Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

Racibórz, dnia 6 listopada 2015 r.

OR.II.0643.7.2015

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE
POWIATOWYM W RACIBORZU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU_UZUPEŁNIENIE
Lp.

1.

Jednostka
kontrolująca/
data kontroli
Urząd Kontroli
Skarbowej
w Katowicach
( 07 maja 2015 r. –
wskazano nowy
termin zakończenia
postępowania
kontrolnego na
dzień 02 listopada
2015 r.)

Zakres kontroli

Kontrolowana komórka

Zalecenia pokontrolne

Realizacja zaleceń

Kontrola dotycząca prawidłowości
gospodarowania
środkami
publicznymi obejmującymi część
oświatową subwencji ogólnej, w
tym
realizacji
obowiązków
związanych
z
gromadzeniem
danych stanowiących podstawę jej
naliczenia na lata 2012-2013.

Referat Edukacji, Kultury
i Sportu,
wybrane jednostki oświatowe:
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1
w Raciborzu,
Zespół Szkół Specjalnych
w Raciborzu, Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy
w Rudach.

1) Dnia 24 lipca 2015 r. wpłynęły wyniki
kontroli w związku z postępowaniami
kontrolnymi przeprowadzonymi w:
a) Zespole Szkół Specjalnych w
Raciborzu,
b) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Raciborzu.
W ww. wynikach kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Ad. 2
Zobowiązano
dyrektora
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego
w Rudach
do podjęcia działań mających na celu
eliminację nieprawidłowości w zakresie
gromadzenia i przekazywania danych
do
Systemu
Informacji
Oświatowej.
Dla potwierdzenia realizacji zalecenia
przeprowadzona
zostanie
kontrola
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Rudach w tym zakresie.

2) Dnia 31 lipca 2015 r. wpłynął wynik
kontroli w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Rudach wskazujący na
niezgodności danych wprowadzanych do
Systemu
Informacji
Oświatowej
wynikające z odmiennych interpretacji
prawnych.
3) Dnia 18 września 2015 r. wpłynęły
wyniki kontroli Powiatu Raciborskiego.
Zobowiązano
do
podjęcia
działań
zmierzających do wyeliminowania w
bieżącej
i
przyszłej
działalności
nieprawidłowości z zakresu wprowadzania
danych
do
Systemu
Informacji
Oświatowej.

Ad. 3
Stanowisko
i
interpretacje
organu
kontrolującego
zostały
wykorzystane
w
procesie
gromadzenia
danych
przekazywanych przez placówki oświatowe
wprowadzanych do Systemu Informacji
Oświatowej na dzień 30 września 2015 r.
W celu sprawdzenia poprawności danych
przekazanych przez Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Rudach do końca bieżącego
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2.

Śląski Urząd
Wojewódzki
w Katowicach
(12-13 maja 2015 r.,
18 maja 2015 r.)

Kontrola
w
zakresie
oceny
funkcjonowania
systemu
przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie w Powiecie Raciborskim
w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2014 r.

Referat Spraw Społecznych

Wydano
następujące
zalecenia
pokontrolne:
1) podjęcie działań mających na celu
przyjmowanie do realizacji programów,
których założenia w zakresie liczebności
grupy uczestników są zgodne z wymogami
zawartymi w pkt 3 obowiązujących od
1 września 2014 roku „Zaleceń
dotyczących
realizacji
programów
korekcyjno-edukacyjnych
dla
osób
stosujących przemoc w rodzinie na terenie
województwa śląskiego”, wydanych przez
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

roku przeprowadzona zostanie kontrola
w ww. placówce.
Pracownicy
Starostwa
sprawdzający
kompletność
i
poprawność
danych
oświatowych dokładają należytej staranności,
dokonując
na
bieżąco
każdorazowej
weryfikacji
otrzymywanych
ze
szkół
i
placówek
oświatowych
danych
wprowadzanych do Systemu Informacji
Oświatowej pod względem formalnym
i merytorycznym, a w przypadku stwierdzenia
niezgodności lub powzięcia wątpliwości co do
stanu faktycznego wzywają do dokonania
stosowanych korekt.
W ramach sprawowanego nadzoru nad
placówkami
oświatowymi
w
razie
stwierdzonych niezgodności będą planowane
kontrole rzetelności wprowadzanych danych
do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie
z zasadami i obowiązującym stanem prawnym
w tym zakresie.
Ad 1 i 2
Zalecenia
zostały
wykorzystane
i zrealizowane podczas procesu powierzania
realizacji
przeprowadzania
programów
korekcyjno-edukacyjnych
dla
sprawców
przemocy w rodzinie na lata 2015-2017.
Kierownik Referatu Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Raciborzu został
zobowiązany do
dokładania
należytej
staranności
na
etapie
przygotowania
postępowania konkursowego na powierzenie
do
realizacji
programów
korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy
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Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Katowicach;
2) podjęcie działań mających na celu
przyjmowanie do realizacji programów
oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych,
których założenia dotyczące zasad ich
ukończenia, dadzą gwarancję gruntownego
i wnikliwego zapoznania się przez
każdego uczestnika z całą zawartością
merytoryczną realizowanego programu
korekcyjno-edukacyjnego,
a
także
zdobycia odpowiednich umiejętności w
ramach realizowanych w trakcie programu
praktycznych ćwiczeń mających na celu
dostarczenie korekcyjnych doświadczeń
osobistych zmieniających zachowania i
postawy związane z przemocą oraz
rozwijających umiejętności samokontroli i
konstruktywnego współżycia;
3) wzmożenie nadzoru nad bezpośrednimi
realizatorami oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych, w zakresie uznawania
ukończenia programu przez uczestników,
zgodnie
z
przyjętymi
założeniami
programowymi.

w rodzinie, w szczególności do uwzględniania
przy opracowywaniu ogłoszenia o konkursie
wymagań dotyczących założeń programowych
zgodnych z „Zaleceniami dotyczącymi
realizacji
programów
korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na terenie województwa
śląskiego”, wydanymi przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w zakresie zarówno liczebności grupy
uczestników, jak i w zakresie zasad
ich ukończenia.

Ad 3
Zobowiązano Kierownika Referatu Spraw
Społecznych tut. Starostwa do zwiększenia
nadzoru nad bezpośrednimi realizatorami
oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych.
W czasie kontroli realizacji zadania zostanie
zwiększony nacisk na merytoryczną zgodność
realizowanych
działań
z
zaleceniami
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Sporządziła: Agnieszka Bosianek
SEKRETARZ POWIATU
Beata Bańczyk
Do wiadomości:
1.TJ
2. TK
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