
Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Raciborzu w 2017 roku 

 

 

Organ kontrolujący Zakres przeprowadzenia 

kontroli 
Data kontroli Wydane zalecenia 

pokontrolne 

ZUS  1.Prawidłowość i 

rzetelność obliczania 

składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz innych 

składek, do których 

pobierania zobowiązany 

jest Zakład oraz zgłaszanie 

do ubezpieczeń 

społecznych i 

ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

2. ustalenie uprawnień do 

świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych i wypłacanie 

tych świadczeń oraz 

dokonywanie tych 

rozliczeń z tego tytułu.  

3. Prawidłowość i 

terminowość 

opracowywania wniosków 

o świadczenia emertytalne 

i rentowe.  

4. wystawianie 

zaświadczeń lub 

zgłaszanie danych do 

celów ubezpieczeń 

społecznych.     

18.05.2017r. 

19.05.2017r. 

22.05.2017r. 

24.05.2017r. 

26.05.2017r. 

12.06.2017r. 

14.06.2017r. 

30.06.2017r. 

.  

Korekty deklaracji ZUS 

 

Urząd Marszałkowski  

 

 

 

 

Kontrola prawidłowości 

realizacji projektu nr 

RPSL. 09.02.05-24-

01F0/16 ” Małemu  

Człowiekowi”     

 

23.05.2017r.  

Zobowiązanie się 

Beneficjenta do bieżącego 

informowania IZ RPO WSL 

o realizowanych formach 

wsparcia w ramach projektu 

pn. ” Małemu  Człowiekowi”  

poprzez przekazywanie 

drogą elektroniczną na adres 

efs.kontrola@slaskie.pl 

miesięcznego harmonogramu 

form wsparcia, zgodnie z 

zapisami  §16 ust. 1 pkt 2 

Umowy o dofinansowanie 

projektu oraz Aneksu do 

umowy nr UDA-

RPSL.09.02.05-2401F0/16-

01   

mailto:efs.kontrola@slaskie.pl


Rada Powiatu 

Raciborskiego  

 

Kontrola dzielności 

statutowej  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu w latach 

2015-2016 

 

30.05.2017  

1. Realizację standardów 

interwencji kryzysowej 

realizowanych poprzez 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w zakresie 

zabezpieczenia schronienia i 

noclegu. 

2. Wystąpienie do 

Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej z zapytaniem o 

możliwość utworzenia 

dodatkowych kryteriów 

przyznawania środków 

PFRON. 

3. Skutecznie nie 

ograniczające się do 

publikacji na BIP Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu 

dystrybuowanie informacji o 

możliwości i zasadach 

uzyskania środków 

finansowych z PFRON.   

 

  

Archiwum Państwowe  Kontrola w zakresie 

przestrzegania przepisów o 

narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach  

07.09.2017 1. Wyposażenie archiwum w 

odpowiednią wentylację. 

2. Wystawić nowe drzwi do 

archiwum spełniające 

wymogi bezpieczeństwa. 

3.Wyposażyć archiwum w 

stolik z odpowiednim  

oświetleniem dla archiwisty. 

4. oddzielić kategorię B-50 

od pozostałej kategorii B. 

5. Uporządkować akta na 

regałach.  

6. Przekazać akta zalegające 

w komórkach 

organizacyjnych do 

archiwum zakładowego . 

7. Utworzyć w miarę 

możliwości archiwum 

zakładowe w  siedziby PCPR 

w Raciborzu. 

 

 

Urząd Marszałkowski Kontrola prawidłowości 

realizacji projektu nr 

RPSL. 09.01.06-24-

13F/15” Drugiemu 

Człowiekowi”     

 

02.10.2017 

 

Wizyta 

monitoringowa 

 

 

 

 

Zespół kontrolujący w 

wyniku przeprowadzonej 

wizyty monitoringowej nie 

stwierdził uchybień / 

nieprawidłowości.     

 

 

 



Urząd Marszałkowski Kontrola prawidłowości 

realizacji projektu nr 

RPSL. 09.02.05-24-

01F0/16 ” Małemu  

Człowiekowi”     

 

25.10. 2017 

Wizyta 

monitoringowa 

 

 

Zespół kontrolujący w 

wyniku przeprowadzonej 

wizyty monitoringowej nie 

stwierdził uchybień / 

nieprawidłowości.    

  

 


