Zarzqdzenie nr .........:.1.....:
Burmistrza Miasta Dzialdowo
z dnia ..;i;......::..;;...;;J..;.*i...

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podleglych i nadzorowanych
jednostkach sektora finans6w publicznych
Na podstawie art. 69 ust. I pkt 2 oruz art. 247 :ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 j.t.
ze zm.) zaru4dzam. co nastqpuje:
$1. Przeprowadzi6 kontrolg zgodnie z poni2sz4 tabel4:
L.p
Jednostka
Rodzaj
Przedmiot kontroli
Miejsce kontroli
Termin
Imiona i [azwiska
kontrotowana
kontroli
kontroli
kontrole16w
Wprowadzenie i przestrzeganie przepis6w wewngtrznych w jednostce w
zakesie podzielonej platno6ci VAT- realizacja zarz4dzenia 106/2019
siedziba
L. Faltynowska
problemowa
l.
Szkola
Burmistra Miasta Dzialdowo z dnia 6listopada 2019 r. w sprawie:
UM/siedziba
kwartal
jednos&i
Podstawowa nr 2
wdroZenia procedury podzielonej platnodci VAT
2020
S. Masiak-Sgkowska

tv/

2

Szkola
Podstawowa nr 3

problemowa

ZgodnoSd dokonywanych wydatk6w w ramach rachunku dochod6w
wydzielonych z uchwal4 Rady Miasta Dzialdowo z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochod6w i wydatk6w nimi
sfinansowanych dla iednostek budzetowych, z uwzglgdnieniem iei znian
Wprowadzenie i przestrzeganie przepis6w wewngtrmych w jednostce w
zakesie podzielonej piatno6ci VAT- realizacja zatzqdzenra 10612019
Burmistrza Miasta Dzialdowo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie:
wdrozenia procedury podzielonej platnosci VAT

ZgodnoSi dokonywanych wydatk6w

w

ul. Sportowa I

siedziba
UM/siedziba
iednostki
ul. Lenartowicza I

IvU
kwartal
2020

B.Lamtych
T. Swi4tkowska

ramach rachunlu dochod6w

wydzielonych z uchwalq Rady Miasta Dziaidowo z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochod6w i wydatk6w nimi
sfinansowanych dla jednostek budzetowych, z uwzglgdnieniem.iei mrian
Przestrzeganie wprowadzonych procedur gospodarki magazynowej
3.

Przedszkole

Mieiskie nr 4

problemowa

i

praktyka wydawania zywnoSci

z

-

zasady

magazynu do kuchni, zasady z\ Totu

i odpowiedzialnodci.

siedziba
UM/siedziba

jednostki
Prawidlowosd pobierania przychod6w
wychowania przedszkolnego

z tltulu oplat za korzystarie

z

ul.Mrongowiusza 7

ilt/
kwartal
2020

A. Stegnicka
M. Angowska

L.p

Jednostka

Rodzaj

kontrolowana

kontroli
Przestrzeganie wprowadzonych procedur gospodarki magazynowej

Przedszkole
Miejskie nr 5

4

problemowa

Miejsce kontroli

Przedmiot kontroli

-

zasady

ipraktyka wydawania zywnoSci z magazynu do kuchni, zasady zwrotu
i odpowiedzialnoSci.

siedziba
UM/siedziba

jednostki
PrawidlowoSC pobierania przychod6w z
wychowania przedszkolnego

q

ulu oplat za korrystanie z

Wydzial GPI
USC
6

Miejski
OSrodek
Pomocy
Spolecznej

7

Muzeum

il/

problemowa

Prawidlowo6C pobierania oplaty skarbowej

Zasady wyceny, ewidencji, umarzania, amortyzacji majqtku trwalego, ich
stosowanie i ewidencja.

Umowy zlecenia, wyplacanie wynagrodzeri i prawidlowosC naliczenia

problemowa

obowiazkowych skladek i potr4cefl.
Zasady wyceny, ewidencji, umarzania, amortyzacji majqtku trwalego, ich
stosowanie i ewidencja.

Pogranicza

Umowy zlecenia, *yplacanie wynagrodzefi i prawidlowodC naliczenia
obowi4zkowych skladek i potrqcei.

tr-.

kwartal
2020

lv
problemowa

kontrole16w
Jaroszewska

M. Angowska

ul- Karlowicza 3

Urz4d Miasta

5

lmiona i nazwiska

Termin
kontroli

siedziby UM

siedziba
UM/siedziba

jednostki

B. Ropiak

'/

kwartal
2020

K. Stempka

tvv

L. Faltynowska

kwartal
2020

L. Jaroszewska

ul. Jagielly 30
siedziba

III

UM/siedziba
jednostki
ul. Zamkowa [2

kwartal
2020

V

A. D4browska

A.

Stegnicka

$2. Termin kontroli okre5lony w $ 1 jest jedynie terminem planowanym i nie jest wi4i4cy. Mo2e on ulec zmianie bez potrzeby zmiany
niniejszego zarzqdzenia z zastrze2eniem, 2e kontrola musi zosta6 przeprowadzona do l8 grudnia 2020 r.
$3. Zarzqdzetie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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