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Załącznik do Zarządzenia Nr KiAW.1711.1.2012                       
Burmistrza Miasta Sandomierza                   

 z dnia 17 stycznia 2012 roku                        
 

    
PLAN KONTROLI PLAN KONTROLI PLAN KONTROLI PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJZARZĄDCZEJZARZĄDCZEJZARZĄDCZEJ    

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SANDOMIERZAJEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SANDOMIERZAJEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SANDOMIERZAJEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SANDOMIERZA    
NA 20NA 20NA 20NA 2011112222 ROK ROK ROK ROK    

    

Lp.Lp.Lp.Lp.    Nazwa i adres Nazwa i adres Nazwa i adres Nazwa i adres 
jednostki  jednostki  jednostki  jednostki  

kontrolowanejkontrolowanejkontrolowanejkontrolowanej    

Temat i zakres kontroliTemat i zakres kontroliTemat i zakres kontroliTemat i zakres kontroli    Rodzaj kontroliRodzaj kontroliRodzaj kontroliRodzaj kontroli    Wstępny termin Wstępny termin Wstępny termin Wstępny termin 
przeprowadzenia przeprowadzenia przeprowadzenia przeprowadzenia 

kontrolikontrolikontrolikontroli    

1. Przedszkole 
Samorządowe Nr 1 

ul. Okrzei 8 

Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

problemowaproblemowaproblemowaproblemowa    marzec 2012 

2. Przedszkole 
Samorządowe nr 5 

ul. Portowa 28 

Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

problemowaproblemowaproblemowaproblemowa    kwiecień 2012 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1  
ul. Okrzei 6 

Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

problemowaproblemowaproblemowaproblemowa    maj 2012 

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 
ul. Mickiewicza 39 

Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

problemowaproblemowaproblemowaproblemowa    czerwiec 2012 

5. Urząd Miejski  
w Sandomierzu 

Plac Poniatowskiego 3 

Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

problemowaproblemowaproblemowaproblemowa    lipiec 2012  

6. Zespół Ekonomiczno – 
Administracyjny Szkół 

Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki w sposób problemowaproblemowaproblemowaproblemowa    sierpień 2012 
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ul. Cieśli 2  zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

7. Gimnazjum Nr 2 
ul. Flisaków 30  

Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

problemowaproblemowaproblemowaproblemowa    wrzesień 2012 

8. Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Słowackiego 17a 

Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

problemowaproblemowaproblemowaproblemowa    październik 2012 

9. Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji  
ul. Zielna 6 

Zapewnienie realizacji celów i zadań badanej jednostki w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

problemowaproblemowaproblemowaproblemowa    listopad 2012 

 
 
Sporządził: Aneta Przyłucka 
Data: 17.01.2012 rok. 


