
Kontrole PP 17 – rok 2016 

1. PIP 

INFORMACJA POKONTROLNA 

Jednostka kontrolowana Przedszkole Publiczne Nr 17 w Rzeszowie 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej 
jednostki 

Ludmiła Witowska - Dyrektor 

Znak sprawy 130108-5310-K005/Pt16 
130108-5310-K005Ws01/16  

Termin przeprowadzenia kontroli 05.02.2016  i  10.02.2016 

Przedmiotowy zakres kontroli Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i 
wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i 
nadzoru nad warunkami pracy, Protokół kontroli 
Nr rej. 13061-5317-K034-Nk01/13 – decyzje 
wykonano; 
Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy i 
wynagrodzeń w odniesieniu do losowo wybranych 
pracowników niebędących nauczycielmi. 

Okres objęty kontrolą Rok - 2015 /2016 

Rodzaj dokumentu pokontrolnego Protokół  kontroli z dnia 10.02.2016r. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości 
/uchybień* 

130108-5310-K005Ws01/16 
1. Prawidłowe określenie – w treści 

regulaminu pracy – systemu czasu pracy 
obowiązującego pracowników 
niebędących nauczycielami (prawidłowe 
wykazanie tygodniowej normy czasu 
pracy); 

2. Sporządzanie w formie pisemnej lub 
elektronicznej (harmonogramu czasu pracy 
pracownika niebędącego nauczycielem, 
który wykonuje pracę nie według stałych 
rozkładów czasu pracy oraz według jego 
przekazywanie pracownikowi co najmniej 
na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy 
w okresie na który został sporządzony. 

3. Systematyczne prowadzenie godzinowej 
ewidencji czasu pracy dla poszczególnych 
pracowników niebędących nauczycielami. 

4. Dokonywanie potraceń z wynagrodzenia za 
prace pracownika, innych niż wynikające z 
art. 87 &1 i &7 kodeksu pracy, wyłącznie na 
podstawie jego uprzedniej, pisemnej zgody 
wyrażającej w sposób jednoznaczny zgodę 
na dokonanie danego potracenia ze 
wskazaniem tytułu potrącenia oraz jego 
wysokości). 

5. Każdorazowe potwierdzanie faktu wydania 
pracownikowi odzieży ochronnej/ środków 
ochrony indywidualnej, zapisami w 



indywidualnej karcie ewidencyjnej 
przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz 
środków ochrony indywidualnej. 

Uwagi. Wszystkie zalecenia zostały wykonane na bieżąco. 
Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. 

Zmianami) oraz Zarządzenia  Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępnienia informacji publicznej na wniosek 

 

2. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa 

INFORMACJA POKONTROLNA 

Jednostka kontrolowana Przedszkole Publiczne Nr 17 w Rzeszowie 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej 
jednostki 

Ludmiła Witowska - Dyrektor 

Znak sprawy BK.1711.25.2016 

Termin przeprowadzenia kontroli 08.06.2016  do  21.06.2016 z przerwą 14-17 
.06.2016  

Przedmiotowy zakres kontroli Kontrola gospodarki finansowej za okres od 
01.07.- 31.12.2015 r. 

Okres objęty kontrolą II półrocze 2015 r. 

Rodzaj dokumentu pokontrolnego Protokół  kontroli z dnia 21.06.2016r. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości 
/uchybień* 

Brak uwag 

Uwagi. ------------------- 
Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. 

Zmianami) oraz Zarządzenia  Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępnienia informacji publicznej na wniosek 

 

3. KO 

INFORMACJA POKONTROLNA 

Jednostka kontrolowana Przedszkole Publiczne Nr 17 w Rzeszowie 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej 
jednostki 

Ludmiła Witowska - Dyrektor 

Znak sprawy NPR.5533.24.10.2016 

Termin przeprowadzenia kontroli 30.06.2016   

Przedmiotowy zakres kontroli Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów 
publicznych szkół i placówek planowych zadań w 
zakresie nadzoru pedagogicznego 

Okres objęty kontrolą Rok szk.2015/16  

Rodzaj dokumentu pokontrolnego Protokół  kontroli z dnia 30.06.2016r. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości 
/uchybień* 

Brak uwag 

Uwagi. ------------------------------------------------ 



Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. 

Zmianami) oraz Zarządzenia  Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępnienia informacji publicznej na wniosek 

 

4. Audyt Wewnętrzny Urząd Miasta Rzeszowa 

INFORMACJA POKONTROLNA 

Jednostka kontrolowana Przedszkole Publiczne Nr 17 w Rzeszowie 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej 
jednostki 

Ludmiła Witowska - Dyrektor 

Znak sprawy AW.1720.2.2016 

Termin przeprowadzenia kontroli 11.08.2016   

Przedmiotowy zakres kontroli Oględziny z wizją lokalną 

Okres objęty kontrolą Utrzymanie porządku i czystości wokół obiektu  

Rodzaj dokumentu pokontrolnego Dokumentacja fotograficzna- 24.08.2016r. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości 
/uchybień* 

Dyrektor złożył pisemne wyjaśnienie w dniu 
09.09.2016 r. - 

Uwagi. Postepowanie audytowe zakończono w dniu 18.01.2017 r. 
Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. 

Zmianami) oraz Zarządzenia  Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępnienia informacji publicznej na wniosek 

 

5. PPIS 

INFORMACJA POKONTROLNA 

Jednostka kontrolowana Przedszkole Publiczne Nr 17 w Rzeszowie 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej 
jednostki 

Ludmiła Witowska - Dyrektor 

Znak sprawy PSŻ.444.1.4.199.2016 

Termin przeprowadzenia kontroli 03.11.2016   

Przedmiotowy zakres kontroli Ocena stanu sanitarnego przedszkola 

Okres objęty kontrolą Wskazany dzień kontroli 

Rodzaj dokumentu pokontrolnego Protokół  kontroli z dnia 03.11.2016r. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości 
/uchybień* 

Brak uwag – uwzględniono przesunięcie terminu 
realizacji remontu zaplecza kuchennego na dzień 
31.08.2017 r. 

Uwagi. ------------------------------------------------ 
Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. 

Zmianami) oraz Zarządzenia  Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępnienia informacji publicznej na wniosek 

 

 



6. Biuro Kontroli 

INFORMACJA POKONTROLNA 

Jednostka kontrolowana Przedszkole Publiczne Nr 17 w Rzeszowie 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej 
jednostki 

Ludmiła Witowska - Dyrektor 

Znak sprawy Notatka służbowa z Kontroli  

Termin przeprowadzenia kontroli 20.12.2016   

Przedmiotowy zakres kontroli Sprawdzenie rozdziału czynności związanych ze 
sporządzaniem list płac oraz przelewów z 
pozostałymi czynnościami finansowo- księgowymi 

Okres objęty kontrolą Listopad – grudzień 2016  

Rodzaj dokumentu pokontrolnego Notatka służbowa z kontroli z dnia 20.12.2016r. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości 
/uchybień* 

Brak uwag  

Uwagi. ------------------------------------------------ 
Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. 

Zmianami) oraz Zarządzenia  Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępnienia informacji publicznej na wniosek 

 

Uwaga  do kontroli za 2016 r. 

Wszelkie dokumenty pokontrolne są do wglądu w placówce Przedszkola Publicznego nr 17 

 

 

 

 

 

 


