
Lp Termin Kto kontorolował Zakres kontroli Zalecenia pokontrolne

1 22.01.2018 r. Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w 

Szczecinku

1) Przestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych,                            

2) rozpoznawanie możliwości i 

warunków prowadzenia działań 

ratowniczych poprzez jednostki 

ochrony przeciwpożarowej,               

3) postępowanie z substancjami 

kontrolowanymi, nowymi 

substancjami i fluorowanymi 

gazami cieplarnianymi, 

wykorzystywanymi w ochronie 

przecipożarowej, a także systemami 

ochrony przeciwpożarowej oraz 

gaśnicami zwierającymi substancje 

kontrolowane, nowe substancje lub 

fluorowane gazy cieplarniane lub 

od nich uzależnionymi.                                  

w Noclegowni MOPS

Brak

2 22.01.2018 r. Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w 

Szczecinku

1) Przestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych,                            

2) rozpoznawanie możliwości i 

warunków prowadzenia działań 

ratowniczych poprzez jednostki 

ochrony przeciwpożarowej,               

3) postępowanie z substancjami 

kontrolowanymi, nowymi 

substancjami i fluorowanymi 

gazami cieplarnianymi, 

wykorzystywanymi w ochronie 

przeciwpożarowej, a także 

systemami ochrony 

przeciwpożarowej oraz gaśnicami 

zwierającymi substancje 

kontrolowane, nowe substancje lub 

fluorowane gazy cieplarniane lub 

od nich uzależnionymi                                  

w Schronisku dla osób bezdomnych 

"Zacisze" 

Brak

3 01.10.2018 r. Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych       

Oddział w Koszalinie 

Wydział Kontroli 

Płatników Składek

1) prawidłowość i rzetelność 

obliczania składek na 

ubezpieczenie społeczne oraz 

innych składek, do których 

pobierania zobowiazany jest ZUS 

oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego,                                    

2) ustalanie uprawnień do 

świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych i wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie 

rozliczeń z tego tytułu,                      

3) prawidłowość i terminowość 

opracowywania wniosków o 

świadczenia emerytalne i rentowe,                

4) wystawianie zaświadczeń lub 

zgłaszanie danych dla celów 

ubezpieczeń społecznych

Wykazano nadpłatę w wysokości 36,75 zł w składce  na 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym obniżono 

bieżącą wpłatę na FP o powyższą kwotę.

4 11.10.2018 Powiatowa Stacja 

Sanitarno 

Epidemiologiczna w 

Szczecinku

Przestrzeganie przepisów 

określajacych wymagania 

higieniczne i zdrowotne dot. 

utrzymania należytego stanu 

higienicznego pomieszczeń i 

wyposażenia Schroniska dla osób 

bezdomnych "Zacisze"

Brak

5 11.10.2018 Powiatowa Stacja 

Sanitarno 

Epidemiologiczna w 

Szczecinku

Przestrzeganie przepisów 

określajacych wymagania 

higieniczne i zdrowotne dot. 

utrzymania należytego stanu 

higienicznego pomieszczeń i 

wyposażenia Noclegowni MOPS

Brak

Kontrole zewnętrzne 2018 r.

stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 


