
Zarządzenie nr 11/18

Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej na
stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy
Bolesławiec.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. ze zm.) oraz Załącznika do Zarządzenia nr 4/10 Wójta

Gminy Bolesławiec 2 dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie

Bolesławiec,Wójt Gminy Bolesławiec

zarządza, co następuje:

5 1. Powołuję się skład zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej na
stanowisku pracy ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy

Bolesławiec w składzie:

1) Jarosław Babiasz — Kierownik referatu rolnictwa, nieruchomości i gospodarki
komunalnej — przewodniczący;

2) Maciej Burniak - Podinspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem
mieszkaniowym — członek;

3) Irena Ryś — Inspektor ds. organizacyjnych i kadr — członek.

@ 2. Zakres kontroli obejmuje zakres czynności na stanowisku ds.

zagospodarowaniaprzestrzennego.

@ 3. Niniejsze zarządzenie stanowi jednocześnie upoważnienie dla członków

powołanego powyżej zespołu do przeprowadzenia kontroliwewnętrznej na stanowisku
ds. zagospodarowania przestrzennegow Urzędzie Gminy Bolesławiec w okresie od

dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie określonymw niniejszym

zarządzeniu.

@ 4. Z przeprowadzonej kontroli na|eży sporządzić protokół, który stanowi
Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 11/18
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 18 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁKONTROLII WEWNĘTRZNEJ

1. Kontrolę przeprowadzono na stanowisku: (nazwa i adres)

spisany w dniu ..................

W okresie od .........................................do ..................................................
2. Przedmiotem kontroli była następująca dokumentacja:

3. Wykaz spraw rozpoczętych, a nie zakończonych w dniu przeprowadzania kontroli:

L.p. Znak sprawy Krótka treść sprawy
Ostateczny termin
zakończenia sprawy

PWN.—'

4. Wnioski i zastrzeżenia :

5. Podpisy zespołu kontrolującego:

1) „Jarosław Bablasz — Kierownik referatu rolnictwa, nieruchomości i gospodarki
komunalnej — przewodniczący ................................................................

2) Maciej Burniak - Podinspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem
mieszkaniowym — członek .....................................................................

3) Irena Ryś — lnspektor ds. organizacyjnych i kadr - ......................................


