Zał cznik nr 1

do Uchwały nr 165 / 04
Zarz du Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 czerwca 2004

PLAN KONTROLI
1

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Przestrzeganie postanowie art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach
samorz dowych.
a.) o wiadczenia pracowników PODGiK o prowadzonej działalno ci gospodarczej lub o
nie prowadzeniu takiej działalno ci,
b.) o wiadczenia pracowników o zmianie charakteru prowadzonej działalno ci,
c.) zachowanie terminu składania o wiadcze okre lonego w ustawie,
d.) sankcje wobec pracowników , którzy nie zło yli o wiadcze w terminie,
e.) charakter prowadzonej działalno ci przez pracowników (imienny opis ka dego
przypadku),
f.) wyst pienia pracowników do Dyrektora jednostki o wyra enie zgody na prowadzenie
działalno ci gospodarczej oraz wyra one zgody Dyrektora na prowadzenie
działalno ci przez pracowników ( imienny opis ka dego przypadku ),
g.) wyst pienia Dyrektora PODGiK do odpowiednich organów lub instytucji w sprawie
sprawdzenia informacji podanych w o wiadczeniach,
h.) przypadki podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w zło onych o wiadczeniach.
Korzystanie przez Dyrektora PODGiK z uprawnie wynikaj cych z art. 19 ustawy o
pracownikach samorz dowych w sprawie dania składania o wiadcze o stanie
maj tkowym.
Przyjmowanie prac do zasobu geodezyjno – kartograficznego ( kontrola wspólnie z
Geodet Powiatowym ).
a.) przypadki zgłaszania prac wykonanych przez pracowników w ramach prowadzonej
działalno ci gospodarczej ( opis ka dego przypadku ),
b.) przypadki zgłaszania prac wykonywanych przez członków najbli szej rodziny ( opis
ka dego przypadku ).
wiadczenie usług i wykonywanie prac przez pracowników PODGiK lub członków ich
najbli szej rodziny na podstawie umów cywilno – prawnych.
Terminowo wnoszenia opłat przez pracowników PODGiK za wykonane przez nich
prace zgłaszane do zasobu geodezyjno – kartograficznego w ramach prowadzonej
działalno ci gospodarczej lub umów cywilno – prawnych.
Wykorzystywanie sprz tu i aparatury PODGiK przez pracowników do prowadzonej przez
nich działalno ci gospodarczej lub prac wykonywanych w ramach umów cywilnoprawnych ( kontrola wspólnie z Geodet Powiatowym i Informatykiem Powiatowym ).
a.) sprawdzenie czy jest zainstalowane oprogramowanie nie b d ce na stanie PODGiK
słu ce do wykonywania prac przez pracowników w ramach prowadzonej
działalno ci gospodarczej,
b.) wewn trzne uregulowania dotycz ce zasad pobierania i korzystania ze sprz tu i
aparatury i ich przestrzeganie , w przypadku braku powy szych zasad ustalenie zasad
na jakich pracownicy korzystaj z tego sprz tu i aparatury.
Procedury kontroli finansowej i ich stosowanie w jednostce.

