
ZARZĄDZENE r`Tr 73/20fl5
WÓ"A CTMENY BRZ®ZE

z dmia 3fl  gFudmia 2®fi5 E.o

w spŻ.a`,iyie ustaflenia  n.ocznego pEamu  komtFo?S wewm`ęóE.znycĘfl `y7 Urzędzie Gmimy Brzozie @ pnamu  komt-foAi w

j©dmos6kacEE podporządEr.owamych w 2®16 n.®kua

Na podstawie ari. 33 ust.  1 i 3 ustawy z dnia. 8 marca 1990 r. o samorzardzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2015 r. , poz.1515 ), zarządzai-n, co riastępuje:

§ -d.  1. Usta,lam roczny plan kontroli wewnętrznych. w U-rzędzie Gminy , stanowiący załączmik olo
rriniej szego zarządzenia.
2.  Do przeprowanJzenia czyrm_ości kontrolnych  Li.poważ.niam  Sekretarza Gmimy i Skarbnika Gmifly.
3.  Plan kontroli w jednostkach pod-porządkowa3iych ustaia kierownik jedr]ostki.

§  2>   1.  Zobioviłią.zuję  konti~01ującycin  do  i-zetel-nego  i  obieic{ywriego  Łi.stalania  star?_u  fktyczLnego

poclczas   przeprowaćżamych   czyr`m_ości   koritrolnycłi„   @,   w   razie   s-hn/źerdzeria   rieprawid,i.owości,
iListalsnie ich pi-zyczyin i sk`Litków c`i-az ic;isób za i-iie  3clpSwiec?ziali-iych.

2.    1,7`.7 czasie czymości kofltrolflych przeprcwadzający k`oiitrioię zobc\wiązany jest cło:
1)   z'oadar_}_ia  v.vkonar.ia  T`v`mioskćw  i  za.1eceń  pokc.ż3.!łolnycii  -tTiwclanycin.  w    wynżkLi  poprzedi~riej

ko=1troli,

i3oinst~5Ttowan±. a~   pracowrłików w j a3ci sposób =ii~f:ieży ijsi.`i.rjałć stwi ei.€-izojie 3?3eprawidło'yvości,
zł-ri.óceiria.  się  do  kiei.iownika jediiostlti  ct  -v-vydarie  odpowierti-iich  zarzaćdzeń    -  w przypadkii.
stwierdzenia   ii_iepravrić:rowości   wskazi.ijąc   iia  celcwość   iijezw.Zoczriego   -pocljęcia  środ.ków
zaradczycl3 i usprawriaj ącycl-ł.

`5 = `   Zą,i-zą,clzerliLe wchci:1zź w ży3ie z c`:ii.iem _;cclpis?.i_-i?  .

±ł±±LzffĘL®dowia.d®m®sSi3

ź  Sł:[ła=3łEtz8ł=łłł:jł.   ź#%„#



ZałącznikdoZarządzeniaNr73/2015WójtaGmin}.Brzoziezdnia31gmdnia2015r.
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  W URZĘDZE GMNY BRZOZE

NA2016ROK
Lp.1.2.® Temat kontroli Ilość Temin Osoby Osoby kontroluj ące

przep-rowadzonej na kontroli pizeprowadz kontrolowane
stanowisku pracyStosowanieinstmkcji enia kontroli

1 I kwartał 1derowrik Sekretarz Gminy
kancelaryjnej/teczki,spisyspraw/,zimoweutrzymariedróg SZBWG,

PrawidłoweprzechowywaniedowodówosobistychT 1 I kwarta.ł Kierownik USC Sekretarz Gminy

IJ.1
T/`/płaty za zezwoleiua

1 I kwaJL-a.ł Podinspektor    c!.s. Sekretairz Gmiii_y
na sprzedaż alkoholu,1 dzia.łalnościg.ospodai-czej

Ć.,.1 P-fiotokoł z sesji rady 1 I kwariał InspektoF             cl_s. Sekretarz Gminy
gminy, uchwały ob shnigi            radygmirly

15.1
Wydaiki      w   SzktolePodstawowejwJajkowie 1 11 DółrGcze Dyrektio-r szko'jy Skarbrik Gmip_y

16.
Pi-Dwadzei^iie       Ł-eczek 1 `    :. = -.  -:. -. :-.ż Kiei-cwll*€ SekretarzG-młir?.y
akt      osobowcli+     w -Wydzia,hl-

wyclziale oświai.y 0śvriaty
7. Wydatki wGimflazjum. wBrzoziu 1 11 pó-łrocze Dyrektcr szkciły Skarbnźk G-mi3iy

8.!^1 Wijrowa,dza,-n] e d.oBn[Oświaci.Czei4[ri-iają.tkcwycln_ 1 zi  i3 ŚWz..`L.c cze IirŁf3i.i-_iai.Tyłc ssk r6i:a_.Z :Ti|1+|y

'.
1`,vyci.fł,W2!.me zezwozeń ' IIl ki,./zJ.rca_, i]c:;ż_r~Lsi3eic;,cll. s6;€Ą-e ;:a.-z c -|^|iil`y
na v.7ycinkę drzew cls.ochroiiyśr.odowiska,

101 swiadczenia rzecziowe 1 11 półrocze Komen,dant Sekretarz Gminy
i osobiste na rzeczWKU Gmiimy ochronyp.poŹ.ids.obro-flnych

il. Wyclawanie 1 11 pÓ±rocze Podirispeltior al.s. Sekretarz Gminy
infomacji  o Planowania

przeznaczeniu terenuwplaniezagospodarowaniaprzestrzemegogminy Przestrzenflego


