Kontrole zewnętrzne - 2020 rok

Lp.
1.

2.

3.
4.

Nazwa podmiotu
przeprowadzającego kontrolę
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Opolu
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w powiecie krapkowickim
Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu
Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach

5.

Centrum Projektów Polska
Cyfrowa

6.

Opolski Wojewódzki
Inspektorat Transportu
Drogowego

7.

Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu

8.

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Opolu

Zakres kontroli
Kontrola wykonywania zadań określonych
w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach
oraz planach działań krótkoterminowych.
Kontrola w sprawie stanu technicznego placów
zabaw zlokalizowanych w Gwoździcach, Pietnej,
Kórnicy i Ściborowicach.
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
gminy.
Sprawdzenie stanu przygotowań i realizacji zadań
obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony
Cywilnej Gminy Krapkowice.
Kontrola projektów grantowych realizowanych
w ramach projektów I osi POPC pn.: „Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”.
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką, wydawanie zezwoleń
w krajowym transporcie drogowym oraz realizacja
obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych
określonym w ustawie o transporcie drogowym.
Kontrola doraźna wybranych zagadnień gospodarki
finansowej Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Krapkowicach za 2019 rok.
Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania
zadania zleconego, jakim jest prowadzenie rejestru
wyborców przez Gminę Krapkowice oraz kontroli
prawidłowości spisów wyborców sporządzanych dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.

Termin kontroli

Efekt kontroli (ocena, zalecenia)

20.05.202030.12.2020 r.

Nie stwierdzono naruszeń.

04.08.2020 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości, które
zagrażałyby użytkowaniu placów zabaw.

07.08.2020 20.10.2020 r.
29.09.2020 r.

Wydano wystąpienie pokontrolne i podjęto działania
w celu realizacji wniosków pokontrolnych.
Kontrola została przeniesiona na II kwartał 2021 r.

od 1.09.2020 r.
do nadal

Kontrola w 2020 roku się nie odbyła.

22.09.202025.09.2020 r.

Wydano wystąpienie pokontrolne. Stwierdzone,
opisane nieprawidłowości wymagają korekty we
wskazanym zakresie i zastosowania się w przyszłości
do udzielonych wskazówek. Podjęto działania celem
wyeliminowania nieprawidłowości.
Wydano wystąpienia pokontrolne. Podjęto działania
celem wyeliminowania nieprawidłowości.

22.09.2020 –
28.10.2020 r.
21.10.2020 r.

Przeprowadzone czynności kontrolne, nie wykazały
naruszenia przepisów prawa
w zakresie prawidłowości prowadzenia rejestru
wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.

9.

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny
w Krapkowicach

Kontrola w zakresie przestrzegania przez personel
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
07.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r. poz.
1356 ze zm.) – budynki urzędu.

21.09.2020 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Sekretarz Miasta
/-/ Harald Brol

