Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
BIP Urzędu Miejs kieg o w Czarnej Białos tockiej

Protokoły z kontroli 2019

Informacja Pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0170/17
pn. „Rynek – miejsce spotkań”
2020-01-09 11:40:14

Wystąpienie pokontronle w zakresie realizacji zadań dotyczących ewidencji ludności i
dowodów osobistych
2020-01-09 11:36:30

Protokół z przeprowadzonej kontroli Projekt partnerski Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w BOF RPPD.05.04.02-20.001117-004
2020-01-09 11:30:11

Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie prowadzenia rejestru wyborców
2019-12-16 07:44:29

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach
2019-11-06 12:53:50

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu
archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w
Czarnej Białostockiej

Wystąpienie pokontrolne - Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
2019-08-20 07:48:17

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji przez jst zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw o: zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, swobodzie działalności gospodarczej,
Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorców oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Protokół z kontroli dotyczącej prawnej ochrony pracy w tym technicznego
bezpieczeństwa pracy.
2019-07-05 07:48:53

2019-07-05 07:48:53

Kontrola problemowa dotycząca ustalenia stanu przestrzegania przez pracodawcę
wybranych przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy w tym technicznego
bezpieczeństwa pracy, w szczególności: stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, profilaktycznych badań lekarskich,
szkoleń z zakresu bhp.

Informacja pokontrolna - Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub
elektrycznej w Gminie Czarna Białostocka
2019-06-14 09:31:06

Informacja Pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu „Modernizacja indywidualnych
źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Czarna Białostocka”, nr WNDRPPD.05.04.02-20-0006/16 przeprowadzonej po zakończeniu jego realizacji w siedzibie
Beneficjenta Gmina Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, NIP
9661771733, REGON 050659036 oraz w miejscach realizacji projektu w okresie od 24 maja
2019 r. do 12 czerwca 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne - Prawidłowość wykorzystania dotacji MGOPS
2019-06-14 09:17:15

Wystąpienie pokontrolne - Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu
państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu
pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz wykonania dochodów budżetu państwa w
2018r.

Protokół z audytu dot. „Projekt partnerski: Rozwój niskocmisyjncgo transportu
zbiorowego i rowerowego w BOF” RPPD.05.04.02-20-0011/17
2019-04-15 15:13:57
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