
 

W Y K A Z  K O N T R O L I  
przeprowadzone przez WEKiKF  w roku 2013  

 
 
 
 

 

Lp. Szkoła / placówka Tematyka kontroli 
Wykonany 

termin 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1)  
Niepubliczna Szkoła 

Policealna DAK 
Dariusz Kiciak 

kontrola liczby uczniów w szkole niepublicznej dotowanej przez Powiat Buski  23.01.2013  bez zaleceń 

2)  I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Busku – Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o uczniach 

5 – 8.02.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 3)  
prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 

4)  
Porozumienie Samo-
rządowe w Busku - 

Zdroju 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań  
z zakresu kultury  

13.02.2013 bez zaleceń 

5)  
Stowarzyszenie Przy-
jaciół DPS w Gnojnie 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań  
z zakresu kultury  

14.02.2013  bez zaleceń 

6)  
Buski Klub Jeździecki 

 Wiraż w Busku - Zdroju 
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z 

zakresu kultury fizycznej 
19.02.2013 bez zaleceń 

7)  Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 1  
w Busku - Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o uczniach 19 – 22.02 

2013  

zalecenia 
określone  

w protokole 8)  prawidłowość wypłacania nagród dyrektora i Starosty 

9)  

Parafia 
Rzymskokatolicka Św. 

Brata Alberta  
w  Busku - Zdroju 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań  
z zakresu kultury fizycznej 

21.022013 bez zaleceń 

10)  
Uczniowski Klub 

Sportowy Ring  
w Busku - Zdroju 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z 
zakresu kultury fizycznej 

26.02.2013 bez zaleceń 

11)  

Poradnia 
Psychologiczno – 

Pedagogiczna 
w Busku – Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o nauczycielach 

12-15.03. 
2013  

zalecenia 
określone  

w protokole 

12)  
Związek Harcerstwa 
Polskiego w Busku - 

Zdroju 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań  
z zakresu kultury fizycznej 

13.03.2013 bez zaleceń 



1 2 3 5 7 

13)  

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach 

– Centrum Kształcenia 
Zawodowego  

w Busku – Zdroju 

kontrola liczby uczniów w szkołach niepublicznych dotowanych przez Powiat Buski: Technikum 
dla Młodzieży oraz Szkoła Policealna   

27.03.2013 bez zaleceń 

14)  Zespół Szkół 
Techniczno - 

Informatycznych  
w Busku - Zdroju 

prawidłowość realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych 

23.04.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 15)  
prawidłowość przyznawania stypendiów motywacyjnych oraz za osiągnięcia sportowe, a także 
Stypendiów Starosty Buskiego 

16)  Parafia w Gnojnie 
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na renowację zabytków 
– Malowanie Kościoła 

12.06.2013 bez zaleceń 

17)  
Parafia  

w Nowym Korczynie 
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na renowację zabytków 
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku kościoła i plebanii zespołu pofranciszkańskiego w Nowym Karczynie 

18.06.2013 bez zaleceń 

18)  Parafia w Szczaworyżu 
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na renowację zabytków 
- Późnobarokowy krucyfiks na ścianie tęczowej w Kościele 

Informacja 
od 

proboszcza 
bez zaleceń 

19)  

Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy  

w Busku - Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o liczbie uczniów w Technikum i Zasadniczej 
Szkole Zawodowej 

1-4.07.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 20)  prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 

21)  organizacja nauczania indywidualnego 

22)  
Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 1  
w Busku - Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 28.08.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 

23)  
Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy  
w Busku - Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 28.08.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 

24)  
Zespół Szkół Specjalnych 

w Busku – Zdroju 
organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 28.08.2013 

zalecenia 
określone  

w protokole 

25)  

Zespół Szkół 
Techniczno - 

Informatycznych  
w Busku - Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 28-29.08.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 

26)  
Powiatowy Między-

szkolny Ośrodek Spor-
towy w Busku – Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 29.08.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 
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27)  
Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna 
w Busku – Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 29.08.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 

28)  
Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy  
w Broninie 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 4.09.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 

29)  
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Stopnicy 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 4.09.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 

30)  
Powiatowy Ośrodek Do-
radztwa i Doskonalenia 

Nauczycieli w Busku – Zdroju 
organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 4.09.2013 

zalecenia 
określone  

w protokole 

31)  
I Liceum 

Ogólnokształcące 
w Busku – Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP 5.09.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 

32)  
Zespół Szkół Technicz-

nych i Ogólnokształ-
cących w Busku - Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2013/14 stan bazy jednostki, warunki BHP  5.09.2013 
zalecenia 
określone  

w protokole 

33)  
Stowarzyszenie Daj Dziec-

ku Nadzieję w Broninie 
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań  
z zakresu kultury – Postaw na rodzinę 

09.10.2013 bez zaleceń 

34)  

Polski Związek Węd-
karski Okręg Kielecki 

Koło w Busku – Zdroju 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań  
z zakresu kultury fizycznej - Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży 

25.09.2013 bez zaleceń 

35)  
Związek Harcerstwa 

Polskiego  
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań  
z zakresu kultury – Z nami dobra zabawa 

26.09.2013 bez zaleceń 

36)  Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Stopnicy 

prawidłowość wypłacania nagród dyrektora i Starosty Buskiego w roku szkolnym 2012/2013 
1.10. 2013 

zalecenia 
określone  

w protokole 37)  zgodność tygodniowego planu zajęć z arkuszem organizacji jednostki na rok szkolny 2013/2014 

38)  

Stowarzyszenie  Na Rzecz 
Potrzebujących Wielki 

Grosz przy DPS w Zborowie 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań  
z zakresu kultury - IV Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem Zborów Solec 2013 

02.10.2013 bez zaleceń 

39)  
Stowarzyszenie Gospodar-
na Gmina w Busku - Zdroju 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań  
z zakresu kultury fizycznej – Maraton Kolarski Szosami Ponidzia 

08.10.2013 bez zaleceń 

40)  

Zespół Szkół Specjalnych 
w Busku – Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie infor-
macji oświatowej w zakresie podawania danych o liczbie uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej 

22.10 – 29.11  
2013 

zalecenia 
określone  

w protokole 

41)  
prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o nauczycielach 

42)  
Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w latach szkolnych 2012/2013 i 
2013/2014 (orzeczenia) 

43)  
rekontrola realizacji zaleceń wydanych przez Wydział EK po kontroli wykonanej w XI.2012 r. do-
tyczącej prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o liczbie uczniów w Gimnazjum Specjalnym 

44)  kontrola związane z oceną pracy dyrektora szkoły/placówki 28.10.2013 bez zaleceń 



1 2 3 5  

45)  Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształ-

cących w Busku - Zdroju 

prawidłowość przyznawania stypendiów motywacyjnych oraz za osiągnięcia sportowe, a także 
Stypendiów Starosty Buskiego 19.XI- 

13.XII.2013  

Zalecenia 
określone  

w protokole 46)  
prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji 
oświatowej w zakresie podawania danych o nauczycielach 

47)  Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy  

w Broninie 

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o liczbie uczniów w Szkole Przysposabiającej 
do Pracy i Gimnazjum Specjalnym 12-29.XI.2013 

Zalecenia 
określone  

w protokole 
48)  

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o nauczycielach 

49)  
Powiatowy Między-

szkolny Ośrodek Spor-
towy w Busku – Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o nauczycielach, 
prawidłowość przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 

10.XII.2013 
Zalecenia 
określone  

w protokole 

50)  

Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa i Dosko-
nalenia Nauczycieli  
w Busku – Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej w zakresie podawania danych o nauczycielach 

11.XII.2013 
Zalecenia 
określone  

w protokole 

 


