REJESTR KONTROLI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIEROSZOWIE
W 2018 ROKU
L. p.

Oznaczenie organu kontroli

1.

Starosta Wałbrzyski

2.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

3.

6.

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Wałbrzychu
Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział w Wałbrzychu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
Delegatura w Wałbrzychu
Starosta Wałbrzyski

7.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

8.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

9.

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji
Wałbrzyskiej

4.
5.

10. Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

Prawidłowość zastosowania wykonania, funkcjonowania
19.03.2018 r.
i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń
28.03.2018 r.
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych
na publicznych drogach gminnych Gminy Mieroszów.
Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych
23-24.04.2018 r.
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
07.05.2018 r.
związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych,
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie
skutkom takich zdarzeń w przyszłości za okres 2017 r.
Kontrola przystanków komunikacji publicznej na terenie
19.07.2018 r.
gminy Mieroszów.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
01-03.08.2018 r.
Kontrola w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Prawidłowość zastosowania wykonania, funkcjonowania
i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
umieszczonych na publicznych drogach gminnych
oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
Wizytacja w zakresie prawidłowości realizacji warunków
umowy o odbywanie stażu.
Realizacja zadań określonych w porozumieniu w sprawie
organizowania i finansowania prac społecznie-użytecznych.
Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu
pn.”Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19”.
Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
polegających na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie lub
cofnięciu zezwoleń w zakresie ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
w zakresie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

Zapis
z przeprowadzonej
kontroli
Protokół kontroli

Wystąpienie
pokontrolne

Protokół kontroli
Protokół kontroli

27.08.2018 r.
06.09.2018 r.

Protokół kontroli

08-12.10.2018 r.

Protokół kontroli

12.10.2018 r.

Notatka

16.10.2018 r.

Notatka

30.11.2018 r.

Informacja
pokontrolna

10.12.2018 r.

Wystąpienie
pokontrolne

