
Zarz~dzenie Nr 24/2016 

W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 4 kwietnia 2016 r. 

w sprawie planu kontroli zarz~dczej w Urz((dzie Gminy i jednostkach organizacyjnych 
gminy na 2016 r. 

Na podstawie art. 68 i 69 pkt. 1 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w zwiqzku z Zarzqdzeniem Nr 13/2011 W6jta 

Gminy Nowe Miasto z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie organizacj i i wprowadzenia zasad 

funkcjonowania kontroli zarzqdczych w Urzydzie Gminy Nowe Miasto i jednostkach 

organizacyjnych gminy zarz~dza si~, co nast((puje: 

§ 1 

Zatwierdzam plan kontroli zarzqdczej wewnytrznej na 2016 r. zgodnie z zalqcznikiem 

do niniejszego zarzqdzenia. 

§2 

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli moze ulec zmlame w zaleznosci 

od biezqcych potrzeb. 

§3 

Kontrole doraine odbywajq siy na polecenie W6jta i nie Sq objyte planem. 

§4 

Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§S 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik 

do Zarzqdzenia Nr 2412016 

Wajta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 4 kwietnia 2016 r. 

PLAN KONTROLI ZARZ1\DCZEJ NA 2016 ROK 

L.p. Obszar 

i nazwa ryzyka 

Pracownicy jednostek 

gdzie moze wyst~pic ryzyko 

Termin kontroli 

Wykonuj~cy 

kontrol~ 

1. Administracja I. Prawidlowosc przyznawania, naliczania 

i wydawania stypendi6w socjalnych 

- Pani Justyna Palewska 

2. Wydawanie zezwolen na alkohol 

- Pani Izabela Rulkowska-Kowalska 

3. Przestrzeganie przez pracownik6w 

instrukcj i kancelaryj nej (50 % 

zatrudnionych w Urzydzie Gminy) 

4. Dostyp do aktualnych informacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej 

- Referat Infrastruktury Tedll1icznej 

i Inwestycji, Referat Finansowy, 

StraZ Gminna 

II kwartal 

Mariola Bugalska 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego 

i Oswiaty. 

II kwartal 

Mariola Bugalska 

Kierownik Referatu 

Organizacyj nego 

i Oswiaty 

II kwartal 

Elzbieta Zalewska 

Sekretarz Gminy 

III kwartal 

Elzbieta Zalewska 

Sekretarz Gminy 

2. Finanse I. Prawidlowosc dysponowania 

przyznanymi szkole srodkami 

budzetowymi oraz pozyskiwanymi 

przez szkoly srodkami pochodz'lcymi 

z innych zr6del, a takZe gospodarowania 

mieniem  zgodnie z art. 34 a ust. 1 i 2 pkt. 

1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 

I p6lrocze 

Anna Szczepanek 

Skarbnik Gminy 

.1 



o systemie oswiaty 

- Pani Edyta lakubowska Dyrektor 

Zespolu Szk61 w Nowym MieScie 

2. Prawidlowosc dysponowania 

przyznanymi przedszkolu srodkami 
budzetowymi oraz pozyskiwanymi 

przez przedszkole srodkami pochodzqcymi 

z iIIDych zr6del, a takZe gospodarowania 

mieniem - zgodnie z art. 34 a ust. 1 i 2 pkt. 

1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 

o systemie oswiaty 

- Pani AIIDa Banaszewska Dyrektor 

Przedszkola w Nowym MieScie 

I p6lrocze 

Anna Szczepanek 

Skarbnik Gminy 

3. Polityka 

S120leczna 

Kontrola przestrzegania zasad i warunk6w 

korzystania przez przedsiybiorcy 
z zezwo1enia na sprzedaZ napoj6w 

alkoholowych przeznaczonych do spozycia 

w miejscu lub poza miejscem sprzedaZy, 

ze wzglydu na lokalizacjy punktu 
sprzedazy z upowaznienia W6jta Gminy 

- Gminna Komisja Rozwiqzywania 

Problem6w Alkoholowych 

III kwartal 

GURPA na zasadach 

stosowanych przez 

GKRPA 

4. Ochrona 

informacji 

Kontrola w zakresie prawidlowego 

prowadzenia dokumentacji ochrony 

informacji niejawnych w Urzydzie Gminy 

za2016rok 

grudzieiJ. 2016 r. 

Elzbieta Zalewska 

Pelnomocnik 

ds. ochrony informacji 

niejawnych 

Zatwierdzam do rea1izacji 


