
ZARZĄDZENIE Nr 168/2020 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew i jednostek 

lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa w 2021 r. 

 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1), art. 68 ust. 1, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.2), oraz Regulaminu kontroli 

gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów 

podlegających kontroli na mocy przepisów prawa, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 104/2014 

Burmistrza Karczewa z dnia 1 sierpnia 2014 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się plan kontroli na rok 2021 obejmujący jednostki organizacyjne Gminy 

Karczew i jednostki lub podmioty podlegające kontroli na mocy przepisów prawa, zgodnie z 

poniższym harmonogramem: 

1) Stowarzyszenie „W stronę słońca”    - kwiecień 

    - dotacja celowa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie 

      patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy 

      socjoterapeutycznej w ramach działalności pożytku  

      publicznego, 

2) Ludowy Klub Sportowy „Mazur Karczew” w Karczewie - maj 

    - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację sportu 

      w ramach działalności pożytku publicznego, 

3) Międzyszkolny Klub Sportowy „Karczew” w Karczewie - czerwiec 

    - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację sportu 

      w ramach działalności pożytku publicznego, 

4) Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu     - wrzesień, 

5) Niepubliczne Przedszkole „Wisełka” w Nadbrzeżu  - wrzesień, 

6) Niepubliczne Przedszkole „Zielona Kraina” w Karczewie - październik, 

7) Przedszkole Niepubliczne „Plastuś” w Otwocku Małym   - październik, 

8) Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej - listopad,  

    w  Karczewie. 

          

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście ds. kontroli. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Burmistrz Karczewa 

                                                                                               mgr Michał Rudzki 
________________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2020 r., poz.1378 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U.  
  z 2019 r. poz. 1649 oraz  Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1157            

 


