
Dane dotyczące kontroli zewnętrznych przeprowadzonych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w okresie II półrocza 2012 roku. 

 
 

Lp. 
Organ 

przeprowadzający 
kontrolę 

Termin kontroli Zakres kontroli 
Data 

wystąpienia 
pokontrolnego 

Zalecenia pokontrolne 

1 2 3 4 5 7 

1. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach 

10.10.2012 r. 
- 

12.10.2012 r. 

Prawidłowa i efektywna realizacja 
projektu: „Szansa na lepsze jutro” nr 

POKL.06.01.01-24-127/11 
realizowanego w ramach Działania 

6.1/Podziałania 6.1.1 PO KL. 

22.10.2012 r. 

Zaleca się, aby:  
- Oszacowanie wartości zamówienia 

zostało dokonywane zgodnie z 
obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów ws. średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę wartości zamówień publicznych. 

- Treść ogłoszeń o zamówieniu była 
zgodna z art. 41 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
- W Protokole postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego została 
zamieszczana poprawnie oszacowana 

wartość zamówienia zgodnie z 
obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa 

RM ws. średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczenia wartości zamówień 
publicznych. 

- Stosowano właściwe oznaczenia 
dokumentacji projektowej zgodnie z 

obowiązującymi zapisami Wytycznych dot. 
oznaczania projektów w ramach PO KL. 



Dane dotyczące kontroli zewnętrznych przeprowadzonych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w okresie II półrocza 2012 roku. 

 
 

2. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach 

26.10.2012 r. 

Wizyta monitoringowa w zakresie 
prawidłowej i efektywnej realizacji 

projektu: „Szansa na lepsze jutro” nr 
WND-POKL.06.01.01-24-127/11 w 

ramach Podziałania 6.1.1 – Wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia 

na regionalnym rynku pracy 
Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

- 

W trakcie czynności kontrolnych nie 
stwierdzono uchybień oraz 

nieprawidłowości, w związku z czym 
nie wydano rekomendacji. 

3. 
Śląski Urząd 

Wojewódzki w 
Katowicach 

06.11.2012 r.  
- 

12.11.2012 r. 

Prawidłowe i efektywne 
wykorzystanie środków Funduszu 

Pracy na organizację stażu 
bezrobotnych i przygotowania 

zawodowego dla dorosłych.  

- 

W trakcie czynności kontrolnych nie 
stwierdzono uchybień oraz 

nieprawidłowości, w związku z czym 
nie wydano rekomendacji. 

4. 
Archiwum 

Państwowe w 
Częstochowie 

10.12.2012 r. 

Postępowanie z materiałami 
archiwalnymi wchodzącymi do 

państwowego zasobu archiwalnego 
w archiwum zakładowym PUP w 

Kłobucku. 

25.02.2013 r. 

W trakcie czynności kontrolnych nie 
stwierdzono uchybień oraz 

nieprawidłowości. 
Zaleca się: przekazać do archiwum 

zakładowego całości spraw 
zakończonych, których okres 

przechowywania w poszczególnych 
komórkach upłynął. Dokumentacja 

powinna być prawidłowo 
uporządkowana i zewidencjonowana. 

 


