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 Działając na podstawie § 9 ust.8 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 

28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez 

wojewodę wnoszę o zatwierdzenie zmian do Rocznego Planu Kontroli na 2012r. w części dot. 

Wydziału Nadzoru i Kontroli poprzez: 

1. Wykreślenie z Planu następujących kontroli: 

Temat – Przestrzeganie przez radnych oraz urzędników obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych (art. 24h ustawy o samorządzie gminnym) oraz realizacja przepisów ustawy 

o dostępie do informacji publicznej.  

Podmioty kontrolowane:   

Urząd Gminy Szczaniec, termin kontroli – I kwartał br., 

Urząd Miasta i Gminy Sulęcin, termin kontroli – II kwartał br. , 

Urząd Gminy Lubiszyn, termin  kontroli – II kwartał br., 

Urząd Gminy Brody, termin kontroli – III kwartał br., 

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, termin kontroli – III kwartał br., 

Urząd Miasta i Gminy Ośno Lubuskie – termin IV kwartał br., 

Urząd Gminy Żary – termin IV kwartał br. 

 Powodem wykreślenia jest opinia radcy prawnego, z której wynika, że brak jest 

podstaw prawnych do kontroli przez Wojewodę oświadczeń majątkowych składanych przez 

radnych oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Zmianę terminu kontroli: 

Temat – Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia 

określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. 

- podmioty (tłumacze przysięgli) zaplanowani do kontroli w miesiącu maju – II kwartał br. 

- podmioty (tłumacze przysięgli) zaplanowani do kontroli w miesiącu czerwcu – II kwartał br. 

- podmioty (tłumacze przysięgli) zaplanowani do kontroli w miesiącu lipcu – III kwartał br. 
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- podmioty (tłumacze przysięgli) zaplanowani do kontroli w miesiącu sierpniu – III kwartał 

br. 

- podmioty (tłumacze przysięgli) zaplanowani do kontroli w miesiącu wrześniu –  

III kwartał br. 

- podmioty (tłumacze przysięgli) zaplanowani do kontroli w miesiącu październiku – 

IV kwartał br. 

- podmioty (tłumacze przysięgli) zaplanowani do kontroli w miesiącu listopadzie – 

IV kwartał br. 

- podmioty (tłumacze przysięgli) zaplanowani do kontroli w miesiącu grudniu – 

IV kwartał br. 

 Zmiana terminu kontroli poprzez wskazanie kwartału zamiast miesiąca pozwoli na 

bardziej elastyczne planowanie pracy kontrolerów. 

 

 

 

 

 

Wojewoda Marcin Jabłoński wyraził zgodę w dniu 6 kwietnia 2012 roku. 
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