ZARZĄDZENIE NR 165/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1292 z późn.zm.) i § 51 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie z dnia
30 maja 2017 roku Burmistrza Wołomina (Zarządzenie Nr 188/2017 z późn.zm.).
§ 1. Wprowadza się ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców, który stanowi załącznik Nr 1 do
Zarządzenia.
§ 2. Naczelnicy
komórek
organizacyjnych
Urzędu
Miejskiego
w Wołominie,
w których
opracowywane/wydawane są zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, po dokonaniu analizy
przedłożonych dokumentów przez przedsiębiorców – sporządzają plany kontroli i je przeprowadzają zgodnie
z ogólnym schematem procedur kontroli przedsiębiorców.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wołomin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 165/2020
Burmistrza Wołomina
z dnia 8 czerwca 2020 r.
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm.)
▼
PLAN KONTROLI
na dany rok kalendarzowy
▼
Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, z wyłączeniem przypadków, o których mowa
w art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
▼
Okazanie kontrolowanemu przedsiębiorcy legitymacji służbowej oraz upoważnienia do kontroli,
zawierającego zakres przedmiotowy kontroli
▼
Okazanie przez kontrolowanego przedsiębiorcę książki kontroli, z wyłączeniem przypadku o którym mowa
w art. 57 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
▼
Poinformowanie kontrolowanego przedsiębiorcy o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli
▼
Przeprowadzenie czynności kontrolnych
▼
Sporządzenie protokołu kontroli
▼
Działania pokontrolne (m.in. wystąpienie pokontrolne, ewentualne zalecenia, postępowanie administracyjne)
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