
=AFizĄDlzEr`-TE I```TFŁ 59`I/ź5,oi 6

WÓHA GNHW BRZ®ZE
z iEnia 31 gFu{Emia 2016 ro

•,7v siD.maF.,rie nL2staEemaa  r®czrłgg!o  pĘf!mu  kcin`tr.oĘa Tł-;Jer/.rL.ęłirzn3Jie8} iłir U.ffzęirJz!e Gmimy Bi.z,oiz3e a pEar\:u  kom..!B.o]3 T,7

jedmos€kach podpoi.ządkowarv€EB w 20fl7 rokuo

l\Ta podstawie ari. 33 ust.  1  i 3  ii.stawy z dnia s marca 1990 r.  o samorządzie gmimym ( Dz. U. z
2016 r., poz. 446 z), zarządzzmi., co następu.je:

§ .flo  1. Ustalam roczny plan kontroli wewnętrznych w UrzęcTLzie Gminy , stanowiący załącznik d.o
niriej szego zarządzenia.
2.  Do przeprowadzenia czy-flflości kontrolflych  i.łpoiyvażiriam  Sekretarza Gił?.ipły i Skarbnika Gmifly.
3.  Plan kontroli wjednostkach podporządkowanych ustala kjerownik jednostld.

§  2o  1.  Zob.owiązuję  kontrolujących  do  rzetelnego  i  obiekływnego  usta,lania  stanii,  -falfltycznegc
podczas   przeprowadzaflych   czynności   kontrolnych,   a   w   razie   stwierdzenia   nieprawid.łowości,
i,i.stalerie ici-i przyczyri i sku,tków oraz osób za rrie cicipowiedziairiych.

2.    W-czasie czym_ości kontrolnych przeprowadzający kont.rolę zobowiazaii_y jest cl.cw:
1)   zbadam_ia  wykor}_a.Lnja  wriiosków  i  zaleceń.  pokoin_trolnych  wydanych  w    wynźku  pcprzeclri3j

kontroli,
2)   poinstru.9waria,  pTa,ccw±n_ików ł~y ja.ki spc`sób należy us'LLriąć st-vvieifdzcin.e gi.iei3ra.wić!.łow3ści,
3}   zwróceria  się  do  iderowr`_#ca. jednostki  o  wydanie  odpowied,nicin_ zaLrządzeń   -  w  przypadlst`i

s-Livierdzenia  nieprawic'ułcwości   wskazując   -ria  ceĘ`owość   niezw-łocznego   pod.jęcia   śi.odkćw
zaraciczych ż LLsprawnia.j ących.

§ 3o  Zarządzenie wchoc7Lzi w-życie z dn!niem podpisaria .

c;'' Ł-iqżri/muńa  ti o i7yia tĄOE 3Sfji:

EmEE=1.   Sekfetarz Gi-ilłiny
2.  Skarbnik Gminy



Załączłrik do Zarządzenia  Nr 59/2016 Wójta Gmjny Brzozie z dria 31 grudria 2016 r.

PLAN KONTROLI Th7EW]qTRZNEJ
W uRZĘDZH3 GMnTy BRzozE

NA 2017 ROK

Lp. Te-mat kontroli Hość Teflmim Osoby 'Osoby kofltroluj ące

przep-rowadzonej na kontroli prze-prowadz kontrolowai-ie
stanowisku pi-acy enia kontroli

1. PIćmprzygotowaflia 1J I kwaftał Komendant Sekret€Tz Gminy
podmiotów 8mimy
leczfliczych GminyBFzozienapotrzebyob-romepaństwa Ochr.ppoż.

2. Wydawarie zezwoleń •+ I łwaria-ł Podinspektor    ds. Sekretarz Gminy
na vryciiricę drzew Ochronyśrod.,ovriska

3. Wpłaty za zezwolenia, 1L/ 111 kwarta.1. Podinspeldor    cłs. Sekretarz Gminy1
na sprzedaź alkoho!u dLzśrstałnoścźgospo€1ariczej

4. Pfotokół z sesji rac-iy 2/( I  pó,łrocze Inspe ktor            cl.s. Selc-Ł-e`iarz Gii_i].n_y

g1-fiii-ly,LI.Cłl.Wa,ły - 11 półrocze ob sługi             i.ady8miinly

5. sian i-flaga.zyni.i. cc1 -ięłL,,

I ~p ó'1.rocze Kome'_r:diai^Lt,8i-fi.ccl-if.ŁJłcn3ż sekre.9:arz cml_iny

!16.

Przepisy KPA,ciożywianźedzieci wszkofiach 1           ,, 11 i;3ółrocze Kieirowrii€ cTops Seicre-:arz Gminy

7.( Wyćawafl_ie 1 11  pó.i.1-.Ocze Pcidi_rlspek`i:crcis. Seklretarz CTmifly
infom_acji  cł PlaflJclTyv€Ł-nia

przeznaczefli u tel-e|-|Tri-J/-V-,,Ji€ł-i_1iezagospodarcwEiiiaPrzes~hłzemegcgm_iffiy
•i.3rzes-trze..rLfŁegc

®0 WyfJatld w SzkolePodstawowejwWielkimLeźnie 11
11 -pó.kocze Dyi-ddoLr Szkoł.y Skarbnjk Gmir!y

9. Wydatki w SzkolePodstaw`owejwBrzoziu 1 11 p,ó-łro,cze Dyrektor szkcąy Skarbnik Gminy


