Radomsko, dnia 9 sierpnia 2021r.
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Katarzyna B ą bol
Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Radomsku

Kontroluj ący Starostwa Powiatowego w Radomsku, przeprowadzi ł kontrol ę
sprawdzaj ącą w zakresie wykonania zalece ń pokontrolnych wydanych protoko łem z kontroli
kompleksowej z dnia 28 wrze śnia 2020 roku. Celem kontroli sprawdzaj ącej by ło ustalenie stanu
wykonania zaleceń pokontrolnych opisanych w w/w protokole w kierowanej przez Pani ą
jednostce kontrolowanej w zakresie prawid łowości funkcjonowania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Radomsku w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2020 roku, której
wyniki zostały uj ęte w podpisanym protokole kontroli sprawdzaj ącej.
Postępowaniem kontrolnym obj ęto poniższe zagadnienia dotyczące:
1. Przepisy reguluj ące badane zagadnienie i unormowania wewn ętrzne przyj ęte
wjednostce w okresie obj ętym kontrolą.
2. Organizacja i kierownictwo jednostki.
3. Stan i struktura zatrudnienia oraz wynagrodzenia.
4. Ewidencja księgowa, prawidłowość prowadzenia ksi ąg rachunkowych
i sprawozdawczo ść .
5. Dokonywanie wydatków, realizacja dochodów, analiza sprawozda ń
budżetowych.
6. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
7. Rozliczanie kosztów podró ży służbowych.
8. Terminowo ść regulowania zobowi ązań wobec ZUS i US.
9. Naliczanie odpisu na Zak ładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
10. Zamówienia publiczne.

I. Ocena dzia łalności jednostki kontrolowanej:
L W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzaj ącej, kontroluj ący ocenia pozytywnie
re31izacje wykonanych zalece ń pokontrolnych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Radomsku, sformuł owanych na podstawie przeprowadzonej kontroli kompleksowej
w jednostce kontrolowanej w HI kwartale 2020 r. w obszarze obj ętym kontrolą.
Przeprowadzona, weryfikacja i analiza przedlo żonej dokumentacji źródłowej, potwierdzila
realizacj ę wydanych zalece ń pokontrolnych. Wobec powy ższego, kontroluj ący nie wnosi
zastrze źeń ani uwag do wykonania zalece ń pokontrolnych.

2. Ustalenia kontroli wykazaly następuj ące nieprawid łowości:
Nie dotyczy
II. Zalecenia p okontrolne*:
Nie dotyczy
III. Osoby odpowiedzialne za realizacj ę zalece ń pokontrolnych*:
Nie dotyczy
iv. Termin realizacji zalece ń p o kontro lnych*
Nie dotyczy
V. Termin zloż enia informacji o sposobie wykonania (realizacji) zalece ń
po kontrolnych*:
Nie dotyczy
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I. Kierownik jednostki kontrolowanej
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2. a/a
wadomości:
I Kieruj ący komórk ą organizacyjn ą w Starostwie Powiatowym w Radomsku sprawuj ący nadzór
mefl(oryczny nad zakresem Spraw b ędących przedmiotem kontroli.
Do

