
INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE 

2018 rok 
 

Lp.  

1. ● Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 80 – 810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 

●  termin przeprowadzenia kontroli: 28.02.2018r. – 02.03.2018r. 

●  przedmiot / zakres kontroli:  

kontrola projektu nr: RPPM.03.02.01-22-0167/15 

tytuł projektu: " Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew "  
działanie: 03.02. Edukacja ogólna 

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 

● informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: - 

 

2. ● Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych, 80 – 810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 

●  termin przeprowadzenia kontroli: 23.03.2018r. 

●  przedmiot / zakres kontroli:  

kontrola projektu nr: RPPM.10.01.01-22-0010/16-00 

tytuł projektu: " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew "  

działanie: 10.01 RPO WP 

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego   

● informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: do dnia sporządzenia niniejszej informacji brak protokołu / informacji z przeprowadzonej kontroli; 
 

3. ● Archiwum Państwowe w Gdańsku, 80 – 858 Gdańsk ul. Wałowa 5 

●  termin przeprowadzenia kontroli: 13.09.2018r. 

●  przedmiot / zakres kontroli: kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego z przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

● informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: zawarte w Protokole kontroli nr 8136; Wystąpieniu pokontrolnym nr 7289; 

 

4. ● Archiwum Państwowe w Gdańsku, 80 – 858 Gdańsk ul. Wałowa 5 

●  termin przeprowadzenia kontroli: 20.09.2018r. – 21.09.2018r. 

●  przedmiot / zakres kontroli: kontrola archiwum zakładowego oraz prawidłowości postępowania z dokumentacją w Wydziale Rozwoju Miasta; 

● informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: zawarte w Protokole kontroli nr 8298; Wystąpieniu pokontrolnym nr 7579; 

 

5. ● Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej, 02 – 056 Warszawa  ul. Filtrowa 57 

●  termin przeprowadzenia kontroli: październik  / listopad 2018r. 

●  przedmiot / zakres kontroli: Realizacja wybranych projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Efekty realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

P/18/007 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014 – 2020; 

● informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: zawarte w Wystąpieniu Pokontrolnym nr KAP.410.007.04.2018 z dnia 30.11.2018r.; zalecenia zrealizowano, pismo 

WRM.1710.2.7.2018 z dnia 18.12.2018r. 



6. ● Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku, 80 -748 Gdańsk ul. Chmielna 27/33 

●  termin przeprowadzenia kontroli: 07.11.2018r. – 09.11.2018r. oraz 13.11.2018r. – 16.11.2018r. 

●  przedmiot / zakres kontroli:  

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 

● informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: - 

 
 

                                       

 

                                                      Sekretarz Miasta  

Katarzyna Mejna 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                       
 

Wytworzyła: Danuta Petka 

Akceptacja: Katarzyna Schwarz – Blomberg  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr 

Wydział Organizacyjny i kadr 

Urząd Miejski w Tczewie 

Tczew, dnia  22 lutego  2019r.   

 

* informacje z przeprowadzonych kontroli  zamieszczono na stronie www.bip.tczew.pl – Kontrole / Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli 


