UCHWAŁA NR 212/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok
Na podstawie § 17 w związku z § 18 ust. 2 Regulaminu kontroli zarządczej w jednostkach
sektora finansów publicznych Powiatu Chodzieskiego stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr103/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych Powiatu
Chodzieskiego, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr 135/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia
2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr 143/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Julian Hermaszczuk .................................................................

Wicestarosta

Mirosław Juraszek ...................................................................

Członkowie:

Eugeniusz Bogdan ...................................................................
Roman Golcz ...........................................................................
Remigiusz Nowak ...................................................................
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia....................2016 r.

Plan kontroli na 2016 rok

Przewidywany
termin kontroli

Lp.

Nazwa jednostki

1.

Centrum Edukacji
Zawodowej
w Chodzieży

II kwartał 2016r.

2.

Zespół Szkół
LicealnoGimnazjalnych
w Ratajach

III kwartał - IV
kwartał 2016r.

3.

Młodzieżowy Dom
Kultury w Chodzieży

III kwartał - IV
kwartał 2016r.

4.

Centrum Obsługi
Placówek
OpiekuńczoWychowawczych w
Szamocinie, Dom
Dziecka w Szamocie,
Placówka
OpiekuńczoWychowawcza
„RODZINA” w
Szamocinie

IV kwartał 2016r.
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Zakres kontroli
Ocena działalności jednostki, w tym
min. sporządzanie i zmiany w planie
finansowym jednostki, dokonywanie
wydatków i realizacja dochodów
budżetowych w 2015r.
Ocena działalności jednostki, w tym
min. sporządzanie i zmiany w planie
finansowym jednostki na 2015 rok,
dokonywanie wydatków i realizacja
dochodów budżetowych w 2015 i
2016 roku
Ocena działalności jednostki, w tym
min. sporządzanie i zmiany w planie
finansowym jednostki, dokonywanie
wydatków i realizacja dochodów
budżetowych w 2015r.

Prawidłowość dokonywania zmian
w planie finansowym jednostek,
sporządzanie sprawozdań i ich
zgodność z księgami rachunkowymi w
2016 roku.

Rodzaj kontroli

Problemowa

Problemowa

Problemowa

Doraźna
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UZASADNIENIE
Konieczność przeprowadzania kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
PowiatuChodzieskiego nakłada ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.). Zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny
i
terminowy.
Zapewnienie
funkcjonowania
adekwatnej,
skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej należy zgodnie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
do obowiązków przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto zgodnie z
art. 247 ust. 2 zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją,
określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
jednostki samorządu terytorialnego.
Wprowadzana zmiana do planu kontroli na 2016 rok wynika z konieczności dostosowania planu
kontroli
do
faktycznych
możliwości
wykonania
planu
kontroli,
wynikających
z dodatkowych obowiązków osoby przeprowadzającej czynności kontrolne, których nie można
było przewidzieć na etapie tworzenia planu kontroli na 2016r., w tym dokończenia kontroli w DPS
w Chodzieży rozpoczętej w 2015r., nadzorowania inwentaryzacji przeprowadzonej w Zespole
Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach, rozszerzenia zakresu kontroli w Młodzieżowym Domu
Kultury w Chodzieży oraz przeprowadzenia kontroli doraźnej w Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie.
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