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,rWykaz ko ntroli p rzep rowadzonych prz,ez pod mioty zew nętrzne
w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w 2019 roku"

lo.

1

Kontrola w Ębie zrłykĘm, w temacie

,, Praw idłowość funkcj onowania policyjnych stacj i kontroli
poiazdów",

Biuro Kontroli
Komendy Głównej Policji

2.

Kontrola w Ębie nłykłym, w temacie
',,Prawidłowość realizacji inwesĘcji budowlanych
sfinansowanych z Programu modernizacji Policji, Strazy

Granicznej, Państwowej StraZy Pożarnej i Służby Ochrony
Pństwd', doĘcącej nowej siedziby Komisariatu Policji

w Mszczonowie przy ul. Warszawskiei 77,

Biuro kontroli
Komendy Głównej Policji

J.

Kontrola trwałości przedsięwzięcia w temacie

,,Oszczędzamy Energię w Policji"
(kontrola trwałości umowy nr 7 18|2013/Wn07/OA-TR-KU/D

dofinansowywanei ze środków kraiowych).

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

CNrFoSiGW)

4.
kontrola w temacie

Wvkonanie bńżetu pństwaw 20l8 r,"
Najwyższa Izba Kontroli
Delesatura w Warszawie

5.

kontrola w temacie
,, Optymalizacj a ka sztów energii elehrycznej w j e dno stkac h

sehora /inansów publicmych ".

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

6.

Kontrola problemowa w temacie
,, Zaw i er ani e umów cyw ilnopr aw ny c h, j ako p o ds t awy

zatrudniania pracowników do wykonywania zadań jednostki
oraz wyrażania zgoĄ na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie

zarobkowe przez pracowników Komendy Woj ewódzkiej
Policji z siedzibq w Radomiu, a także przyjęte w tym zalcresie

ronłiązań organizacyino - prawne ".

Mazowiecki U rząd Woj ewódzki
w warszawie

7.

Kontrola w temacie dotyczącym
,,prawidłowośc i rzetelność obliczania sWadek na

ubezpieczenia społecme oraz innych składek, do hórych
pobierania zobowiqzany jest Zaldad oraz zgłaszanie do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalatlie upralłnień do świądczeń z ubezpieczeń
społecmych i wypłacanie Ęch świadczeń oraz dolanywanie

rozliczeń z tego Ętułu, Prcwidłowość i terminowość
opr ac owwania wnio sków o św iadczenia emerytalne

i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych
dla celów ubezpieczeń społecznycll",

ZatJad Ubezpieczeń Społecznych
oddział w Radomiu

POLlcJl

Ledziotl

się"

rodzai i temat kontroli podmiot kontroluitlcy



8.

Kontrola w temacie dotyczącym
,, Zgodności operacj i przetwąrzanią danych os obowych

z przepisami o ochronie danych osobowych, tj,

ustawq z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych
o s o b owy ch prz e tw arz any c h w zw i qzku z z ap o bi Ó gani em

i ałalczaniem przestępczości (Dz, U. z 2019 /. poz. 125)",

Urząd Ochrony Danych
Osobowych

9.

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie
,,Higiena pracy, higiena środowiska, żWienia

zatrzymanych".
Kontrolą objęto: Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wyhzeźwienia znajdujące się
w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu, w których pełnią

sfużbę policj anci Wydziału Konwoj owego Komendy
Woiewódzkiei Policii z siedzibą w Radomiu.

Państwowy Inspektor Sanitarny
Ministerstwa Spraw Wewnętrzrych

i Administracji
naobszarzę wojewódźwa

mazowieckiego

10.

Kontrola sanitanra kompleksowa w zakresie
,,Higiena pracy, higiena środowiska, higiena żywienia

zatrzymanych",
Kontrolą objęto: Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych lub

doprowadzonych w celu wyhzeńvienia znajdujące się
w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach, w których pełnią

służbę policj anci Wydziału Konwojowego Komendy
Woiewódzkiei Policii z siedzibą w Radomiu.

Pństwowy Inspektor Sanitarny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji
naŃszarzę wojewódźwa

mazowieckiego

Żródło: Opracowano na podstawie ,,Rejestru kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w roku 2019 w Kl|P z siedzibq w Radomiu
oraz jednostkach podlegty,\ch' ', prorł,adzonego w Wl,dziale Kontroli Komendy Wojervódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

W:rkonano w l egzemplarzrr
Egz. pojedynczy - a/a (RTJ-30/2019, Wydział Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu).
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