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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie wynik6w kontroli instytucjonalnej, wynikaj4cej z planu kontroli na

2014 r. przeprowadzonej w dniach od 2 do 25 czerwca 2014 r. przez MartE Andrejczyk

gl6wnego specjalistq w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru, na podstawie

upowaznienia znak ORN-L077.495.2014 z dnia 28 maja 2014 r. w zakresie sprawdzenia

standard6w kontroli wykonywanej przez pracownik6w Departamentu Spraw Spolecznych,

w ramach sprawowanego nadzoru nad warunkami i jakoSci4 Swiadczonej opieki nad dzie6mi

w wieku do lat trzech w Zlobkach, klubach dzieciEcych oraz u dziennych opiekun6w

stwierdzono, 2e'.

o Nie informowano, zgodnie z procedur4 okreSlon4 w $ 2 ust. 5 Zarzqdzenia Prezydenta

Miasta Bialegostoku nr 2837/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie olveilenia zasad

przeprowadzania zewnqtrznej kontroli instytucjonalnej Prezydenta Miasta

Bialegostoku w podleglych podmiotacft (dalej zarzqdzenie Nr 2837112), o zmianie

planu kontroli w zakresie przesunigcia terminu rozpoczgcia kontroli w stosunku

do zaloAeh planu kontroli.

. Upowaznienia do kontroli przedsiEbiorc6w prowadz4cych dzialalnodi gospodarcz4

w zakresie opieki nad dzieimi do lat trzechnie zawieraly, stosownie do art. 79 aust.6

pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoici gospodarczei

(Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) (dalej u.s.d.g.), numeru legitymacji sluzbowej oraz

pouczenia o prawach i obowi4zkach kontrolowanego przedsiqbiorcy.

r W aktach spraw dotyczqcych kontroli przedsiqbiorc6w prowadzqcych niepubliczne

placowki opieki nad dzieckiem do lat trzech, brak bylo pisemnego ,,zawiadomienia

o zamrarze wszczqcia kontroli", o kt6rym stanowi art.79 u.s.d.g.

o W czgsci protokol6w kontroli nie zamieszczono wzmianki o prawie, sposobie

i terminie zgloszenia zastrzelen, co do ustaleri zawartych w protokole oraz parafy

kontrolera i kierownika jednostki kontrolowanej, na kazdej stronie protokolu,

stosownie do $ 20 ust. 7 oraz ust. 13 zarzqdzenia Nr 28371I2.



o W dw6ch z siedmiu skontrolowanych spraw czynnoSci kontrolne zostaly podjEte

w terminie p62nie1szym, niz wynikaj4cy z S 2 uchwaly Rady Miasta Bialystok

Nr XLIX/556/13 z dnia 30 wrze1nia 2013 r. w sprqwie przyjqcia planu nadzoru nad

ilobkami, klubami dzieciqcymi oraz dziennymi opiekunami (dalej uchwala

Nr XLDU556/13).

Wvniki kontroli oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W dniu 1 lipca br. kierownik jednostki kontrolowanej zloLyl zastrze1enia

do protokotu. W wyniku ich przeanalizowania uwzglEdniono wyjaSnienia dotycz4ce czasu

trwania kontroli uznaj4c, i2 zachowano termin wynikajqcy z art. 83 u.s.d.g. W pozostalym

zakre s i e ni e uwz g I E dni o no zlo Lony ch zastr zeLeh.

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybieri oraz zapewnienia prawidlowego

funkcj on owani a D epartarnentu Spraw S polecznych

zalecam:

o Informowanie stosownie do $ 2 ust. 5 Zarzqdzenia Nr 2837/12 o zmianie planu

kontroli w zakresie przesuniqcia terminu rozpoczEcia kontroli w stosunku d,o zaloaeit

planu kontroli.

o Dostosowanie upowaznieri w kontrolach, kt6re bpd4 prowadzone w podmiotach

niepublicznych, zajmuj4cych siq dzialalnoSciq gospodarczq w zakresie opieki nad

dzieimi do lat trzech, do wymog6w ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

dzialalnoici gospodarczej, poprzez uzupelnienie treSci upowaznieri o elementy

wskazane w art. 79 aust. 6 pkt 4 i pkt 9 u.s.d.g.

c Zawiadamianie ww. przedsiEbiorc6w o zamiarze wszczqciakontroli, stosownie do art.

79 u,s.d.g.

. Stosowanie siQ do terminu podjqcia kontroli wynikaj4cego z $ 2 uchwaly

Nr XLDO556/13.

Sprawozdanie z wykonania niniej szych zalecefi nale|y przesla(, w terminie 30 dni od daty

otr zy mania niniej sze go wyst4pienia.


