BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

ZARZĄDZENIE Nr 1412013
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 12.02.2013 roku

w sprawie zahłvierdzenia planu kontroli na rok 2013
Na podstawie art. 33 ust'3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U' z
2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.69 ust,l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

finansach publicznych ( Dz. U. nr l57, poz. ]240 ze zm.), s 7 ust' 2 załącznikn nr 2 do
Zarządzenia nr 22/20]] Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28'03.20]Lroku w
sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie i Mieście
Węgliniec oraz s 20 ust' 2 ph b Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w
Węglińcu zarządzam, co nastętrluj

e:

$1
Zat:więrdzarn plan kontroli na rok 2013
zaruądzenia.

w treści określonej załącznikiem do niniejszego

s2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

$3

,.,

Zatządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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PLAN KONTROLI ZAR.LĄDCZEJ w ROKU Ż013
W URZĘDZIE GMINY { n{IĄs'EA WĘGI'INIEC I .TEilN(}STKACH
OR.GANI.7-,ACY J]\YCH GMINY

Lp.

Nazwa jednostki
podlegającej kontroli

Zakres kontroli

Planowany
term

i

Realizujący

n

przeprowadzenia

kontroli

Szkoła Podstawowa w

1.

Czerwonej Wodzie

.,

Przedszkole Miejskie w
Węglińcu

-t-

Urząd Gminy i Miasta
Węg1iniec

kancelaryjnej, kompletnośćdokumentacji
orsanizacYinei iednostki' obieg dokumentów
Stosowanie przepisów instrukcji
kancelaryjnej, kornpletnośĆ dokumentacj i
or sanizacyinei i ędnostki, obiee dokumęntów
Zużycie paliwa przez samochody służbowe

Miejsko Gminny ośrodek

Kontrola

Pomocy Społecznej

pokontrolnych

5.

Zakład Usług
Komunalnych

Kontrola spraw dzająca wykonanie zalecen

6.

Zespół Szkół w Węglińcu

1

Zespół Szkół w Ruszowie

8.

Kierownil< Wydziafu PR
Urzędu Gnriny i Miasta

9.

Kierownik Wydziału II(
Urzędu Grniny i Miasta

10.

Jednostki OSP:
Węglirriec; Ruszów

4.
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W y dział In

fi_as

spraw dzająca

wykonanie zalęceń

pokontrolnych

iruktury

Komunalnej

Przędszkole Ni epubliczne
w Czerrł,onej Wodzię

Przedszkole TrTiepubliczne
w Ruszowie

I

kwartał

Sekretarz
Gminy

Itr

kwartał

Sekretarz
Gminy

Stosowanie przepisów instrukcj i

I(ontrola sprawdzaj ąca wykonanie za]ecen

pokontrolnych

Kontrola sprawdzaj ąca wykon anie zalęaęr.
pokontrolnych
Efektywność i skuteczność przepĘwu
informacji porniędzy wydziałern a
nadzorowana iednostka
Efektywnośc i skuteczność przepływu
informacj i pomiędzy wy działem a
nadzorowaną iednostką
Kompletność dokumentacj i organizacyj nej
StowaIZySZenia stanowiącej podstawę
zasuatcja umo'Wv o dotacię,

Kontrola zgodności prorvacizonej w IJGiM
ewiderrcj i gluntÓrĄ' z rej e stren: prowadzonym
przez Starostwo.
K'cntlola r'v zak'esię sposobu i prau,idłolvośc!
ivykorzystania dotacji udzielonej z budŻętu
Grłiny w roku 2012.

Ptazna kwartał
II kwańał
I1

kwartał

II kwartał
II kwartał

I]l kwartał

III kwańał

IV kwaftał

iI półrocze

I

kwartał

Kontrola v,'zakresie sposobu i prawidłowości
vl'vkorzystan i a d otacj i uclzi elonej z budŻetu
Grrriny -ł rol<uŻ012.

I ]<wartał

Sekretarz
Grninv
Sekretarz
Gminv
Sekretarz
Gminv
Sekretarz
Gminv
Sekretarz
Grninv
Sekretarz
Gnniny

Sekretarz
Grniny
Sekretarz
Grminy
5eiąrefarz

Gminy
Samodzionme
stamo,wiske

ds. komtro[i
wesvnetrznei
Sarnodzielne
stamowisko
ds" [łontro}i
\\/ełvmetrzne!

](ontł'oia w
[,6"

Zatrłłitt1 x-}słLlg

Komunaiłiych

5

za]<ręs j ę pr:ho rr-l nal olit to śr:i

czynszotł,ych, udzir:lania ułg w ich spłacio
oraz do cl lc] cl z enia zt.rpłaty o d zad łuzol Ych
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Bamcldzf,e{me
15.

16"

Zakład Usług
Komunalnycb

Miejsko Gminny ośrodek
Pomocy Społeczrrej

i(ontro I a

r

o

zltczani a d otaci i prze

drn

ioto wej

do 1m2 lokali mieszkalnych za2A72r.

I(

II

kwaIlał

ontrola prawidłowościna]iczania dodatków

mi ęszkaniowy ch araz wydarł,ania decyzj i

II ]<war'tał

actministracyj nych.

stanowist<o
cls.

kontroli

wewnetrznei
Sarnorlzielne
stałłowisko
r]s' },iomtrołi
WeWł1ętr7:[rei

Samodzielme

v.

18

79.

Przędszkole Miejskie

Zespoł Szkół w Ruszowte

Szkoła Podstawowa w
Czerwonej Wodzie

24.

Zespół Szkół w Węg1ińcu

27

ZakładIJsŁug
Komunalnych

)1

23"

Miejsko Gminny ośrodek
Kultury

ZespÓł Szkół
v,,

F"uszlc'wi*r

I(ontrola Zal<ładow ego F unduszu Swi adczet'l
Socjalnych zarok2012.

I(ontrola Zakładow e go Funduszu Swiadczeń
Socjalnych zarok2012,

śc i zaciągania zob ow iązań
finansorłrych i dokonywania wybranych

III kwartał

III kwaI1ał

o cena ce]owo

wydatków za2072r.

Kontrola Zakładow ego Funduszu Swiadczeń
Socj alriych za r ok 2012.

Kontrola r ozliczania delegacj i or az uĘ w ania
prywatrrych samochodów pracowników do
celów służbowychza oklęs 2012 i 2013 łoku"

IiI kwatlal

IV kwar1ał

IV kwattał

starłowilsEło
ds" }łontroli

wewnętrznei
Sarnodzielne
stanowisko
ds.

kontroli

wewnotrzrłei
Sarnodzielne
stanowisko
ds.

kontroli

wewnętrznei
Samodzielne
stanowisko
ds. kontroli
wewnetrznei
Sarnodzielne
stanowisko
ds" komfnołń

wewnetrzmei
Sekretaru

Funkcj onowanię kontroli zar ządczej'

II półrocze

F'lrnkcj onowarrie kontroii zarządcze-1.

II pÓłrocze

Grniny
Samodzielne
stanowisko
ds" kontroli
w€wnetrznei
Sekł'etarz
Głłtil'ły
s;łmrmduiełnie'
s f ut}ł ltlvq,]iuil{;il,

c{s" łr'ornntrmł{

\"'/fl'Wmę&ł:flr}ei

Sporządził:
Starrisław Mikołaj czyk
Tomasz Ferens
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