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Kędzierzyn-Koźle, dnia 19.01.2022r 
AK. 0643.1.2022                                                                                 
                                                                                                   

Sprawozdanie 
 z wykonania Planu  kontroli  

Głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej 
Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu 

za 2021r 
 

W 2021r główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej  zrealizował następująca zadania:                                           

1. Kontrole przeprowadzone,  zgodnie z  Planem kontroli: 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           Tabela nr 1 
 
L.p                     

Temat  kontroli Zakres kontroli Termin kontroli Dokumentacja z  kontroli 

I Kontynuacja zadań  rozpoczętych a niezakończonych w 2020:  

1 Problemowa  kontrola prawidłowości 

wykorzystania i rozliczenia środków 

finansowych z dotacji podmiotowej 

udzielonej w 2016r,  jednostce  nie 

zaliczanej do sektora finansów publicznych 

w zakresie oświaty, dotycząca  szkoły 

niepublicznej: 

1) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 

dla której Tomasz Kubala jest organem 

prowadzącym. 

 

1 Prawidłowość wykorzystania dotacji 

zgodnie z art.  90 ust. 3d obowiązującej w 

badanym okresie ustawy z dnia 7 września 

1991r o systemie oświaty tj. na  pokrycie 

wydatków bieżących związanych z  

realizacją zadań szkoły w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki, na 

podstawie dowodów źródłowych, biorąc 

pod uwagę: 

▪ ich udokumentowania dowodami 

źródłowymi, 

▪ przeznaczenia na zadania określone w 

art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 

września 1991r o systemie oświaty  

▪ udokumentowanie ich poniesienia.  

04.12.2020-30.06.2021 

 

Zawieszenie : 12.02.2021 

do 18.03.2021 

 

 

▪ Protokół kontroli  

AK.1711.5. 13.2020.2021 

z 06.07.2021 

▪ Wystąpienie pokontrolne 

AK.1712.5.16.2020.2021 

z 06.09.2021 
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II Nowe zadania zaplanowane na 2021r: 

2 Kontrola   z zakresu prawidłowości 

wykorzystania i rozliczenia dotacji 

udzielonej dla Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kędzierzynie- Koźlu na zadanie pn.” 

Sfinansowanie zadań związanych ze 

zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz 

zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej 

„COVID-19” 

 

1. Prawidłowość wykorzystania dotacji 

zgodnie z zapisami umowy. 

2. Prawidłowość i rzetelność rozliczenia 

dotacji. 

3. Ocena systemu kontroli zarządczej w 

badanym zakresie. 

 

29.09.2021-12.10.2021 

  

▪ Protokół kontroli 

AK.1711.2.3.2021 z dnia 

21.10.2021r,  

▪ Wystąpienie pokontrolne 

AK.1711.2.5.2021 z 

29.11.2021  

3. Kontrola  problemowa w zakresie 

stosowania instrukcji kancelaryjnej i 

jednolitego rzeczowego wykazu akt w 

Zespole Szkół    Nr 1  im. Powstańców 

Śląskich  w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

1. Przestrzeganie przepisów  obowiązującej 

instrukcji kancelaryjnej oraz zgodność 

klasyfikowania dokumentacji z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt, w tym w 

szczególności : 

▪ rejestrowanie spraw 

wpływających, 

▪ konstrukcja znaku sprawy  

▪ nanoszenie znaku sprawy na 

pisma przychodzące,  

▪ prowadzenia spisów spraw w 

teczkach aktowych 

▪ umieszczanie informacji o 

sposobie wysyłki oraz dacie 

przekazania do wysyłki przez 

punkt kancelaryjny. 

▪ poprawność klasyfikacji spraw. 

2. Ocena systemu kontroli zarządczej w 

badanym zakresie. 

29.10.2021-17.11.2021 

 

▪ Protokół kontroli  

AK.1711.3.3.2021 z 

23.11.2021 

▪ Wystąpienie pokontrolne  

AK.1711.3.5.2021 z 

14.12.2021  

4. Kontrola prawidłowości  wykorzystania 

środków finansowych z  dotacji 

podmiotowych  udzielonej w 2017r z 

budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, jednostce  nie zaliczanej do 

sektora finansów publicznych w zakresie 

1 Prawidłowość wykorzystania dotacji 

zgodnie z art.  90 ust. 3d obowiązującej w 

badanym okresie ustawy z dnia 7 września 

1991r o systemie oświaty tj. na  pokrycie 

wydatków bieżących związanych z  

realizacją zadań szkoły w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki, na 

01.12.2021- nadal 

 

Ustalenia, wnioski i 

rekomendacje z 

przeprowadzonej kontroli  

zostaną przedstawione w 

Protokole kontroli  po jej 

zakończeniu. 
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oświaty- na prowadzenie  szkół  

niepublicznych  tj.: 

1) Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 

2) Policealnej Szkoły Centrum Nauki i 

Biznesu 

3) Policealnej Szkoły Aktywizacji 

Zawodowej- zawody medyczne 

4) Policealnej Szkoły Aktywizacji 

Zawodowej- zawody niemedyczne,  

dla których Centrum Nauki i Biznesu 

„ŻAK” Sp. z o.o.  jest organem 

prowadzącym. 

podstawie dowodów źródłowych, biorąc 

pod uwagę: 

▪ ich udokumentowania dowodami 

źródłowymi, 

▪ przeznaczenia na zadania określone w 

art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 

września 1991r o systemie oświaty  

▪ udokumentowanie ich poniesienia.  

 

 

5. Kontrola sprawdzająca  realizację zaleceń 

pokontrolnych z kontroli  funkcjonowania 

Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa 

Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu 

1. Realizacja wydanych zaleceń 

pokontrolnych. 

2. Funkcjonowanie Biura Rzeczy 

Znalezionych Starostwa Powiatowego w 

Kędzierzynie- Koźlu w zakresie: 

▪  prowadzonych ewidencji znalezionych 

rzeczy 

▪  podejmowanych czynności w celu 

znalezienia osób uprawnionych 

▪  przeglądu rzeczy przejętych na 

własność powiatu wg stanu na 

30.11.2021 

▪ oceny funkcjonującego  systemu 

kontroli zarządczej w badanym 

obszarze.  

 

25.11.2021-08.12.2021 

 

Protokół kontroli  

AK.1712.1.3.2021 z 

13.12.2021 

Wystąpienie pokontrolne 

AK.1712.2.4.2021 z 

03.01.2022 
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2. W 2021 kontroler przeprowadził następujące zadania poza Planem kontroli tj: 
                                                                                                                                                                                                                                        Tabela nr 2 

l.p. Temat  kontroli Zakres kontroli Termin kontroli Dokumentacja z  

kontroli 
1. Kontrola  w zakresie prawidłowości 

wykorzystania i rozliczania dotacji 

podmiotowej udzielonej w 2020r z 

budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego dla nw.  szkoły 

niepublicznej: 

1) Policealnej Szkoły MEDUS,   

dla której  w roku 2020r  Spółka EDO z 

siedzibą w Gliwicach , ul. Zwycięstwa 

17/3,  była organem prowadzącym. 

Prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie 

art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 

października 2017  o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017r , poz. 2203 z 

późn.zm.)   

tj. na  dofinansowanie realizacji zadań szkoły  

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki i 

profilaktyki społecznej na podstawie 

dowodów źródłowych, biorąc pod uwagę: 

▪ ich udokumentowania dowodami 

źródłowymi, 

▪ przeznaczenia na zadania określone 

w ustawie 

▪ udokumentowanie ich poniesienia.  

 

 

14.05.2021-05.08.2021 

 

▪ Protokół kontroli  

AK.1711.1.10.2021 z 

11.08.2021 

▪ Protokół kontroli  końcowy 

AK.1711.1.13.2021 z 

19.09.2021 

 

 

3. W 2021 kontroler przeprowadził następujące Audyty wewnętrzne tj: 
                                                                                                                                                                                                                    Tabela nr 3 

l.p. Temat  kontroli Zakres audytu  Termin audytu Dokumentacja z  audytu 
1. Organizacja pracy w Wydziale 

Infrastruktury Drogowej Starostwa 

Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  

 

1. Prawidłowość i terminowość realizacji 

zaleceń po kontroli przeprowadzonej przez 

Najwyższą Izbę Kontroli. 

2. Przegląd zadań Wydziału Infrastruktury 

Drogowej na poszczególnych 

stanowiskach pracy w latach 2019-2021. 

3. Organizacja pracy Wydziału w zakresie 

podejmowanych działań w przypadku 

zgłoszeń  i interwencji dot. stanu 

nawierzchni dróg.  

4. Ocena funkcjonującego systemu kontroli 

zarządczej. 

22.02.2021 -23.04.2021 

 

Sprawozdanie  z audytu  nr 

AK.1720.1.25.2021  z 

28.04.2021 
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2. Audyt wewnętrzny w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie    w 

Kędzierzynie-Koźlu w zakresie 

prawidłowości przeprowadzenia 

przetargu nieograniczonego na dostawę 

sprzętu komputerowego, 

audiowizualnego oraz multimedialnego 

wraz z oprogramowaniem. 

 

1. Przyjęte rozwiązania wewnętrzne 

definiujące zasady funkcjonowania 

systemu udzielania zamówień publicznych 

w jednostce. 

2.Sprawdzenie poprawności 

przeprowadzania  procedury udzielenia 

zamówienia publicznego. Dokumenty 

potwierdzające poprawność 

przeprowadzenia i udzielenia zamówienia 

publicznego weryfikowane podczas audytu 

obejmują: 

1) ogłoszenie o zamówieniu publicznym; 

2) SIWZ, zmiany do SIWZ/zapytania,  

3) oferty złożone w postępowaniu; 

4) protokół z postępowania oraz inne 

dokumenty dotyczące procedury 

wyłonienia wykonawcy; 

5) potwierdzenie przekazania oferentom 

wszelkich informacji związanych z 

postępowaniem o zamówienie 

publiczne; 

6) dokumenty potwierdzające udzielenie 

zamówienia publicznego; 

7) umowy z wykonawcami 

8) faktury dokumentujące zakup sprzętu.  

3.Ocena kontroli zarządczej w badanym 

zakresie. 

19.07.201-20.09.2021 

 

z przerwą w dn. 

19.07.2021-05.08.2021; 

18.08.2021-23.08.2021; 

06.09.-13.09.2021 

 

 

Sprawozdanie z audytu  

AK. 1720.2.7.2021 z 

29.09.2021 

3 Audyt wewnętrzny  w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. 

H.Sienkiewicza w Kędzierzynie- Koźlu 

w zakresie sprawdzenia zasad 

wydatkowania środków budżetowych i 

pobierania dochodów a także 

prawidłowości gospodarki finansowej. 

 

1. Sprawdzenie metodą wyrywkową 

gospodarki finansowej, celowości 

 zaciągania zobowiązań finansowych  i 

dokonywania wydatków. 

2. Zapewnienie przestrzegania procedur 

kontroli zarządczej. 

3. Kontrola prawidłowości  i rzetelności 

prowadzonej ewidencji księgowej. 

4. Sprawozdawczość budżetowa. 

 

15.12.2021r -  nadal 

 

Ustalenia, wnioski i 

rekomendacje z 

przeprowadzonego audytu  

zostaną przedstawione w 

Sprawozdaniu z audytu po jego 

zakończeniu. 
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5. Prawidłowość i terminowość rozliczania 

delegacji krajowych i zagranicznych w 

badanym okresie.  

6. Stosowanie scentralizowanych zasad 

rozliczeń podatku od towarów i usług 

7. Ocena systemu kontroli zarządczej w 

obszarze objętym audytem. 

 

4. W 2021r kontroler nie zrealizował  następujących  zadań ujętych w Planie kontroli tj.: 
                                                                                                                                        Tabela nr 4 

Lp Temat  kontroli Przyczyna niezrealizowania kontroli 

1 Kontrola w zakresie procedury kierowania wychowanków do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz  

Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. 

Przyczyną nieprzeprowadzenia wskazanych kontroli była 

przeprowadzona  poza Planem kontroli  kontrola szkoły 

niepublicznej oraz audyty wewnętrzne  a także  zadania 

realizowane w ramach  zastępstwa na stanowisku  

Audytora wewnętrznego.  Ponadto,  z uwagi na panującą  

pandemię COVID-19 oraz pracę zdalno-rotacyjną 

pracowników kontrolowanych jednostek, czas  

przeprowadzanych kontroli był wydłużony. 

  

2 Prawidłowość  realizacji zamówień publicznych w ramach  przetargu nieograniczonego przeprowadzonego  przez 

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie- Koźlu. 

3 Realizacja zamówień publicznych w  wytypowanej  jednostce  organizacyjnej  Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego obsługiwanych przez PCUW, na podstawie uprawnień nadanych przez Zarząd Powiatu Dyrektorom 

jednostek. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 GŁÓWNY SPECJALISTA 
                                                                                                                                                                                                               ds. 

                                                                                                                                                                                                                 KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
                                                                                                                                                                                                                  Aleksandra Niemiec 

…………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                           ( pieczęć i podpis kontrolera)     
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