
Zalacznik do uchwaly
Zarzadu Powiatu Poznanskiego
Nr 8J.~.!.(9.~. z dnia ...1.:f.,.A2:.w.Q.'~.lI..,....

PLAN KONTROLI

W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNANSKIEGO

NA 2005 ROK

§1

Tematem kontroli prowadzonych w 2005 roku jest ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli

finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznanskiego.

§2

, Celem kontroli prowadzonych w 2005 roku jest ocena legalnosci, celowosci, gospodarnosci

i rzetelnosci dzialan w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznanskiego w zakresie objetym

kontrola.

§3

W 2005 roku planowane jest przeprowadzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Poznanskiegonastepujacych kontroli:

1) kontroli kompleksowej - obejmujacej caloksztalt dzialalnosci finansowej jednostki

kontrolowanej,

2) kontroli problemowych w zakresie:

a) wydatkowania srodków publicznych w paragrafie 4210,

b) dokonywania wydatków rzeczowych i stosowania procedur zamówien publicznych.



§4

Ustala sie wykaz kontrolowanych jednostek, zakresy kontroli, okresy objete kontrola oraz terminy

przeprowadzenia kontroli:

§5

Kontrole przeprowadzaja na podstawie pisemnych upowaznien Starosty Poznanskiego pracownicy

Zespolu Kontroli.

§6

Kontrole przeprowadza sie w oparciu o przygotowane przez Zespól Kontroli programy kontroli

obejmujace m. in. wskazanie przepisów stanowiacych podstawe oceny legalnosci dzialanjednostek.

§7

1. Po zakonczeniu kontroli problemowych Zespól Kontroli przygotuje na podstawie protokolów

i wystapien pokontrolnych zbiorcze dokumentacje przebiegu i efektów kontroli obejmujace

w szczególnosci:

a) istotne ustalenia kontroli ukazujace skale stwierdzonych zjawisk, przyczyny ich powstania,

skutki, jakie wywoluja lub moga wywolac;

b) ogólna ocene kontrolowanej dzialalnosci oraz wynikajace z niej uwagi i wnioski,

w szczególnosci co do koniecznosci podjecia okreslonych dzialan organizacxjnych;
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c) informacje o zaawansowaniu realizacji obowiazku corocznej kontroli 5% wydatków kazdej

jednostki.

2. Ustala sie nastepujace terminy przygotowania dokumentacji zbiorczych:

a) dokumentacja przeprowadzonych w IV kwartale 2004 r. i w styczniu 2005 r. kontroli

w zakresie wydatkowania srodków publicznych w paragrafie 4210 - do 18.02.2005 r.,

b) dokumentacja kontroli w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych i stosowania

procedur zamówien publicznych - do 31.01.2006 r.


