•
ZARZ;\.DZENIE NR 10212019
WOJTA GMINY NOWE M1ASTO
2:

dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawic planu kootroli zsl"'Ufdczej w

U~dzie

Gminy Nowe Miasto oa 2020 rok

Na podstawie art. 68 j art. 69 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz. U. 20 [9 r. poz. 869 z p6in. zm.), art. 3 1 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sa mornjdzie gminnym
( Dz.V. 2019 r. poz. 506 zp6in . zm.), w zwiq.z.ku z Zar14dzeniem Nr 13 /2 011 W6j ta Gminy Nowe Mi Rsto
z dnia 12 grudnia 20 11 r. w sprawie organizacj i i wprowadzenia zasad funkcj onowania kontroJi zarz<Jdczych
w Urz¢zie Gminy Nowe Miaslo i jednostkach organizacyjnych gm iny za~dza si y, co naSlypuje:

§ 1. Ustala siy plan kontroli Z8l7.<ldczej na 2020 rok. s lan ow j~ cy zal<lcznik do niniejszego zarZ<}dzenia.
§ 2. Plan kontroli obejm uje podstawowy zakres kontroli j maze ulec zmianie w zalewosci od bie4cych
potrzeb.
§ 3. Kontrole doraine odbywajll si y na polecenie W6jta i nie s,! objyte planem.
§ 4. Wykonanie zarl4dzenia powierza si y osobom w nim ws kazanym.
§ 5. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierza siC( Sekretarzowi Gminy_
§ 6. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal~c2flik

do zarz<Jdzenia Nr 102120 19

W6JTA GMINY NO WE MIASTO

z dnia 31 grudnia 2019

T.

PLAN KONTROLI ZARZ"DCZEJ W URZI<;DZIE GMINY NOWE MIASTO NA 2020 ROK

T~rmiD

Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanejl stanowiska

przeprowadzcnia
kontroli.

Teroat kootroli

Wykonuj~cy kontrol~.

Stanow isko ds . oswialy
I.

Stanowisko ds. wymiaru
podatk6w i ksiygowosci
I oodatkowej

Kontrola stanowiska kompulerowego pod
k~tem wdrozonyc h zabezpieczen w eelu
ochrony danych osobowych w systemach
infonnatycznych, ochrona zasooow.
Przestrzeganie przez pracownikow procedur

2.

Pracownicy Urnrdu

3.

Stanowisko ds.
organizacyjnych i kadr

zabezpieczania pomieszczeiJ i poslypowania z
kluczami w budvnku Urzedu Gminy.

WykorzyslarUe

wypoczynkowego

za leglego
urlopu
przez pracownik6w

~du.

I kwartal 2020
Inspek10r Ochrony
Danych

I

III kwartal2020
Sekretarz Gminy

rv kwartal 2020
Sekrelarz Gminy
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