Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie w 2018 r.

I.

Kontrola okresowa

Kontrolujący: ZUS O/Sz-1 Wydział Kontroli Płatności Składek.
Przedmiot kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne oraz innych składek do których pobierania jest zobowiązany Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń
społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość
i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń
lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Czas trwania kontroli: 25 lipca 2018 r. – 23 sierpnia 2018 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie wydano zaleceń
pokontrolnych.

II.

Kontrola planowa

Kontrolujący: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Przedmiot kontroli: ocena prawidłowości realizacji wybranych zadań z obszarów: ewidencja księgowa
oraz planowanie i gospodarowanie środkami publicznymi.
Czas trwania kontroli: 11 października 2018 r. – 8 listopada 2018 r.
https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/kontrole/#

III.
Kontrola
Kontrolujący: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Przedmiot kontroli: Czynności kontrolno-rozpoznawcze w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie w budynku
biurowo-usługowym w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22 w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej,
wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się,
ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
ocena zgodności wykonywania inwestycji z projektem budowlanym,
postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz
gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy
cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Czas trwania kontroli: 27 listopada 2018 r. – 7 grudnia 2018 r.

