
                                                                                                                              Załącznik  
                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 100/SOR/2010 
                                                                                                                              Burmistrza Miasta ChełmŜy 
                                                                                                                              z dnia 22 czerwca 2010r.                                 

 
 

PLAN KONTROLI ZARZ ĄDCZEJ URZĘDU MIASTA CHEŁM śY 
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁM śY  

NA II PÓŁROCZE 2010 ROKU 
 
 
Sierpień 2010r. 
 

1. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Spraw Społecznych i 
Obywatelskich  oraz Wydział Finansowo- Księgowy – kontrola problemowa 
dotycząca prawidłowości poboru opłaty skarbowej za okres wrzesień 2009r. – 
czerwiec 2010r. 

2.  Urząd Miasta – Wydział Organizacyjny – kontrola problemowa dotycząca 
prawidłowości rozliczeń kart drogowych za okres wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kontrola problemowa dotycząca prawidłowości 
rozliczeń kart drogowych za okres wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

 
 
Wrzesień 2010r. 
 

1. Ośrodek Sportu i Turystyki – kontrola problemowa obejmująca kontrolę stanu 
magazynów oraz realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 za okres 
wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - kontrola problemowa obejmująca 
kontrolę stanu magazynów oraz realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 
za okres wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

3. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Miejskiej – kontrola problemowa dotycząca 
procedur udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym 
zakresie. 

4. Urząd Miasta – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – kontrola problemowa 
z zakresu realizacji obowiązków związanych z ewidencją działalności gospodarczej.  

 
Październik 2010r. 
 

1. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty - kontrola problemowa obejmująca 
kontrolę stanu magazynów oraz realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 
za okres wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

2. Przedszkole nr 1 - kontrola problemowa obejmująca kontrolę stanu magazynów oraz 
realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 za okres wrzesień 2009r. – 
czerwiec 2010r. 

3. Przedszkole nr 2 - kontrola problemowa obejmująca kontrolę stanu magazynów oraz 
realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 za okres wrzesień 2009r. – 
czerwiec 2010r. 



4. Gimnazjum Miejskie nr 1 - kontrola problemowa obejmująca kontrolę stanu 
magazynów oraz realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 za okres 
wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

5. Szkoła Podstawowa nr 2 - kontrola problemowa obejmująca kontrolę stanu 
magazynów oraz realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 za okres 
wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

6. Szkoła Podstawowa nr 3 - kontrola problemowa obejmująca kontrolę stanu 
magazynów oraz realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 za okres 
wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

7. Szkoła Podstawowa nr 5 - kontrola problemowa obejmująca kontrolę stanu 
magazynów oraz realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 za okres 
wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

8. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Miejskiej – kontrola problemowa obejmującą 
przeprowadzanie postępowań w zakresie wydzierŜawiania i sprzedaŜy nieruchomości 
gminnych w okresie I półrocza 2010r. 

9. Urząd Miasta – Wydział Finansowo- Księgowy – kontrola problemowa dotycząca 
egzekucji naleŜności podatkowych i cywilnoprawnych. 

 
 
Listopad 2010r. 
 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - kontrola problemowa obejmująca kontrolę stanu 
magazynów oraz realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 za okres 
wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

2. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Miejskiej – kontrola problemowa w zakresie 
procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy w okresie lipiec 2009 – 
czerwiec 2010r.  

  
 
Grudzień 2010r. 
 

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. - kontrola problemowa obejmująca 
kontrolę stanu magazynów oraz realizację wydatków i kosztów w §§ 4210,4270,4300 
za okres wrzesień 2009r. – czerwiec 2010r. 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kontrola problemowa dotycząca realizacji 
zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych. 

 


