ZMIANA W PLANIE KONTROLI NA 2021R0K
LP

CZAS

NAZWA KOMÓRKI
REALIZUJ Ą CEJ

ZAKRES KONTROLI

KONTROLI

DZIA Ł ANIE
I

-

-

Placóiika Opiekuńc:oJy:z"/iolt"aWcza „KA AlliL
w Strza łko ii/e.

2.

„

Zespól Placól4 -ek
Ośti"iatouo y:yc•howrni czych
Radomki,

_____ _____ _____ -_____
3.
entruni .Yaiiki
/ Biznesu
•

LIK

sp.

oo.

Łodzi

Poradnia Psycho/ogicznto
- Pedagogiczna
Radwnsku

5
Szpital Prnria/owy
Radomski,

L.

TRWANIA

i

Kontrola sprawdzaj ąca.
u"*o,la,lia
zalece ń
Zakres
kontroli:
.prmrc/:e?zie
pokonti"ohn"ch W l"lacóit cc Oświatoiio- Wychon"awczcj K4A//L
w 51/Ta/konie uj dajn ch protoko łem : kontroli dorcziz ę/ chi/a
12 marcu 2020 roku w zakres że prawu//on-ości finikcjonowan ia
Placówki 01)iekit ńc-o- Wi c/zollcntc:e/ .„
MJL w Sn;u/konie
okrc,%ie
2020 roku c/o dnia 6 marca 2020 roku.
Kontrola 5pra (Iz ą j ąca.
sprrnydzenie
za/ecen
Zakres
kontroli:
wykonania
pokontrolni-cli
tZespole
Phzcó ,rek
Ośu tubu o
Wycho n mrc:yeli
1,
Radomsku
wydani -ch pmtoko/em
kontro/i kompleksowej : dnia 10 lipca 2020 joku
zakres te oceny dzia łalności finansowej Zespo łu P/acan ek
clio „tan"c": c/z u Radomski, i
Oświato ito ok,cste
od chi/a 1 s/j rznia 20/8 roku do dnia 31 grudnia_2019 roku.
Kontrola doraźna.
Zakres kontroli: prawidłnii-ość pobrania i ni koj:iytan ja
dotacji t latach 2018-2020 w Szkole Policealnej Cengru,,i
Suiiki Biznesu .„ 4K u" Radomski,. Szkole Policealnej Opieki
Medycznej .„ ŻAK w Radonisku. Szkole Policealnej Medjc:nej
.. 2.1K
I
Radomsku i Lice un, Ogń/noks z/a/cyc ym c//u
Doro,ylych
ŻAK
Radomsku, d/ci któ,i"ch olganem
prowadzaei -iii jest Centrum Nauki / Biznes
ZA K Sp. z p.o. li"
Lo cizi.
Cz łonek zespou kontrolnego.

Kontrola sprawdzaj ąca.
Zakres
kontroli:
sptawdzcizic
wykonania
zalece ń
pokon/rohnch 31 Poradni .Psycho/ogic:nio -Pedagogicznej
W Radonzskii u"ydanych protoko/enz kontroli kompleksowej
z c/m, 28 t -,—eniu 2020 i-oku w zakres że oceny dzia łalności
finansowej
Pojcidn i
Psycliologicznio
- Pedagog/czuci
w Radoim ku u"
okres że od c/n ja I áiwz,iia 2018 roku
do c/li/a 30 czerwca 2020 roku.
Kontrola sprawdzaj ąca.
Zakres
sprrnic/zeiie
kontroli:
n-t*ona,zia
zalece ń
pokonnohn ch ii Szpitali, Pouialoiyyni ii Radomski, wydanych
.
i stqpze;Iieni poko;itro/inni z c/ii ja 2) listopada 2019 toki,
ii zakresie oce,i zgodno ści dz/a/ai podi jolu leczi icn"go
nieb ęc/c;cego puzedsi ęł" iorcc/ z przepisami /nmla, statutem
/ regulaminem o-gaii izucJjnynJ oraz pod wzgl ędem celoiio ści.
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kyarra"
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T.

-

gospoc/mi ości i rzetelnoś ci it, okiesie od 1 stycznia 2018 rokjT
do 3] grudniu 2018 roku.
6,

Szpital /„.nt - iwoni Rat/on isku

koinpIekso a

Kontrola

IV kwarta ł 2021 r.

Zakres kontroli: ocena :goc/iiO ki c/z/cz/a ń ju/m;orzt leczu ic:ego
niehec/ucego pr:edyiehi rccj : p/:episann pi(u n. Ma/ii/ci/z i
segulcniinetii oigahil:ac/nI 5/i Ola: pod „ t:ględezsz celo1 -o.cs.
gospoc/czz"siośc I

rzetelnoś ci

/

okres je

11

I kwarta ł 20221.
pisanie protoko ł u
--

od dnia I stycznia 2019 joku do dnia 31 grtu/iiicz 2020 soki,
7.

JYcircics/ 7sUZcecinej
I, ul, ba)/)iec 1-.
Rac/on
p/o „czd:r,, t/i pi":e:
C Jsp":escucSIA kie
•
.S/oiicu:ys.asue Dohroc:uisze
Oc/c/:/a/ Tcsenowy
Radom , ki,

8,

Zespoi S:x.o/ Dcejizą ych
/ Oc/nony $rodowiska
Rudoiwkii

Kontrola

kompleksow

t.

imrztstcznia
ś rodkóij Jinansowycls 1 ańsfl „1) „ ego Fuizclztci ą Rc IIahiIitac ji
Zakres kontroli: spi"cin c/zen ic prcni ic/lou o ści

IV kw a rta i '0']

()sob \ wpełtiosp/cłu II t 11 05(C SIOC/koi 1" 41/aVIJ ich „yas/zosTac/i(
-

p041"ia/o „ego

Cz ł onek zespo ł u

kontrolnego.
l\

Kontrola sprawdzaj ąca.
Zakres

.pirni c/zenie

kontro/t

Zespole

pokontrobneb
Srnc/ouiskct

jr

Rac1onz. kii

koniplek owej
:czkre.yie
Dr:ejl"n4 rb

:

11

c /n ja

od

zalece ń
i

kwartal 2021

Ochsuuy

proroku/cni

gz- i c/s//cz

2020

kosino/i
s-c,ki,

- fiszczszsoii"ej Zespoli, Szkó ł

d:ic:lalnoś ci
()ch,-rszy

okresie

wi*oszania
Dr:eu"n4 c/z

iii c/anieli

c/ma

oceni
i

Szkó ł

Śroc/o41 iska
1

stycznia

i,

Rac/o,n,yku
20]N

roku

do dii ja 31 g, winiu 2019 oku,
9,

1 Ze.pó/ Szkól
Ekonom ic:n t/j
Radomski

Kontrola sprawdzaj ą ca.
Zakres

kontroli:

sps"rnrd:esz/e

114 *0/laniu

zalece ń

pokontrolm ch
Zespoi( Szkół Ekonom ic:nyc/z w Rac/otziskn
iii"dcuittlz piorokołeni kos no/j konzplekso n
Z c//licz 22 tj
ii

2021 soku ii zakresie oc cny dzia ła/ności flnasz.yo nej Zespo łu
ir
lI •
okresie
Eknno,siic:sii"ch
Rat/omyki,

szkól

od (In ż u I n „c-n fu 2018 i,,ki, c/o dnia 31 gsudnia 2019, <,ki,,
Opractwaa:

Renata Wi ęckowska-Kornacka
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