
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie 
 

2016 rok 
 
 
 

Lp. Organ kontrolujący Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Przedmiot kontroli Sporządzony dokument 

rozpoczęcie zakończenie 
1. Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie 

10.03.2016 r. 10.03.2016 r. Kontrola realizacji zadania 
zleconego z zakresu administracji 
rządowej dot. wypłaty dodatków 
energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych w powiązaniu z 
prawidłowością i terminowością 
wykorzystania dotacji celowych 
przekazanych gminie. 

1. Zawiadomienie o kontroli   
z dnia 17.02.2016 r. Nr IR-
2.431.2.2016.JP 

2. Wystąpienie pokontrolne z 
dnia 29.04.2016 r. Nr  
IR-2.431.2.2016.JP 

 

2. Archiwum Państwowe 
w Szczecinie 

07.04.2016 07.04.2016 r. Kontrola postępowania 
z materiałami archiwalnymi 
i dokumentacją niearchiwalną 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 

1. Zawiadomienie o kontroli 
z dnia 31.03.2016 r. Nr  
O-III.421.24.2016 

2. Wystąpienie pokontrolne 
nr O-III.421.25.2016 z dnia 
21.04.2016 

3. Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie 

22.04.2016 22.04.2016 Kontrola problemowa w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie w 
zakresie wykonywania zadań 
obronnych. 

1. Zawiadomienie o kontroli 
z dnia 08.03.2016 r. Nr  
BZK-I.431.19.2016.Pa 

2. Protokół kontroli 
problemowej z dnia 
20.05.2016 r.  

4. Państwowa Powiatowa 
Inspekcja Sanitarna 

28.06.2016 28.06.2016 Kontrola podstawowa w zakresie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

1. Protokół kontroli Nr HP – 
108/16 



5. Urząd Kontroli 
Skarbowej w Szczecinie 

20.07.2016 r. 23.08.2016 r. Audyt gospodarowania środkami 
pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej – projekt INT-09-0030 

1. Pismo nr 
UKS32W2E.7112.52.2016.
WIM.3 z 20.07.2016 r. w 
sprawie udostępnienia 
dokumentacji dot. Projektu 

2. Protokół z dnia 29.08.2016 
nr 
UKS32W2E.7112.52.2016.
WIM.4 

6. Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie 

16.11.2016 r. 16.11.2016 r. Kontrola problemowa spraw z 
zakresu ustawy Prawo o aktach 
stanu cywilnego, ustawy o zmianie 
imienia i nazwiska oraz 
sprawozdawczości z zakresu spraw 
obywatelskich. 

1. Zawiadomienie o kontroli 
z dnia 04.11.2016 r.  
SO-1.431.40.2016.PK 

2. Zawiadomienie o zmianie 
terminu kontroli z dnia 
07.11.2016 r.  

3. projekt wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 
14.12.2016 r.  
nr SO-1.431.40.2016.PK 

4. Wystąpienie pokontrolne z 
dnia 19 stycznia 2017 r. nr 
SO-1.431.40.2016.KS 

7. Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie 

19.12.2016 r. 21.12.2016 r. I. Kontrola planowa w trybie 
zwykłym Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino w zakresie: 

1. Ocena prawidłowości realizacji 
zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej dot: 

• przekazywania danych do 
CEiIDG, 

• wydawania, odmowy wydania, 
cofania oraz wygaszania 
zezwoleń na detaliczną sprzedaż 

1. Zawiadomienie o kontroli z 
dnia 10 listopada 2016 r.  
K-2.431.1.56.2016.1.MK-W 

2. Zawiadomienie o kontroli z 
dnia 23 listopada 2016 r.  
K-2.431.1.57.2016.1.MK-W 

 



napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w 
miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży. 

2. Sposób przyjmowania i 
załatwiania skarg oraz wniosków, 
na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

II. Kontrola planowa w trybie 
zwykłym działalności Rady 
Miejskiej w Gryfinie w zakresie: 

1. sposób przyjmowania i 
załatwiania skarg oraz wniosków, 

2. realizacja zadania zleconego z 
zakresu administracji rządowej, 
dotyczącego wyboru ławników na 
kadencję 2016-2019 do sądów 
rejonowych i okręgowych. 

 


