08.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 27.08.2019 r.
Wydano 12 zaleceń pokontrolnych.
Dyrektor jednostki poinformował Prezydenta
Olsztyna o podjętych działaniach w celu realizacji
zaleceń pismem z dnia 25.09.2019 r.
» Opublikowano w BIP dnia 29.08.2019 r.________
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3. Dysponowanie środkami otrzymanymi w 2018 roku z rezerw budżetu Miasta oraz ich rozliczanie.
Tabela nr 3
lonl

__,

m

1.

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i
Organizacji Pozarządowych UMO

06-13.09.2019 r.

Anna
Krzykowska
Monika
Kozłowska

2.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
10-211 Olsztyn
ul.J. FałataNr 23K

08.07.2019 r.19.08.2019 r.

Jacek Miłosz

• Postępowanie kontrolne znak: KR.1712.5.2019.
• Protokół kontroli sporządzono dnia 20.09.2019 r.
• Wniesiono uwagi do protokołu, na które udzielono
odpowiedzi dnia 03.10.2019 r.
• Wystąpienie pokontrolne z 10.10.2018 r.
• Wydano 1 zalecenie pokontrolne.
• Opublikowano w BIP dnia 18.11.2019 r.
• Dyrektor poinformował Prezydenta Olsztyna o
podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń dnia
13.11.2019 r.
• Postępowanie kontrolne znak: KR. 1711.10.2019.
• Protokół kontroli sporządzono dnia 22.08.2019 r.
. Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
• Wystąpienie pokontrolne z 27.08.2019 r.
• Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
« Opublikowano w BIP dnia 28.08.2019 r,______

4. Stosowanie zapisów instrukcji określonych w Zarządzeniu Nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. w
sprawie instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.
Tabela nr 4
_________
l Termin

Ll±!
1.

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności

08-14.01.2019 r.

Anna Czyczyn

2.

Kultury i Ochrony Zabytków

13-17.05.2019 r.

Monika
Kozłowska
Barbara
Olszewska

3.

Biuro Rady Miasta

20-22.05.2019 r.

Anna Czyczyn
Jacek Miłosz

4.

Wydział Inwestycji Miejskich

27.05.2019 r.07.06.2019 r.

Jacek Miłosz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
.
•
•

Postępowanie kontrolne znak: KR.1712.1.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 14.01.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 16.01.2019 r.
Wydano 1 zalecenie pokontrolne.
Opublikowano w BIP dnia 18.01.2019 r.______
Postępowanie kontrolne znak: KR. 1712.2.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 16.05.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 23.05.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 23.05.2019 r.______
Postępowanie kontrolne znak: KR.1712.3.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 22.05.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 23.05.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 23.05.2019 r,______
Postępowanie kontrolne znak: KR. 1712.4.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 13.06.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 24.06.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 25.06.2019 r,______

5. Przeprowadzanie procedury zamówień publicznych; terminowość regulowania zobowiązań oraz przekazywania
składek ZUS i środków na rachunek ZFŚS w roku 2017; sposób zawierania umów z realizatorami programów
profilaktycznych.
Tabela nr 5
BI

1.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii
Uzależnień
10-225 Olsztyn
Al. Wojska Polskiego Nr 8

02.07.2019 r.09.08.2019 r.

Anna Czyczyn
Monika
Kozłowska

•
•
•
•
•
«

Postępowanie kontrolne znak: KR. 1711.11.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 14.08.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 22.08.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 23.08.2019 r.______

6. Weryfikacja składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wielkości sprzedaży alkoholu oraz źródeł
zaopatrywania w alkohol w roku 2018 w kontekście postanowień ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Termin przeprowadzenia kontroli i liczba podmiotów do skontrolowania podlegały ustaleniom z kierownikiem
komórki organizacyjnej zgłaszającej zagadnienie kontrolne. W roku 2019 nie przeprowadzono kontroli w ww.
zakresie. Po konsultacjach i uzgodnieniach z kierownikiem komórki organizacyjnej zgłaszającej ww. zagadnienie,
postępowania kontrolne zostały przeniesione do Planu Kontroli na rok 2020.
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7. Dochodzenie należności ze szczególnym uwzględnieniem należności wymagalnych, prawidłowość dokonywania
odpisów aktualizujących należności oraz prawidłowość postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności.
Tabela nr 6
L.p.

____________________________________________________________________
Podmiot kontrolowany

Termin kontroli

Kontrolujący
pracownik KR

1.

Szkoła Podstawowa Nr 13
10-295 Olsztyn
ul. A. Puszkina Nr 11

04-27.09.2019 r.

Jowita
Kucharska

2.

Ośrodek Sportu
i Rekreacji
10-558 Olsztyn ul. Żołnierska Nr 13A

09-30.09.2019 r.

Jacek Miłosz

3.

Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny
10-683 Olsztyn ul. W. Trylińskiego Nr 2

05-27.09.2019 r.

Anna Czyczyn

111

Informacja o realizacji kontroli
•
•
•
•
•
.

Postępowanie kontrolne znak: KR. 1711.12.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 01.10.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 07.10.2019 r.
Wydano 3 zalecenia pokontrolne.
Dyrektor jednostki poinformował Prezydenta
Olsztyna o podjętych działaniach w celu realizacji
zaleceń pismem z dnia 29.10.2019 r.
« Opublikowano w B1P dnia 11.10.2019r,________
Postępowanie kontrolne znak:KR.I711.14.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 04.10.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 10.10.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 10.10.2019 r._______
Postępowanie kontrolne znak: KR.1711.13.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 02.10.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 15.10.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 18.10.2019 r._______

8. Kontrola gospodarki finansowej jednostki - w zakresie sprawdzenia i oceny poprawności wydatków z planem
finansowym oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości planu finansowego za 2018 rok.
Tabela nr 7
L.p.

Podmiot kontrolowany

Termin kontroli

1.

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku
10-049 Olsztyn
Ul.5 Wileńskiej Brygady AK Nr 5A

17.10.2019 r. 08.11.2019 r.

2.

Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 7
10-685 Olsztyn
ul. 1. Krasickiego Nr 2

14.10.2019 r. 04.11.2019 r.

Kontrolujący
pracownik KR

Informacja o realizacji kontroli
•
•
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•

Anna Czyczyn

Jacek Miłosz

Postępowanie kontrolne znak: KR.1711.17.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 20.11.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 22.11.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 25.11.2019 r,_______
Postępowanie kontrolne znak: KR. 1711.16.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 14.11.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 28.11.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 29.11.2019 r._______

9. Gospodarowanie środkami finansowymi - w zakresie kontroli przebiegu procesów związanych z wydatkowaniem
środków zgodnie z planem finansowym w zakresie paragrafów rzeczowych oraz gospodarką środkami
gromadzonymi i wydatkowanymi na wydzielonym rachunku dochodów (poz. 1 tabeli nr 8).
Tabela nr 8
L.p.

Podmiot kontrolowany

Termin kontroli

Kontrolujący
pracow nik KR

I.

Zespól Szkól Ekonomicznych
10-144 Olsztyn
ul. Bałtycka Nr 37

21.01-2019 r. 12.02.2019 r.

Anna Czyczyn
Jacek Miłosz

2.

Dom Pomocy Społecznej
10-144 Olsztyn
ul. Bałtycka Nr 37a

19.11-30.12.2019
r.

Jowita
Kucharska

3.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
10-144 Olsztyn
ul. Bałtycka Nr37a

14.11. 29.11.2019 r.

Anna
Krzykowska

4,

Świetlica Terapeutyczna nr 1
10-347 Olsztyn
ul. M. Niedziałkowskiego Nr 21/2

29.11.2019 r. 18.12.2019 r.

Jacek Miłosz

5.

Świetlica Terapeutyczna nr 2
10-699 Olsztyn
, ul. Jarocka Nr 65

DYRE KTOR BIURA

26.11.
16.12.2019 r.

Anna Czyczyn

Informacja o realizacji kontroli

•
•
.
.•
.

Postępowanie kontrolne znak: KR.1711.1.2019.
Protokół kontroli sporządzono dnia 26.02.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 04.03.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 04.03.2019 r._______
Postępowanie kontrolne KR.1711.19.2019
Protokół kontroli sporządzono 02.01.2020r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 09.02.20202 r.
Opublikowano w BIP dnia 13.01.2020 r.
Postępowanie kontrolne KR.1711.18.2019.
Protokół kontroli sporządzono 02.12.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.12.2019 r.
Opublikowano w BIP dnia 11.12.2019 r.
Postępowanie kontrolne KR. 1711.21.2019
Protokół kontroli sporządzono 30.12.2019r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 07.01.20 r.
Opublikowano w BIP dnia 09.01.2020 r.
Postępowanie kontrolne KR. 1711.20.2019
Protokół kontroli sporządzono 19.12.2019r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.
Wystąpienie pokontrolne z 30.12.2019 r.
Opublikowano w BIP dnia 31.12.2019r,

3

Załącznik nr 1 a
do Sprawozdania z działalności
kontrolnej w KR w 2019 r.

Kontrole pozaplanowe (doraźne).
W roku 2019 zaistniała konieczność przeprowadzenia 3 kontroli doraźnych; szczegółowe zestawienie przedstawiono w
poniższej tabeli nr 9.
Tabela nr 9
L.p.

1.

Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 33
10-689 Olsztyn
ul. Stramkowskiej Nr 13

.
••
::
Termin. kontroli

04-18.03.2019 r.

:V'|

Kontrolujący
pracownik KR

Monika
Kozłowska
Jowita
Kucharska

•

2.

3.

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowaw'czy dla dzieci Niesłyszących
w Olsztynie

Centrum Informatycznych Usług
Wspólnych Olsztyna

03-31.10.2019 r.

Jowita
Kucharska
Anna
Krzykowska

Anna
Krzykowska
Halina
Przybytowska

•
•
.
•
.
»

Kontrola w zakresie zbadania zasadności zarzutów
przedstawionych przez pracownika szkoły w
anonimowym piśmie skierowanym do Prezydenta
Olsztyna.
Postępowanie kontrolne znak: KR. 1711.4.2019 r.
Sprawozdanie z kontroli sporządzono dnia
21.03.2019 r.
Wniesiono zastrzeżenia do sprawozdania odpowiedzi udzielono pismem dnia 3.04.2019 r.
Wystąpienie pokontrolne z 15.04.2019 r. - wydano 2
zalecenia pokontrolne.
Opublikowano w BIP dnia 15.04.2019 r.__________
Kontrola na wniosek Wydziału Edukacji UMO oraz
polecenia Prezydenta Olsztyna.
Postępowanie kontrolne: KR. 1711.15.2019 r.
Sprawozdanie z kontroli sporządzono dnia
06.11.2019 r.
Nie wniesiono zastrzeżeń do sprawozdania.
Wystąpienie pokontrolne z 13.11.2019 r.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Opublikowano w BIP dnia 14,11,2019 r.__________

Postępowanie KR. 1711.22.2019 - w toku.

DYRUEKjTOR BIURA

Barbara Ol

wska

]

Włącznik Nr 2
do Sprawozdania z działalności
kontrolnej KR w 2019 rok

Informacje o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w miejskich jednostkach organizacyjnych
oraz komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna
Po wprowadzeniu w życie z dniem 10.07.2013 r. zarządzeniem nr 228 Prezydenta Olsztyna nowego
Regulaminu postępowań kontrolnych do Biura Kontroli przekazywane były (tylko przez część jednostek)
w wersji elektronicznej lub papierowej informacje o kontrolach przeprowadzonych w miejskich jednostkach
organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych UMO przez uprawnione organy zewnętrzne.
Na podstawie tych informacji stwierdzono, że kontrole były przeprowadzone w:
1. Jednostkach nadzorowanych przez I Zastępcę Prezydenta:
1) Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych - w dniach 05.08.2019 r. - 20.08.2019 r. została
przeprowadzona kontrola płatnika składek przez Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
2. Jednostkach nadzorowanych przez III Zastępcę Prezydenta:
1) Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie:
- w dniach 14-15.02.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie
projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Olsztynie
2018/2019”;
- w okresie 14.03.2019 r.- 29.03.2019 r. kontrolę przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości
i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, a także wystawiania
świadczeń;
- w dniu 29.05.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie- miasto 01sztyn”(IV);
- w dniach 11-12.12.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie - miasto 01sztyn”(III).
3. Jednostkach oświatowych i wychowawczych nadzorowanych przez Wydział Edukacji:
1) Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3:
- w okresie 31.07.2019 r. - 02.08.2019 r. kontrola Biura ds. VAT UM w Olsztynie w zakresie
prawidłowości i rzetelności rozliczeń podatku VAT w miesiącach styczeń- czerwiec 2019 r.;
- w dniu 15.10.2019 r. kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie
w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące
placówki oświatowej;
- w dniu 13.12.2019 r. kontrola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Olsztynie w zakresie „Programu dla szkół” za I semestr roku szkolnego 2019/2020.
2) Szkole Podstawowej nr 29:
- w dniu 21.01.2019 r. kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie
w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
dotyczące wypoczynku dzieci;
- w dniu 24.01.2019 r. kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie organizacji wypoczynku
zimowego;
- w dniu 14.06.2019 r. kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie realizacji doradztwa
zawodowego i zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu uczniów w szkole;
- w dniu 28.08.2019r. kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie
w zakresie oceny przygotowania szkoły do roku szkolnego;
- w dniu 22.10.2019r. kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie
w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne wraz
z oceną dostosowania mebli do wzrostu uczniów.
3) Szkole Podstawowej Nr 2 w Olsztynie:
- w dniu 31.01.2019 r. kontrola wypoczynku zimowego przeprowadzona przez Powiatową Stację
Sanitarno - Epidemiologiczną w Olsztynie;
1

- w dniu 06.02.2019 r. kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie
oceny prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych
w publicznych szkołach podstawowych;
- w dniach 13.03.2019 r. -.25.03.2019 r. kontrola Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
oraz innych składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości
i terminowości opracowywania wniosków świadczeń emerytalnych i rentowych, wystawiania
zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
- w dniu 08.04.2019 r. kontrola Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności UMO w zakresie realizacji zadań OC, Zarządzania Kryzysowego
i Obronnego;
- w dniu 09.05.2019 r. kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie zgodności z przepisami
prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych;
- w dniu 02.07.2019 r. oraz w dniu 29.09.2019 r. kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających
wymagania higieniczne i zdrowotne dot. szkoły oraz oceny przestrzegania przepisów określających
wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wypoczynku dzieci;
- w dniu 15.10.2019 r. kontrola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
4) Zespole Szkół Samochodowych:
- w dniu 24.01.2019 r. kontrola Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie
prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,
ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości
opracowywania wniosków świadczeń emerytalnych i rentowych, wystawiania zaświadczeń lub
zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
- w dniu 07.03.2019 r. kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie oceny pracy dyrektora
Zespołu Szkół Samochodowych.
5) Zespole Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie:
- w dniach 03.12.2018 r.- 13.12.2018 r. kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie
wymagań „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” oraz „szkoła
wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
4. Jednostkach nadzorowanych przez Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych:
1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie:
- kontrola doraźna w dniu 07.02.2019 r. przeprowadzona przez inspektora Wydziału Polityki
Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakresie oceny
spełniania podstawowych usług świadczonych przez Schronisko dla Bezdomnych;
- w okresie 12-18.06.2019 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Kontroli
przeprowadził kontrolę w zakresie oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań z zakresu
administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- w dniu 21.08.2019 r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Olsztynie w zakresie
identyfikacji mieszkańców zagrożonych i żyjących w ubóstwie, realizacji zadań mających na celu
wychodzenie z ubóstwa oraz trwałości efektów podejmowanych działań;
- w okresie 11.09.2019 r. - 12.12.2019 r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Olsztynie
w zakresie wsparcia dla matek potrzebujących schronienia z małoletnimi dziećmi i wsparcia dla
kobiet w ciąży;
- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie w dniu
19.09.2019 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w zakresie ustawowych zadań samorządu
gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia kadry
z wymaganymi kwalifikacjami.
2) W placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Wyspa”11.01.2019 r. kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego nad środowiskowym domem samopomocy;
- Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - w dniu 08.02.2019 r. kontrola
przeprowadzona przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie przestrzegania
prawa żywnościowego oraz warunków pobytu dzieci;
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- Ośrodku Wsparcia dla Osób Niesłyszących „Gest” - dnia 11.03.2019 r. kontrola przeprowadzona
przez Starszego Asystenta Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie w zakresie
przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego;
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę - dnia 05.04.2019 r. kontrola
przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie
bieżącego nadzoru sanitarnego;
- Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - w dniu 05.06.2019 r.
kontrola przeprowadzona przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki
Społecznej w Olsztynie w zakresie jakości świadczonych usługi spełniania wymaganych
standardów;
- Filii Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek”
w dniu 05.06.2019r. kontrola
przeprowadzona przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie bieżącego
nadzoru finansowego; w dniu 27.05.2019 r. w zakresie stanu sanitarnego zakładu żywienia
zbiorowego; w dniu 29.04.2019 r. w zakresie bieżącego nadzoru finansowego;
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Nasza Chata” - kontrola sanitarna przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w dniu 19.09.2019 r.;
- Schronisku dla Bezdomnych w Olsztynie - przez Państwową Straż Pożarną w Olsztynie, Warmińsko
- Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie w zakresie przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych, rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań
ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania substancjami
kontrolowanymi, w okresie 24.10.2019 r. - 31.10.2019 r.;
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” - przez Starszego Asystenta Sekcji Higieny
Komunalnej z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie w zakresie bieżącego
nadzoru sanitarnego nad działaniem Ośrodka, w dniu 25.10.2019 r.;
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych - przez Państwową Straż
Pożarną w Olsztynie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznania
możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej oraz postępowania substancjami kontrolowanymi, w okresie 30.10.2019 r. 07.11.2019 r.
3) Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie:
- w dniach 28.01.2019 r.- 08.02.2019 r. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki
Społecznej w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania praw mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej, jakości świadczonych usług oraz spełniania standardu przez Dom, określonego
w rozporządzeniu MPiPS ws. Domów pomocy społecznej;
- Warmińsko- Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny przeprowadził kontrole:
w dniu 19.05.2019 r. atakże w dniu 18.06.2019 r. w zakresie warunków pracy pracowników kuchni
DPS oraz oceny zgodności prowadzonej działalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów
prawa żywnościowego;
- w dniu 21.05.2019 r. Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i
zdrowotne środowiska pracy w zakresie bhp, szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych;
- w dniu 25.10.2018 r. została przeprowadzona kontrola przez Państwowego Inspektora Sanitarnego
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących należytego utrzymania stanu sanitarno
higienicznego Domu Pomocy Społecznej.
4) Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie w dniu 30 sierpnia 2019 r. na terenie
Izby Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych przeprowadzono kontrolę przez pracownika
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie, w zakresie przestrzegania przepisów
sanitarno- higienicznych w obiekcie.
5) Żłobkach Miejskich w Olsztynie:
- w dniu 12.02.2019 r. w Żłobku Miejskim nr 4 kontrola przeprowadzona przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne;
- w dniu 22.02.2019 r. w Żłobku Miejskim nr 4 kontrola przeprowadzona przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
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- w dniu 27.02.2019 r. w Żłobku Miejskim nr 1 kontrola przeprowadzona przez Państwowego
Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- w dniu 27.02.2019 r. w Żłobku Miejskim nr 2 kontrola przeprowadzona przez Państwowego
Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- w dniu 18.03.2019 r. w Żłobku Miejskim nr 3 kontrola przeprowadzona przez Państwowego
Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- w dniu 14.05.2019 r. w Żłobku Miejskim nr 2 kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w zakresie stosowania środków ochrony
roślin w żłobku;
- w dniu 05.12.2019 r. w Żłobku Miejskim nr 1 kontrola przeprowadzona przez Państwowego
Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne.
5. Jednostce nadzorowanej przez Wydział Kultury i Ochrony Zabytków:
1) Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie:
- w dniu 06.12.2019 r. przeprowadzona została kontrola przez Archiwum Państwowe w Olsztynie w
zakresie stosowania przepisów kancelaryjno
archiwalnych, ewidencji archiwalnej,
przechowywania akt;
w dniu 08.12.2019 r. została przeprowadzona kontrola przez POL- TAX Sp. Z o.o. na zlecenie
Wydziału Budżetu UMO, której przedmiotem był audyt sprawozdania finansowego za rok 2018.
DYREKTOR BIURA
BarbaraOlsżfyyśka
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