REJESTR KONTROLI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIEROSZOWIE
W 2016 ROKU
L. p.

Oznaczenie organu kontroli

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

2.

Starosta Wałbrzyski

3.

4.

5.

6.

7.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy
Mieroszów

Kontrola w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania,
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych,
urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
umieszczonych na drogach gminnych publicznych
Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej RCz – RzP 2007 – 2013 „Rozwój
infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza
Broumovsko – Mieroszowskiego III etap”
Urząd Marszałkowski
Wizyta w ramach wniosku o przyznanie pomocy
Województwa Dolnośląskiego
pn. „Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421,
460)” PROW 2014-2020
Państwowy Powiatowy Inspektor
Ocena stanu sanitarno-technicznego placów zabaw dla dzieci.
Sanitarny w Wałbrzychu
Ocena stanu sanitarno-technicznego ustępu publicznego
w Mieroszowie przy ul. Kościelnej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na
Oddział w Wałbrzychu
ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których
pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń
społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie
rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków
o świadczenia emerytalne i rentowe.
4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów
ubezpieczeń społecznych.
Starosta Wałbrzyski

Data kontroli

13.01.2016 r.
21.03.2016 r.
01.03.2016 r.
07.03.2016 r.

Zapis
z przeprowadzone
j kontroli
Protokół kontroli,
wystąpienie
pokontrolne
Protokół kontroli

08.03.2016 r.

Protokół

07.07.2016 r.

Raport

18.08.2016 r.

Protokoły kontroli

24.08.2016 r.

Protokół kontroli

Kontrola w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, 21-23.09.2016 r.
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych,
urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji

Protokół

8.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

9.

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
umieszczonych na publicznych drogach gminnych Gminy
Mieroszów.
Wizytacja z wywiązywania się z warunków umów w sprawie
organizowania i finansowania robót publicznych oraz
porozumienia w sprawie organizowania i finansowania prac
społecznie użytecznych.
Kontrola problemowa gospodarki finansowej gminy
Mieroszów w zakresie naliczania podstawy do ustalenia
wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w latach
2013-2016.

30.09.2016 r.

Notatka z wizytacji

30.09.2016 r.
07.10.2016 r.

Protokół kontroli

