
 

INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE 

2019 rok 
 

 

Lp.  

1. ● Instytucja przeprowadzająca kontrolę: 

Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk; Oddział w 

Starogardzie Gdańskim 83 -200 Starogard Gdański ul. Sikorskiego 18; 

● Termin przeprowadzenia kontroli:  

kontrolę przeprowadzono w dniach – 24, 28, 29, 30.01.2019r.; 1, 7, 8, 15, 25, 28.02.2019r.; 13,14.03.2019r.; 

● Zakres kontroli:  

przestrzeganie przez pracodawcę przepisów dotyczących: 

wybranych zagadnień z prawnej ochrony pracy, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy; 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym czasu pracy i uprawnień urlopowych; 

wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. badań profilaktycznych i szkoleń w dziedzinie bhp; 

● Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych:  

zawarte w Protokole Kontroli Nr rej. 030265-53-K004-Pt/19 z dnia 14.03.2019 r. 

Wystąpieniu Nr rej. 030265-53-K004-Ws01/19  z dnia 29.03.2019 r. 

Wystąpieniu Nr rej. 0302065-53-K004-Ws02/19 z dnia 02.04.2019 r., zalecenia zrealizowano, pismo nr WOR.1710.1.2019 z dnia 29.03.2019 r. 
 

2. ● Instytucja przeprowadzająca kontrolę: 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 – 853 Gdańsk; 

● Termin przeprowadzenia kontroli:  

20.05.2019r. – 24.09.2019r. ( z przerwą w dniach: 21.06.2019r.; 29.07.2019r. – 16.08.2019r. ); 

● Zakres kontroli: 

 kontrola kompleksowa miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Tczewie;  

● Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: 

wystąpienie pokontrolne, pismo nr WK/0804/128/15/K/1/2019 z dnia 22.11.2019r, zalecenia zrealizowano, pismo nr SK.1710.2.2019  z dnia 

12.12.2019r.  
 

 



3. ● Instytucja przeprowadzająca kontrolę: 

 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, 80 – 853 Gdańsk  ul. Wały Jagiellońskie 36 

●  termin przeprowadzenia kontroli: październik  / listopad 2019r.; 

● Zakres kontroli: 

realizacja zadań dotyczących upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w tym rozwoju ich aktywności fizycznej, 

realizacja szkolnej inwestycji sportowej wspierającej rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 

● informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: nie wydano zaleceń pokontrolnych, w Wystąpieniu pokontrolnym LGD.410.016.03.2019 

zawarto wniosek, na który udzielono odpowiedzi pismem nr WOR.1710.3.2019; 

 
 

 

                                       

 

                                                       

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  20 lutego  2020r.   

 

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


