
ZARZĄDZENIE NR 130/2022 
BURMISTRZA WOŁOMINA 

z dnia 12 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2022 w obszarze zadań realizowanych przez 
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Wołominie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.), art. 18 ust. 8 i art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn.zm.), 
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162, 
z późn.zm.), rozdz. 2 tabela IV wiersz 2 Załącznika do Uchwały nr XLIII-209/2021 Rady Miejskiej 
w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 zmienionej Uchwałą nr XLVII-
49/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały oraz § 
2 Zarządzenia nr 165/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego 
schematu procedur kontroli przedsiębiorców zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Plan kontroli podmiotów zewnętrznych na rok 2022 w obszarze zadań realizowanych przez 
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Wołominie, w brzmieniu stanowiącym Załącznik 
do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Plan kontroli, o którym mowa w § 1, może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb oraz 
w zależności od obowiązujących obostrzeń sanitarnych wynikających z walki z pandemią koronawirusa. 

§ 3. W obszarach przedmiotowych nie objętych kontrolami planowymi na polecenie Burmistrza Wołomina 
mogą być prowadzone kontrole doraźne w podmiotach, wobec których w 2022 r. do Punktu Obsługi 
Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Wołominie będą wpływały zgłoszenia o nieprawidłowościach 
w ich działaniu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Punktowi Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Wołominie 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Wołomina 
 
 

Elżbieta Radwan 
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Załącznik do zarządzenia Nr 130/2022 

Burmistrza Wołomina 

z dnia 12 maja 2022 r. 

Plan kontroli  zewnętrznych na 2022 r. w obszarze zadań realizowanych przez 
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Wołominie 

W ramach zadań realizowanych przez Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Wołominie 
w 2022 r. kontrole planowe zostaną przeprowadzone w następujących obszarach, w których ryzyko naruszenia 
prawa uznano za największe: 

Lp.  Rodzaj 
kontroli Obszar kontroli Zakres kontroli  

Planowany termin 
kontroli  

(kwartał 2022 roku)  

I Kontrola 
planowa 

Kontrola przedsiębiorców 
prowadzących działalność w  
zakresie przewozów osób 
taksówką. 

Spełnianie wymogów 
będących podstawą do 
wydania licencji 

II, III i IV 2022 

II Kontrola 
planowa 

Kontrola przedsiębiorców 
prowadzących działalność w  
zakresie sprzedaży napojów 
alkoholowych  

Przestrzeganie zasad i 
warunków korzystania z 
zezwoleń. 

II, III i IV 2022 

III Kontrola 
planowa 

Kontrola przedsiębiorców 
prowadzących działalność w  
zakresie sprzedaży napojów 
alkoholowych  

Weryfikacja 
prawidłowości 
składanych oświadczeń o 
wartości sprzedanego 
alkoholu. 

II, III i IV 2022 

 W obszarach przedmiotowych nie objętych kontrolami planowymi  na polecenie Burmistrza Wołomina 
mogą być prowadzone kontrole doraźne w podmiotach, wobec których w 2022 r. do Punktu Obsługi 
Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Wołominie będą wpływały zgłoszenia o nieprawidłowościach 
w ich działaniu. 

 

   

Burmistrz Wołomina 
 
 

Elżbieta Radwan 
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