
Kontrole PP 17 – rok 2017 

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-K022-Pt/17 

Termin przeprowadzenia kontroli 07.11.2017  do  11.11.2017 

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 -Wystąpienie Nr 
rej. 130108-5310-K005Ws01/16 z dnia 10.02.2016 
r. 

Okres objęty kontrolą Rok – 2016; 2017 

Rodzaj dokumentu pokontrolnego Protokół  kontroli z dnia 11.07.2017r. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości 
/uchybień* 

W czasie kontroli udzielono porad z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnej ochrony 
pracy w tym z zakresu legalności zatrudnienia; 
Wystąpienie 130108-5310-K022-Ws01/17  z dnia 
17 lipca – zweryfikowanie naliczenia odpisów na 
ZFŚS należnych na rok 2017 dla emerytów 
rencistów i byłych nauczycieli. 

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. PPIS 

INFORMACJA POKONTROLNA 

Jednostka kontrolowana Przedszkole Publiczne Nr 17 w Rzeszowie 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej 
jednostki 

Ludmiła Witowska - Dyrektor 

Znak sprawy PSN.4412.16.1.2017 
PSŻ.444.1.264.2017 

Termin przeprowadzenia kontroli 10.11.2017   

Przedmiotowy zakres kontroli Ocena stanu sanitarnego i BLOKU ŻYWIENIA w  
przedszkolu 

Okres objęty kontrolą Wskazany dzień kontroli 

Rodzaj dokumentu pokontrolnego Protokół  kontroli z dnia 10.11.2017r. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości 
/uchybień* 

Brak uwag – uwzględniono przesunięcie terminu 
realizacji remontu zaplecza kuchennego na dzień 
31.08.2017 r.; Omówiono sposoby zarażenia WZW 

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 2017 r. 

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

 

 


