
 

               

W Y K A Z  K O N T R O L I  
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WEKIKF  W ROKU 2015  

Lp. Szkoła / placówka Tematyka kontroli 
termin kontroli 

Kontrolujący Uwagi 
planowany wykonany 

1 2 3 4 5 6 7 

1)  
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 i wychowankach 

styczeń 2015 
26 stycznia 

2015 
Inspektorzy EK 

zalecenia  
w 

protokole 
2)  

Kontrola w zakresie spełniania obowiązku meldowania wychowanków internatów i specjalnych ośrodków szkolno – 
wychowawczych zgodnie z przepisami ustaw: z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz 
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – rok szkolny 2014/2015 

3)  prawidłowość udzielania zwolnień z odpłatności za wyżywienie w internacie 

4)  
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno–Krajoznaw-
cze w Busko - Zdrój  

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pod nazwą: Organizacja Rajdu II Ponidziańska 50-tka 

styczeń 2015 
27 stycznia 

2015 
Inspektor EK 
Inspektor FN 

zalecenia  
w 

protokole 

5)  

Bokserski Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy RING w Busku - 
Zdroju 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pod tytułem: Organizacja przygotowania i uczestnictwa 
w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych - BOKS 

luty 2015 
28 stycznia 

2015 
Inspektor EK 
Inspektor FN 

zalecenia  
w 

protokole 

6)  Stowarzyszenie Daj 
Dziecku Nadzieję  

w Broninie 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pod nazwą: Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia 
wiele zyskuje - Edycja II styczeń 2015 

29 stycznia 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez 
zaleceń 

7)  
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadania 
publicznego z zakresu kultury pod nazwą: Postaw na rodzinę 

8)  

Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 1  
w Busku - Zdroju 

prawidłowość przyznawania stypendiów motywacyjnych oraz za osiągnięcia sportowe, a także 
Stypendiów Starosty Buskiego 

luty 2015 
30 stycznia 

2015 
Inspektorzy EK 

zalecenia  
w 

protokole 

9)  
prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej w zakresie podawania danych o uczniach i wychowankach internatu 

10)  
Kontrola w zakresie spełniania obowiązku meldowania wychowanków internatów i specjalnych 
ośrodków szkolno – wychowawczych zgodnie z przepisami ustaw: z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych oraz z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – rok szkolny 2014/2015 

11)  
Buski Klub Jeździecki 

Wiraż w Busku - Zdroju 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadania publicz-
nego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pod nazwą: Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej 
dla dzieci i młodzieży 

luty 2015 
4 lutego 

2015 
Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez 
zaleceń 

12)  
Buski Klub Kung-Fu 

Yantai 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pod tytułem: Kung – Fu Wushu – receptą na zdrowy 
tryb życia 

styczeń 2015 
5 lutego 

2015 
Inspektor EK 
Inspektor FN 

zalecenia  
w 

protokole 

13)  
Związek Harcerstwa 

Polskiego  

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pod tytułem Wędruj z nami polami, lasami 

luty 2015 
10 lutego 

2015 
Inspektor EK 
Inspektor FN 

zalecenia  
w 

protokole 14)  
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadania 
publicznego z zakresu kultury pod tytułem: Z nami nie tylko dobra zabawa 

15)  
Zespół Szkół Technicz-
no – Informatycznych  

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 i wychowankach internatu 

marzec 2015 
10 marca 

2015 
Inspektorzy EK 

bez 
zaleceń 

16)  
Kontrola w zakresie spełniania obowiązku meldowania wychowanków internatów i specjalnych 
ośrodków szkolno – wychowawczych zgodnie z przepisami ustaw: z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych oraz z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – rok szkolny 2014/2015 



1 2 3 4  5 6 

17)  Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształ-

cących  
w Busku - Zdroju 

Kontrola w zakresie spełniania obowiązku meldowania wychowanków internatów i specjalnych 
ośrodków szkolno – wychowawczych zgodnie z przepisami ustaw: z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludnościi dowodach osobistych oraz z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – rok szkolny 2014/2015 marzec 2015 

27 marca 
2015 

Inspektorzy EK 
bez 

zaleceń 

18)  
prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 

19)  
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Stopnicy 

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

kwiecień 
2015 

20 kwietnia 
2015 

Inspektorzy EK 
zalecenia  

w 
protokole 20)  prawidłowość wypłacania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych 

21)  
Powiatowy Między-

szkolny Ośrodek Spor-
towy w Busku – Zdroju 

realizacja obowiązków dyrektora jednostki oświatowej (ocena pracy dyrektora) - 
7-19.05. 

2015 
Naczelnik EK 
Inspektor EK 

bez 
zaleceń 

22)  
Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowaw-
czy 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 i wychowankach Ośrodka 

kwiecień 
2015 

26.05- 
11.06.2015 

Inspektorzy EK 
zalecenia  

w 
protokole 23)  

Kontrola w zakresie spełniania obowiązku meldowania wychowanków internatów i specjalnych 
ośrodków szkolno – wychowawczych zgodnie z przepisami ustaw: z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych oraz z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – rok szkolny 2014/2015 

24)  
Poradnia 

Psychologiczno – 
Pedagogiczna 

w Busku – Zdroju 

prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 

maj 2015 
16 – 18 
06.2015 

Inspektorzy EK 
zalecenia  

w 
protokole 25)  prawidłowość realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych  

26)  Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Busku 

– Zdroju 

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

2015 
8-22.07. 

2015 
Inspektorzy EK 

bez 
zaleceń 

27)  
prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej w zakresie podawania danych o słuchaczach (stan na wrzesień 2014 r.) 

28)  
Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 1  
w Busku - Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 
wrzesień 

2015 
15.09.2015 

Inspektor EK 
Inspektor BHP/ ppoż 

bez 
zaleceń 

29)  

Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa i Doskonale-
nia Nauczycieli w Busku – 

Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 
wrzesień 

2015 
15.09.2015 

Inspektor EK 
Inspektor BHP/ ppoż 

bez 
zaleceń 

30)  
I Liceum Ogólnokształ-
cące w Busku – Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 
wrzesień 

2015 
15.09.2015 

Inspektor EK 
Inspektor BHP/ ppoż 

bez 
zaleceń 

31)  
Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowaw-
czy w Busku - Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 
wrzesień 

2015 
16.09.2015 

Inspektor EK 
Inspektor BHP/ ppoż 

bez 
zaleceń 

32)  
Zespół Szkół Specjal-

nych w Busku – Zdroju 
organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 

wrzesień 
2015 

16.09.2015 
Inspektor EK 

Inspektor BHP/ ppoż 
bez 

zaleceń 

33)  
Poradnia Psychologicz-

no – Pedagogiczna 
w Busku – Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 
wrzesień 

2015 
16.09.2015 

Inspektor EK 
Inspektor BHP/ ppoż 

bez 
zaleceń 

34)  
Zespół Szkół Technicz-
no - Informatycznych  

w Busku - Zdroju 
organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 

wrzesień 
2015 

17.09.2015 
Inspektor EK 

Inspektor BHP/ ppoż 
bez 

zaleceń 



1 2 3 4 5 6 7 

35)  
Powiatowy Między-

szkolny Ośrodek Spor-
towy w Busku – Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 
wrzesień 

2015 
17.09.2015 

Inspektor EK 
Inspektor BHP/ ppoż 

bez 
zaleceń 

36)  
Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowaw-
czy w Broninie 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 
wrzesień 

2015 
18.09.2015 

Inspektor EK 
Inspektor BHP/ ppoż 

bez 
zaleceń 

37)  
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Stopnicy 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 
wrzesień 

2015 
18.09.2015 

Inspektor EK 
Inspektor BHP/ ppoż 

bez 
zaleceń 

38)  

Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształ-

cących w Busku - 
Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, warunki BHP 
wrzesień 

2015 
18.09.2015 

Inspektor EK 
Inspektor BHP/ ppoż 

bez 
zaleceń 

39)  
Stowarzyszenie na 

Rzecz Potrzebujących 
WIELKI GROSZ 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z zakresu 
kultury - VI Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem Zborów – Solec- Zdrój 2015 

wrzesień 
2015 

18 września 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez 
zaleceń 

40)  
Stowarzyszenie 

Rodzina Wspólna 
Troska 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z zakresu 
kultury fizycznej II Bieg Rodzinny „Zielony Kilometr” 

wrzesień 
2015 

21 września 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

zalecenia  
w protokole 

41)  
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno 
Krajoznawcze 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z zakresu 
kultury fizycznej – „Rajd Nadnidziański”, „Rajd Nocny” 

wrzesień 
2015 

22 września 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez 
zaleceń 

42)  
Stowarzyszenie Daj 
Dziecku Nadzieję 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z zakresu 
kultury - „Postaw na rodzinę” 

wrzesień 
2015 

9 
października 

2015 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez 
zaleceń 

43)  

Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształ-

cących w Busku - 
Zdroju 

realizacja obowiązków dyrektora jednostki oświatowej (ocena pracy dyrektora) - 
22-30.10. 

2015 
Naczelnik EK 
Inspektor EK 

zalecenie  
w 

protokole 

44)  
Zespół Szkół 
Specjalnych 

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 oraz o liczbie uczniów w Szkole Podstawowej 

październik 
2015 

3-5.11.  
2015 

Inspektorzy EK 
zalecenie  

w 
protokole 

45)  prawidłowość wypłacania nagród dyrektora i Starosty 

46)  
prawidłowość realizacji zadań z zakresu organizacji indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno - 
wychowawczych 

47)  

Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowaw-

czy w Broninie 

prawidłowość wypłacania nagród dyrektora i Starosty 

październik 
2015 

17-
20.11.2015 

Inspektorzy EK 
zalecenia  

w 
protokole 

48)  
prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 

49)  
Kontrola w zakresie spełniania obowiązku meldowania wychowanków internatów i specjalnych 
ośrodków szkolno – wychowawczych zgodnie z przepisami ustaw: z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych oraz z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – rok szkolny 2014/2015 

50)  Centrum Edukacji 
SIGMA SP. Z O.O.  

w Tarnowie 

kontrola liczby uczniów w szkołach niepublicznych dotowanych przez Powiat Buski 

- 12.2015 Inspektorzy EK 
w trakcie 
realizacji 51)  

prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej w zakresie podawania danych o słuchaczach (stan na wrzesień 2015 r.) 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 

52)  

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

zgodność tygodniowego planu zajęć z arkuszem organizacji jednostki 

listopad 2015 11.12.2015 Inspektorzy EK 
bez 

zaleceń 
prawidłowość dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli - skontrolowano na podstawie sprawozdania pisemnego złożonego przez dyrektora 
Jednostki 

53)  Powiatowy Między-
szkolny Ośrodek 

Sportowy w Busku – 
Zdroju 

zgodność tygodniowego planu zajęć z arkuszem organizacji jednostki 
grudzień 

2015 
9.12.2015 Inspektorzy EK 

bez 
zaleceń 

54)  
prawidłowość wypłacania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych – skontrolowano w maju 2015 r.  
w trakcie kontroli związanej z oceną pracy dyrektora PMOS 

55)  Stowarzyszenie VOCE 
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z zakresu 
kultury - „Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu” 

grudzień 
2015 

11.12.2015 
Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez 
zaleceń 

56)  
Stowarzyszenie Razem 

Dzieciom 
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z zakresu 
kultury - „Lato dzieciom”, „Poznajmy Nasz Kraj – wycieczki dla najmłodszych” 

grudzień 
2015 

18.12.2015 
Inspektor EK 
Inspektor FN 

w trakcie 
realizacji 

57)  
Stowarzyszenie 

Gospodarna Gmina 
 Busko - Zdrój 

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

grudzień 
2015 

10.12.2015 
Inspektor EK 
Inspektor FN 

w trakcie 
realizacji 

58)  
Stowarzyszenie 
Przyjaciół DPS  

 w Gnojnie 

Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z zakresu 
kultury – „XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2015” 
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadań z zakresu 
kultury fizycznej – „XXII Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – Gnojno 2015” 

grudzień 
2015 

16.12.2015 
Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez 
zaleceń 

 


