
KONTOLE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE GMINY W SOBKOWIE 

L.p. Kontrolujący Czas trwania kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli (protokół) 

2015 r. 

1 Wojewoda Świętokrzyski 30.01.2015r. Kontrola kompleksowa w Urzędzie Gminy 
Sobków  w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie (Dz.U z 
2005r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.) 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 

2 Marszałek  Województwa 
Świętokrzyskiego 

02.03.2015r. Kontrola trwałości projektu RPSW.03.02-00-26-
385/08 - stadion sportowy w Sobkowie. 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Kierownika 
Referatu BOŚiGM (pok. nr 9) 

3 Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych o/Kielce 

20.07.2015r. Kontrola w zakresie: 
1. 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. 
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z 
ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 
tytułu. 
3. Prawidłowość i terminowość opracowania 
wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie 
danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 

2016 r. 

1 Marszałek  Województwa 
Świętokrzyskiego 

24.02.2016r. Kontrola końcowa projektu „e-świętokrzyskie 
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 



2 Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Jędrzejowie 

19.09.2016r. Kontrola tematyczna w zakresie warunków 
transportu żywności 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 

3 Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Jędrzejowie 

04.11.2016r. Kontrola pomieszczeń kotłowni w Urzędu Gminy  Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 

4 Wojewoda Świętokrzyski  15-16.12.2016r. Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sobkowie w zakresie: 
1) Struktury organizacyjnej Ośrodka, kwalifikacji 
kadr. 
2) Oceny realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej i zadań własnych Gminy wynikających 
z ustawy z dn. 12.03.2014r. o pomocy 
społecznej oraz realizacji zadań z ustawy z dn. 
09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 

2017 r. 

1 
 
 
 
 

Wojewoda Świętokrzyski  19.01.2017r. Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia 
ewidencji ludności, wydawania dowodów 
osobistych, udostępniania danych osobowych z 
rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 
cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, 
dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  
 
 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 

2. Wojewoda Świętokrzyski 19.01.2017r. 1) Kontrola problemowa w zakresie 
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 
i wniosków przez organy Gminy w latach 2015-
2017. 
 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 



2) Stosowanie ustawowej procedury przy 
wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji 
potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych za okres 2015-
2017r. 
 

3 Dyrektor Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Kielcach 

19.01.2017r. –  
31.05.2017r. 

Kontrola w zakresie celowości i zgodności 
gospodarowanie środkami publicznymi w 
2015r., w tym prawidłowości wprowadzenia 
danych do Systemu Informacji Oświatowej 
mających wpływ na wysokość części oświatowej 
subwencji ogólnej w 2015r.  

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 

4. Regionalna Izba 
Obrachunkowa  

06.03.2017r. – 
15.05.2017r. 

Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki 
finansowej Gminy Sobków za 2016 rok i inne 
wybrane okresy 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Sekretarza 
Gminy (pok. nr 19) 

5. Wojewoda Świętokrzyski 10-11.04.2017r. Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sobkowie w zakresie: 
1. Opracowania i realizacji  3-letnich gminnych 
programów wspierania rodziny. 
2. Kwalifikacji asystentów rodziny i tworzenia 
możliwości podnoszenia kwalifikacji przez 
asystentów rodziny. 
3. Tworzenia oraz rozwoju systemu opieki nad 
dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 
oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych przez: 
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności 

Protokół z kontroli znajduje 
się do wglądu u Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sobkowie  



wsparcia i pomocy asystenta oraz dostępu do 
specjalistycznego poradnictwa. 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków 
do działania rodzin wspierających. 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego 
oraz zapewnienie w nich miejsca dla dzieci 
4. Współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 
5. Prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z 
rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej, zamieszkałego na terenie 
gminy. 
6. Koordynowanie działań, o których mowa w 
art. 8 ustawy z dnia 17 listopada 2016r. o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
 
 
 

 

 

 

 

 


