
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Staszowie w 2017 roku 

 

 
Jednostka 

kontrolująca 
Jednostka 

kontrolowa
na 

Termin 
przeprowadzania 

kontroli 

Zakres kontroli Ustalenia kontroli (stwierdzone nieprawidłowości). 
Miejsce przechowywania oryginałów dokumentów z 

kontroli. 

1 2 3 4 5 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa  

w Kielcach 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie 

8.05.2017 r. 
 do 

 30.06.2017r. 

Kontrola w zakresie gospodarki finansowej 
Powiatu Staszowskiego za 2016 rok 

 i inne wybrane okresy 

 W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości 
 i uchybienia.  

Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Staszowie 
pok. 27 akta sprawy: Or.1710.2.2017 
 

WOJEWODA 
ŚWIĘTOKRZYSKI 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie 

26-27.06.2017r. Kontrola w zakresie realizacji zadania z 
zakresu administracji rządowej w 

przedmiocie przygotowania systemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej w latach 2015-2017 

Wynik kontroli ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością.  

Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Staszowie 
pok. 27 akta sprawy: Or-IV.1710.3.2017 

ARCHIWUM 
PAŃSTWOWE 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie 

18.08.2017r. Kontrola przestrzegania przepisów  
o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Staszowie 
pok. 27 akta sprawy: Or-IV.1710.4.2017 

KOMENDA 
POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POZARNEJ W 
STASZOWIE 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie 

31.08.2017r Kontrola w zakresie przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Staszowie 
pok. 27 akta sprawy: Or-IV.1710.5.2017 

ŚWIĘTOKRZYSKI 
WOJEWÓDZKI 

INSPEKTOR NADZORU 
BUDOWLANEGO W 

KIELCACH 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie 

03.10.17r. 

 do  

04.10.2017r 

Kontrola w zakresie terminowości 
wydawania decyzji o pozwoleniu na 

budowę w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. 

Wynik kontroli ocenia się pozytywnie. 

Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Staszowie 
pok. 27 akta sprawy: Or-IV.1710.6.2017 



 
ŚWIĘTOKRZYSKI 

URZĄD WOJEWÓDZKI 
W KIELCACH 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie 

2.10.2017r. Kontrola w zakresie dotacji celowych, 
udzielonych z budżetu państwa na 
przygotowanie i przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej w 2017 roku oraz 
rzetelność prowadzonej w tym zakresie 

dokumentacji 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 
 i uchybień w kontrolowanym zakresie. 

Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Staszowie 
pok. 27 akta sprawy: Or-IV.1710.7.2017 

 


