
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 
Wójta Gminy Borowie 

z dnia 28 lutego 2022 roku 
 

 

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w 2022 rok 

 
 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) i Regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Borowie 
i jednostkach organizacyjnych Gminy Borowie oraz zasad jej koordynacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr 
70/2010 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 września 2010 roku, a także art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z 
dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) -  zarządzam co 
następuje: 

 
§ 1 

Przyjmuję plan kontroli zarządczej na 2022 rok w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych podległych 

Gminie Borowie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

  



Załącznik 

do Zarządzenia 26/2022 

Wójta Gminy Borowie 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

Plan 

kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Borowie 

i podległych jednostkach organizacyjnych na 2022 rok 

Lp. Jednostka – osoba 
kontrolowana 

Temat kontroli Termin kontroli Rodzaj kontroli 

1 Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Kontrola gospodarki 
finansowej, 
prawidłowość 
gospodarowania 
mieniem 

II kwartał 2022r. Kompleksowa 

2 Zespół Oświatowy w Borowiu Prawidłowość 
prowadzenia akt 
osobowych oraz 
ewidencja wyjść w 
celach służbowych i 
prywatnych, 
ważność badań 
lekarskich i szkoleń 
bhp 

III kwartał 2022r. Doraźna 

3 Zespół Szkół w Głoskowie Prawidłowość 
prowadzenia akt 
osobowych oraz 
ewidencja wyjść w 
celach służbowych i 
prywatnych, 
ważność badań 
lekarskich i szkoleń 
bhp 

III kwartał 2022r. Doraźna 

4 Urząd Gminy – Wydział Finansów 
i Budżetu 

Dofinansowanie 
kosztów kształcenia 
młodocianych 
pracowników 
(procedura 
przyznawania 
dofinansowań) 

III kwartał 2022r. Doraźna 

5 Urząd Gminy – stanowisko ds. 
geodezji i gospodarki gruntami 

Prawidłowość 
naliczania i 
ewidencji czynszów 
dzierżawnych 

cały 2022 rok Problemowa 

6 Urząd Gminy – stanowisko ds. 
gospodarki komunalnej, 
rolnictwa i ochrony środowiska 

Realizacja ustawy o 
utrzymaniu czystości 
i porządku w 
gminach 

cały 2022 rok doraźna 

 


