•

LP

2

PLAN KONTROLI NA 2021R0K

NAZWA KOMÓRKI
REALIZUJ ĄCEJ DZIAŁANIE

CZAS
ZAKRES KONTROLI

TRWANIA
KONTROLI

Kontrola sprawdzająca.
Zakres kontro/t sprawdzenie wykonania zalece ń pokontrolnch
W Placówce Oświatowo- Wychowawczej KAMIL w Strza łkowie
wydanych protoko łem z kontroli doraźnej: dnia 12 marca 2020
roku w zakresie prawidłowości funkcjonowania Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej KAMIL" w Strza łkowie w okresie
od dnia 13 lutego 2020 roku do dnia 6 marca 2020 roku.
2.
Zespó ł Placówek Oświatowo Kontrola sprawdzaj ąca.
Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zalece ń pokontrolnych
- Wychowawczych
w Zespole Placówek O światowo - Wychowawczych w Radomsku
w Radomsku
wylanych
protokołem
kontroli kompleksowej z dnia 10 lipca 2020 roku
w zakresie oceny dzia łalności finansowej Zespo łu Placówek
Oświatowo - Wychowawczych w Radomsku w
okresie
od dnia I stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Kontrola doraźna.
Zakres kontroli: prawidłowość pobrania i wykorzystania
ICe tr'mNauki
dotacji w latach 2018-2020w Szkole Policealnej Centrum Nauki
Biznesu
Biznesu ŻAK" w Radomsku, Szkole Policealnej Opieki
Medycznej ŻAK" w Radomski,, Szkole Policealnej Medycznej
ŻAK" . ZOO.
„ŻAK" w Radomsku i Liceum Ogólnokszta łcqcym dla Doroslych
M Łodzi
ŻAK" w Rado,nsku, dla których organem prowadz ącym jest
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK" sp. z o. o. w Łodzi.
Cz łonek zespo łu kontrolnego.
4.
Poradnia Psychologicznio Kontrola sprawdzająca.
Pedagogiczna
Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zalece ń pokontrolnych
W
Poradni
Psychologicznio
-Pedagogicznej
w Radomsku
w Radomsku wydanych protoko łem kontroli kompleksowej
pleksej
z dnia 28 wrześ nia 2020 roku w zakresie oceny dzia łalności
finansowej
Poradni
Psychologicznio
-Pedagogicznej
w Radomsku w
okresie od dnia I stycznia 2018 roku
do dnia 30 czerwca 2020 roku.
5.
Kontrola sprawdzająca.
Szpital Powiatoy
Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zalece ń pokontrolnych
w Radomsku
w Szpitalu Powiatrn4ym ii Radomsku wydanych wyst ąpieniem
pokontrolnym
z
dnia 25 listopada 2019 roku
w zakresie oceny zgodno ści działań podmiotu leczniczego
nieb ędqcego przedsiębiorcę z przepisami prawa, statutem
i regulaminem organizacyjnym oraz pod wzgl ędem celowo ści
1.

Placówka OpiekuńczoWychowawcza „KAMIL"
w Strza łkowie.
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gospodarności i rzetelności w okresie od I stycznia 2018 roku
do3] grudnia 20l8roku.
6.

Szpital Powiatowy

III - IV

Kontrola kompleksowa
Zakres kontroli: ocena zgodno ści działań podmiotu leczniczego
niebędącego przedsię biorcą z przepisami prawa, statutem i

w Radomsku

kwartał 2021 r.

regulaminem organizacyjnym oraz pod wzgl ędem celowo ści,
okresie
rzetelności
w
i
gospodarności
od dnia] stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7.

8.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ii Radomski,, ut Kopiec 17,
prowadzonych przez
Chrzescijatzkte
Strnyar:yszerzie Dobroczynne
Oddział Terenowy
W Radomsk,

Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykorzystania
ś rodków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osoli Niepe łnosprawnych oraz srodkow w łasnych samorzą du
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powiatowego.
Członek zespołu kontrolnego.
IV

Zespól Szkól Drzewnych

Kontrola sprawdzaj ąca.

i Ochrony Środowiska

Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

w Radomsku

w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
wydanych protokoł em kontroli kompleksowej: dnia 11 grudnia
2020
w zakresie
Drzewnych
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roku
oceny działalności finansowej Zespo łu Szkół
w
Środowiska
Radomsku
i
Ochrony

okresie
od
dnia
w
do dnia 31 grudnia 2019 roku.
9.

HI - IV

Kontrola kompleksowa.

I

stycznia

2018

roku

Zespól Szkól Ekonomicznych

Kontrola sprawdzaj ąca.

w Radomsku

Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku wydanych
protokołem kontrol, kompleksowej z dnia 22 stycznia 2021 roku
w zakresie oceny działalności finansowej Zespo łu Szkól
ii
okresie
w
Radomsku
Ekonomicznych
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od dnia / stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
10.

Samodzielny Publiczny

Kontrola kompleksowa

Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakres kontroli: ocena zgodno ści dzia łań podmiotu
leczniczego nieb ę dqcego przedsię biorc ą z przepisami
prawa, statutem i regulaminem oraz podwzgl ę dem celowości,
w
okresie
rzetelności
gospodarności
i
od dnia] stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
Kontrola i ocena dzia łalnosci obejmie:
regulaminie
określonych
w
realizację
zadań
1)
i
jakość
udzielanych
organizacyjnym i statucie, dostępno ść

PRO FAA/JLL4

świadcze ń zdrowotnych;
gospodarowania
prawidłowość
2)
oraz środkami publicznymi;
3) gospodarkę Jinansow ą,

Opracował a: Renata

Więckowska-Kornacka

mieniem
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z moż liwo ś ci ą
przedhizenia na
2022 rok

