
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2020 
WÓJTA GMINY SŁUBICE 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli zarządczej na rok 2021 w Urzędzie Gminy 
Słubice oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Słubice. 

Na podstawie art.30 ust. liart.31 ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2020 r.poz.713,1378) zarządza się, co następuje: 

§1-

Ustalam Plan kontroli zarządczej na rok 2021 w Urzędzie Gminy Słubice oraz w innych 
jednostkach organizacyjnych Gminy Słubice w brzmieniu stanowiącym Załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres 
bieżących potrzeb. 

§2. 

kontroli i może on ulec zmianie w zależności od 

§3. 

Kontrole doraźne przeprowadza się poza Planem kontroli na polecenie Wójta Gminy Słubice. 

§4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Słubice. 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

mgrJt zlowski 



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.140.2020 

Wójta Gminy Słubice 

z dnia 31 grudnia 2020 roku 

Plan Kontroli Zarządczej na 2021 rok w Urzędzie Gminy Słubice oraz innych 
jednostkach organizacyjnych Gminy Słubice. 

L.p. Nazwa jednostki/komórki 
podlegającej 

T emat kontroli Rodzaj 
kontroli 

Termin 
przeprowadzenia 

kontroli 

1. Urząd Gminy w Słubicach, 
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice 

Reali2 
pokon 
wy dat 
przepi 
2020 

acja zadań 
trolnych 
tych po kontrolach 
•owadzonych w 
•oku. 

sprawdzająca II kwartał 2021 r. 

1. Urząd Gminy w Słubicach, 
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice 

Wyda 
na spr 

wanie zezwoleń 
zedaż alkoholu. sprawdzająca II kwartał 2021 r. 

1. Urząd Gminy w Słubicach, 
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice 

Wyda 
na upi 
konop 

wanie zezwoleń 
awę maku oraz 
i włóknistych 

sprawdzająca III kwartał 202lr. 

2. 
Szkoła Podstawowa w 

Słubicach, 
ul. Płocka 30, 09-533 Słubice 

R 
F 

zwi 
prze 

lat 

^alizacja zadań 
okontrolnych 
ązanych z PPOŻ 
prowadzonych w 
ach 2019-2020. 

sprawdzająca 11 kwartał 2021 r. 

3. 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Słubicach, ul. 
Płocka 34, 09-533 Słubice 

Wykc 
wypo 

pra 
kierc 

O: 
Społe 

irzystanie urlopów 
czynkowych przez 
cowników oraz 
wnika Gminnego 
.rodka Pomocy 
cznej w Słubicach. 

sprawdzająca I kwartał 2021 r. 

4. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Słubicach 

Gosp 
j 

prawi 
buc 

wyda 

odarka finansowa 
ednostki oraz 
dłowość realizacji 
lżetu w zakresie 
tków bieżących za 
w 2020 roku. 

sprawdzająca II kwartał 2020 

w^r5jty 

mg. // ^ mski 


