
Zarządzenie Nr 46/2019 

Starosty Mławskiego 

z dnia  12.08.2019 roku 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r.                 

                  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok.  

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019r., poz. 869) w związku z § 15 ust. 4 Zarządzenia Nr 17/2010 Starosty 

Mławskiego z dnia 10.06.2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli 

zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Mławskiego oraz zasad jej koordynacji (ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1  

 

W zawiązku z czynnościami wynikającymi z bieżącej potrzeby postanawiam w Zarządzeniu 

Nr 1/2019 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

na 2019 rok, wprowadzić następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r.                             

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok: 

a) w tabeli nr I „Kontrola wewnętrzna w zakresie zgodności działania                              

z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w Starostwie 

Powiatowym w Mławie” – dokonuje się zmiany w liczbie porządkowej nr 3, 

kolumnie nr  4 - terminu przeprowadzenia kontroli tj. „III kwartał” zmienia się 

na „IV kwartał”. 

b) w tabeli nr II „Kontrola zewnętrzna przedsiębiorców i innych podmiotów 

wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami 

prawa”: 

-  w liczbie porządkowej nr 1, 2 i 3 w kolumnie nr 5 dokonuje się  zmiany imienia 

i nazwiska osoby wskazanej do przeprowadzenia kontroli tj. „Waldemar 

Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji” zmienia się na „Jan Chodziutko 

Dyrektor Wydziału Komunikacji”, 

 - w liczbie porządkowej nr 5 w kolumnie nr 5 dokonuje się zmiany imienia                        

    i nazwiska osoby wskazanej do przeprowadzenia kontroli tj. „Cezary Kądrzycki  

    Sekretarz Powiatu” zmienia się na „Edyta Wild Sekretarz Powiatu”. 

                    - po liczbie porządkowej nr 5 dodaje się liczbę porządkową nr 6 w brzmieniu: 



 

Lp Zakres przedmiotowy kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Planowy 

termin 

kontroli 

Imię i nazwisko osoby 

kontrolującej/stanowisko 

„6 Spełnienie wymogów 

dotyczących lokali, w których 

udzielana jest nieodpłatna 

pomoc prawna , miejsc 

przeznaczonych dla osób 

oczekujących na udzielenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

udostępniania informacji w 

Biuletynach Informacji 

Publicznych, zgodnie z 

zapisami Porozumień 

zawartych pomiędzy Powiatem 

Mławskim, a Gminami Powiatu 

Mławskiego w celu realizacji 

przez Powiat zadania z zakresu 

nieodpłatnej pomocy prawnej   

Gmina Dzierzgowo 
Gmina Wieczfnia Kościelna 
Gmina Strzegowo 
Gmina Lipowiec Kościelny  
Gmina Szydłowo 
Gmina Wiśniewo 

wrzesień Renata Brodacka Inspektor 

w Wydziale 

Organizacyjnym i Spraw 

Obywatelskich” 
 

 

2) W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r.                             

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok „Plan kontroli jednostek realizujących 

zadania powiatu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie: 

Lp. Zakres przedmiotowy 

kontroli 

Nazwa kontrolowanej jednostki Planowany 

termin 

przeprowad

zenia 

kontroli 

Imię i nazwisko osoby 

kontrolującej/stanowisk

o 

1 2 3 4 5 

1 Nadzór nad gospodarką 

leśną w lasach nie 

stanowiących własności 

Skarbu Państwa                                 

 Nadleśnictwo Dwukoły IV kwartał 

 

Wojciech Franciszek 

Krajewski Zastępca 

Dyrektora Wydziału 

Rolnictwa i Środowiska;  

Tadeusz Bąk Inspektor;   

 

§ 2 

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Pani Renacie 

Brodackiej Inspektorowi w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                                                

                                                                                                                   Starosta Mławski 

                                                                                                                     

                                                                                                                    Jerzy Rakowski Jerzy Rakowski  


