Zarządzenie Nr 14/2009
Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
dla których organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.),art. 47
i art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 z późn. zm) oraz § 3 pkt 4 Regulaminu
Kontroli w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2006 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2006 r.

Wójt Gminy Kiełczygłów
zarządza, co następuje:
§1
Zarządzam przeprowadzenie kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych, dla
których organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów zgodnie z planem kontroli stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Upoważniam Pana Przemysława Krężla – Skarbnika Gminy Kiełczygłów do przeprowadzenia
kontroli w wyżej wymienionych jednostkach zgodnie z planem kontroli.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kiełczygłów
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2009
z dnia 29 maja 2009 r.

PLAN KONTROLI
Lp.

1

Nazwa jednostki –
bądź stanowisko
merytoryczne

- osoba kontrolująca

Gminna Biblioteka
Publiczna w
Kiełczygłowie

Kontrola wykorzystania dotacji
podmiotowej dla samorządowej instytucji
kultury przekazanej z budżetu w 2009 r.

- księgowość

- Skarbnik Gminy

ZSG w
Kiełczygłowie
2

Temat kontroli

SP w Chorzewie
GZEAS w
Kiełczygłowie

Kontrola dotycząca procesu pobierania i
gromadzenia środków publicznych oraz
dokonywania wydatków ze środków
publicznych

Zakes czasowy
obejmujący
kontrolę
od 01.02.2009 r.
do 31.03.2009 r.

od 01.04.2009 r.
do 30.04.2009 r.

Termin kontroli

do 17.07.2009 r.

do 15.08.2008 r.

- Skarbnik Gminy

- księgowość oświaty

2

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kiełczygłowie
- księgowość

2

Samodzielny
Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w
Kiełczygłowie
- księgowość

Kontrola dotycząca procesu pobierania i
gromadzenia środków publicznych oraz
dokonywania wydatków ze środków
publicznych

od 01.04.2009 r.
do 30.04.2009 r.

do 31.08.2008 r.

- Skarbnik Gminy
Kontrola przestrzegania realizacji
procedur w zakresie celowości zaciągania
zobowiązań finansowych i dokonywania
wydatków
- Skarbnik Gminy

od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.

do 30.09.2009 r.

