
Kontrole przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu  
w Pyskowicach. 

 

20.07.2012 r. 
 
 
  Nazwa organu 

przeprowadzającego kontrolę 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gliwicach. 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kompleksowa Kontrola Obiektów: Budynek Główny 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego 27,  Hala Widowiskowo – 
Sportowa, ul. Strzelców Bytomskich 1a,  Ośrodek 
Sportowo – Rekreacyjny, Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 62, Stadion Sportowy, ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego 79. 

Okres objęty kontrolą  Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia kontroli 20.07.2012 r. 

Data zakończenia kontroli 20.07.2012 r. 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Strzelców 
Bytomskich 1a : 
 

1. Uzupełnić ubytki płytek ceramicznych  
w kabinie natryskowej w węźle sanitarnym 
między szatniami nr 18 i 19. 

2. Wymienić uszkodzone (pęknięte) lustra w sali 
do ćwiczeń korekcyjnych / fitness. 

 
Budynek Główny Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Sportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27: 
 

1. Odnowić powłoki malarskie ścian  
w pomieszczeniu pracowni plastycznej (sala 
nr 5). 

2. Odnowić powłoki malarskie w pomieszczeniu 
sali baletowej. 

3. Odnowić powłoki malarskie w pomieszczeniu 
toalety przy sali baletowej. 

4. Odnowić powłoki malarskie ścian w ciągach 
komunikacji wewnętrznej (korytarze, hole, 
ściany przy schodach). 

5. Zlikwidować zawilgocenie i odnowić powłoki 
malarskie ścian w szatniach przy sali 
baletowej. 

6. Zlikwidować zawilgocenie i odnowić powłoki 
malarskie ścian w korytarzu prowadzącym do 
szatni przy sali baletowej. 

7. Wymienić uszkodzone (pęknięte) lustro w sali 
baletowej. 



 
 

16.08.2012 r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.08.2012 r. 

 
 
 
 

  

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gliwicach. 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kontrola doraźna dotycząca oceny stanu 
sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Okres objęty kontrolą  Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia kontroli 16.08.2012 r. 

Data zakończenia kontroli 16.08.2012 r. 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Brak zaleceń. 

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gliwicach. 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kontrola doraźna sprawdzająca wykonanie decyzji z 
dnia 25.10.2011 r. 

Okres objęty kontrolą  Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia kontroli 31.08.2012 r. 

Data zakończenia kontroli 31.08.2012 r. 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Prolongowanie terminu wykonania zarządzeń dla  
Hali Widowiskowo – Sportowa ul. Strzelców 
Bytomskich 1a.   



 
 

25.10.2012 r. – 20.11.2012 r. 
 

 
 
 

 

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Burmistrz Miasta Pyskowice. 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kontrola problemowa w zakresie celowości  
i zasadności dokonywanych wydatków z tytułu usług 
materialnych i niematerialnych: umowy zlecenia 
techniczne (sport) oraz zakup imprez (kultura). 

Okres objęty kontrolą  I półrocze 2011 r. 

Data rozpoczęcia kontroli 25.10.2012 r. 

Data zakończenia kontroli 20.11.2012 r. 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

1. Dokonać aktualizacji obowiązujących  
w jednostce wewnętrznych procedur w 
zakresie gospodarki finansowej w związku ze 
zmianami przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego z jednoczesnym 
dostosowaniem ich bieżących potrzeb 
jednostki. 

2. Dostosować zakładowy plan kont do 
wymogów zawartych w art. 10 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. (t.j. – Dz.U. z 2009 r. nr 
152, poz.1223 z późn. zm.) np. brak obecnie 
przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń. 

3. Wykaz osób upoważnionych do kontroli 
merytorycznej, kontroli formalno – 
rachunkowej i zatwierdzania do wypłaty wraz 
z wzorami podpisów wprowadzić jako 
załącznik do Instrukcji Obiegu Dokumentów 
Księgowych. 

4. Zaleca się, aby zmian w planie finansowym 
dokonywać na podstawie zarządzeń 
zmieniających Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. Zmiany do planu sporządzać 
w sposób przejrzysty, czytelny i jasny. 


