PLAN KONTROLI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W 2017 ROKU
L.p.

Nazwa jednostki

1.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
w Białochowie

2.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Łasinie

3.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
w Wydrznie

4.
5.

Organizacja pozarządowa
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka;
86-320 Łasin, ul. Odrodzenia Polski 3

6.

Podstawowa Stacja Konroli Pojazdów Kółko Rolnicze
w Radzyniu Chełmińskim
87-20 Radzyń Chełmiński, Fijewo 8

7.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Rafał Rutkowski
Oskp „Rafcar”
86-320 Łasin,
ul. Spółdzielców Dz. Nr 15/26

8.

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
Jerzy Sigorski "Poliet"
86-302 Ruda

Zakres kontroli

Termin
przeprowadzenia
kontroli

- wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2015 r. dotyczących
zamówień publicznych,
- organizacja pracy szkoły, w tym arkusza organizacyjnego
na rok szkolny 2016/2017,
- zamówienia publiczne,
- wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2015 r. dotyczących:
dodatkowego wynagrodzenia rocznego i księgowań na kontach: 980,
975 i 013 oraz przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
- fundusz płac,
- gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki,
- fundusz płac,
- gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki,

II kwartał

- kontrola realizacji zadania
- zgodność Stacji z wymogami, o których mowa w art.83 ust.3 ustawy
- Prawo o ruchu drogowym,
- prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- zgodność Stacji z wymogami, o których mowa w art.83 ust.3 ustawy
Prawo o ruchu drogowym,
- prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- zgodność Stacji z wymogami, o których mowa w art.83 ust.3 ustawy
Prawo o ruchu drogowym,
- prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji,

III kwartał
III kwartał

- zgodność Stacji z wymogami, o których mowa w art.83 ust.3 ustawy
Prawo o ruchu drogowym,
- prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji,

III kwartał

II kwartał

II kwartał

III kwartał

III kwartał

9.
Ośrodek Szkolenia Kierowców CYRYL Cyryl
Łukaszewski
86-320 Łasin,
ul. Konarskiego 10/28

10.
Ośrodek Szkolenia Kierowców "MARKO" Anna
Zakrzewska
86-320 Łasin, ul. Bratkowa 28

11.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza
Jagiellończyka
86-320 Łasin, ul. Odrodzenia Polski 3

12.

Powiatowy Zarząd Dróg
w Grudziądzu

- spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia
kierowców wymagań, o których mowa wart. 28 ust. 2 oraz
odpowiednio wart. 31 ust. 1;
- zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z: przepisami określającymi
zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją lub danymi,
o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, dokumentami, o których mowa
wart. 27 ust. 1 pkt 6;
- kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.
- spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia
kierowców wymagań, o których mowa wart. 28 ust. 2 oraz
odpowiednio wart. 31 ust. 1;
- zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z: przepisami określającymi
zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją lub danymi,
o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, dokumentami, o których mowa
wart. 27 ust. 1 pkt 6;
- kwalifikacji osób prowadzących szkolenie,
- spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia
kierowców wymagań, o których mowa wart. 28 ust. 2 oraz
odpowiednio wart. 31 ust. 1;
- zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z: przepisami określającymi
zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją lub danymi,
o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, dokumentami, o których mowa
wart. 27 ust. 1 pkt 6;
- kwalifikacji osób prowadzących szkolenie,
- zamówienia publiczne
- gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki

STAROSTA
/-/ Edmund Korgol

III kwartał

III kwartał

III kwartał

IV kwartał

