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ZARZĄDZENIE Nr 1/23

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 4 stycznia Ż023 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w lJrzęłJzie Gminy
Bartniczka i planu kontroli w jednostkach podporządkowanychw 2023 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustar.vy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz.
U. 2022 r. poz. 559, z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

$ 1. 1. Ustalam roczny plan kontroli wer.vnętrznych w |Jrzędzie Gminy Baftniczka,
stanowi ąc y załącznlk d o n i ni ej S Ze g o zar ządzenia.
2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upowazniam Sekretarza Gminy, Skarbnika
Gminy i Kierownikor.v Wyd ziałow Urzędu Gminy' Bartniczka.
3. Plan kontroli w jednostkach podporządkowanych ustala kierownik jednostki.

s 2. 1. Zobowiązu1ę kontrolujących do rzetelnego i obiektylvnego ustalania stanu
taktyc4łrego podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych, a w razie stwierdzenia
nieprawidłor,voŚci. ustalenie ich przyczyn i skutkólv oraz osób za nie odpowiedzialnych.
2' W czasie czynności kontrolnych przeprowadzając'v kontrolę zobowiązany jest do:

1) zbadania wykonania r.vnioskórv i za|ecen pokontrolnych wydanych w r,vyniku
poprzedniej kontroli,

2) poinstruowania pracowników w jaki sposób należy usunąć stwierdzone
nieprar,vidłowości,

3) zwrócenia się do kieror.vnika jednostki o r.vydanie odpowiednich zarządzen - W
przypadku stlvierdzenia nieprar,vidłowoŚci lvskazując na celowość niezr,vłocznego
podj ęc ia śro dków zar adcz5, ch i usprawniaj ącyc h.

$ 3. Zarządzenie wchodzi w z,vcie z dniem podpisania .

otrzymuia do wiadomości:
l. Sekretarz Gminy
2. Skarbnik Gminy
3. Kieror,vnicy Wydziałórv
4. Kierorvnik GOPS
5. Dyrektor Biblioteki
6. Dyrektorz5l szkoł i przedszkola
7. Na



Załącz.nik

do Zarzadzenia Nrl/23
Wójta Gminy'- Bartniczka
z dnia 4 swcznia 2023r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W URZĘDZIE GMINY BARTNICZKA

NA 2023 ROK

Lp. Temat kontroli
przeprowadzonej na

stanowisku pracy

Ilość

kontroli
Termin
przeprowadz

enia kontroli

Osoby
kontro1ujące

Uwagi

Archiwizacj a dokumentów Ż cały rok Sekretarz

Gminy,
Kierownicy
W5ldziałów,

Inspektor

ds. kadr
2. Mienie komunalne;

- rejestr mienia komunalnego

1 III kwańał Sekretarz

Gminy

J. Praktyczne stosow,anre

instrukcj i kancelaryj nej

2 całv rok Sekretarz

Gminy,
Kierownicy
Wydziałów

4. Stosow'anie przepisow

Kodeksu postępowania

administracyjnego

2 całv rok Sekretarz

Gminy,
Kierownicy
Wydziałów

5. Sprawy wynikające z
biezącej działalności Urzędu
Gminy

wg

potrzeb

cały rok Sekretarz

Gminy,
Kierownicy
Wydziałów

6. Kontrol a raportów kasorł,ych 2 cały rok Skarbnik
Gminy,

7. Kontrola jednostek

organizacyjnych Gminy w
zakresie ponoszonych
wydatków.

cały rok Skarbnik
Gminy

8 Prawidłowość naliczanra

wynagrodzeń

2 Cały rok ',,*Skarbnik

Gminy



9 T e rm i no wo ś c załatw tani a

wniosków od osób

frzycznych o umorzenie i
odroczenie terminu
płatności

2 Cały rok Skarbnik
Gminy

l0 Windykacja podatków 2 Cały rok Skarbnik
Gminy

1l Analtza wydatków
ponoszonych na rzecz OSP

I grudzień Skarbnik
Gminy

I2 Pobór opłaty skarbowej i
ewidencj a druków Ścisłego

zarachowania

1 Cały rok Skarbnik

Gminy

l!.


