Zarządzenie Nr 0050.48.2013
Burmistrza Stawiszyna
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych gminy i miasta
Stawiszyn.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam plan kontroli zarządczej na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Upoważniam do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych
upoważnieniach.
§3
Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Robert Jarzębski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.48.2013

z dnia 30 grudnia 2013 r.
PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY I MIASTA NA ROK 2014.

Lp.

1.
2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

Przedmiot kontroli

Realizacja dochodów i
wydatków budżetowych za
2013 r.
Realizacja dochodów i
wydatków budżetowych za
2013 r.
Zgodność realizacji zadań z
zatwierdzonym arkuszem
organizacyjnym
Zgodność realizacji zadań z
zatwierdzonym arkuszem
organizacyjnym
Zgodność realizacji zadań z
zatwierdzonym arkuszem
organizacyjnym
Wynagrodzenia i pochodne.
Fundusz socjalny.

Realizacja dochodów i
wydatków budżetowych za
2013 r.
Zgodność realizacji zadań z
zatwierdzonym arkuszem
organizacyjnym
Realizacja dochodów i
wydatków budżetowych za
2013 r.

10. Wynagrodzenia i pochodne.
Fundusz socjalny.

Jednostka poddana
kontroli

Planowany
termin
kontroli

Przeprowadzający
kontrolę

Zespół Szkół
w Stawiszynie

I kwartał
2013 roku

Skarbnik

Zespół Szkół
W Zbiersku

I kwartał
2013 roku

Skarbnik

Zespół Szkół
w Stawiszynie

I kwartał
2013 roku

inspektor ds.

Publiczne Przedszkole
Samorządowe
w Stawiszynie
Publiczne Przedszkole
Samorządowe
w Zbiersku
Publiczne Przedszkole
Samorządowe
w Stawiszynie
Publiczne Przedszkole
Samorządowe
w Zbiersku
Zespół Szkół
W Zbiersku

II kwartał
2013 roku

inspektor ds.

III kwartał
2013 roku

inspektor ds.

III kwartał
2013 roku

inspektor ds.

III kwartał
2013 roku

Skarbnik

IV kwartał
2013 roku

inspektor ds.

SZGKiM
w Stawiszynie

IV kwartał
2013 roku

Skarbnik

Zespół Szkół
w Stawiszynie

IV kwartał
2013 roku

inspektor ds.

oświaty

oświaty

oświaty

płac, kadr i BHP

oświaty

płac, kadr i BHP

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.48.2013

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Stawiszyn, dn. ............................

Upoważnienie Nr ................
Upoważniam Pana/ Panią
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................
(stanowisko służbowe)

Do przeprowadzenia kontroli .......................................................................................................
(pełna nazwa jednostki podlegającej kontroli)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
w zakresie
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termin rozpoczęcia prowadzenia działań kontrolnych
.......................................................................................................................................................
Termin orientacyjny zakończenia kontroli
.......................................................................................................................................................
…………………………………
(podpis kierownika jednostki)

