Zarządzenie Nr 412010
Burmistrza Miasta Wąrowca
z dnia 05 stycznia 2010 roku

w sprawie zasad organizacji iwykonywania kontroli zarządczĄ

Na

podstawie ań. 247 ust.

2 W związku z ań. 68

ustawy

z

dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, stanowiącego

załącznik do Zarządzenia

z dnia 28 września 2007

r.

Nr

15212007 Burmistrza Miasta Wągrowca

z póżn. zm., zarządza się, co następuje:

s1

wprowadza ,,Zasady organizacji i wykonywania kontroli zarządczej"
w brzmieniu określonymW załączniku do niniejszego zarządzenia'

Ustala się

i

s2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Samodzielnego stanowiska
ds. kontroli.

s3

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 9/2008
10 stycznia2008 r. w sprawie

z

dnia

zasad organizacji iwykonywania kontroli finansowej.

s4
Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 4/2010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 05 stycznia 2010 roku

Zasady

o

rga

n

izacj i i wykonywan ia kontro l i zarządczej.

Rozdział l
Zasady organizacji kontroli.

s1
Kontrola zarządcza obejmuje działania podejmowane dla zapewnienia realizaĄi
celow i zadan w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy

w podległych jednostkach organizacyjnych gminy.

s2
1.

Kontrola o ktorej mowa w $ 1 przeprowadzana w celu zapewnienia:
1) zgodności działalnoŚci z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywnościdziałania,
3) wiarygodności sprawozdań,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6) efektywnoŚci i skuteczności przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem.

s3
1.
2.

Kontrola realizowana jest przez samodzielne stanowisko do spraw kontroli.

o

planowanej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej musi zostaÓ

poinformowany na 3 dni przedjej rozpoczęciem.

s4
Kontroli dokonuje się w oparciu o plan kontroli sporządzony do 31 stycznia kazdego
roku i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Wągrowca.

W

uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta moŻe zlecić przeprowadzenie

kontroli doraŹnej.

Rozdział ll
Tryb przeprowadzen ia kontrol

i.

s5
1.

2.

3.

Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upowaznienie wydane przez

Burmistrza Miasta.
W upowaznieniu, o ktorym mowa w ust.1 określasię:
1) jednostkę kontrolowaną,
2) rodzĄ izakres kontroli,
3) termin jej przeprowadzenia.
Pracownik moze korzystaó z wiedzy specjalistów (innych pracownikow np: opinii
radców prawnych), o ile jest to niezbędne do prawidłowego zbadania
kontrolowanej jed nostki.

s6
Pracownik wyznaczony do przeprowadzenia kontroli obowiązany jest kaŻdorazowo
przygotowaÓ się do czynności kontrolnych, w szczególności przez:
1) zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawa normującymi postępowanie
W Sprawach objętych tematyką kontroli,
2) przeanalizowanie materiałÓw dotyczących działalnościjednostki zakwalifikowanej
do kontroli, np' ustaleń poprzednich kontroli, wystąpień pokontrolnych
oraz innych informacji, sprawozdań itp.

s7
1.

Czynnościkontrolne przeprowadza Się W dniach
obowiązujących W kontrolowanej jednostce. W

i godzinach pracy
razie konieczności

przeprowadzenia kontroli poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy,
kierownik jednostki kontrolowanej na wniosek kontrolującego wydaje niezbędne
polecenia.

2.

Postępowanie kontrolne lub poszczegolne jego czynnościprzeprowadza Się
w miarę potrzeby równiez w siedzibie Urzędu Miejskiego.

s8

do

do

jest upowaŻniony
obiektow
swobodnego wstępu
jednostki
kontrolowanej.
i pomieszczeń
higienie pracy oraz
2. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie
ochronie danych
informacjami niejawnymi
przepisom o postępowaniu
osobowych, obowiązujących w jed nostce kontrolowanej.
1.

Kontrolujący

z

i

i

se

Przed rozpoczęciem czynności, kontrolujący zawiadamia

kierownika
jednostki
przedmiocie
kontroli.
o
kontrolowanej
2. Dokonuje adnotacji w ksiązce kontroli prowadzonej w jednostce.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującemu warunki i Środki
niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawia Żądane
dokumenty, w miarę mozliwości udostępnia oddzielne pomieszczenie'
1.

s10
obowiązkiem kontrolującego jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
a w razie stwierdzenia nieprawidłowościprzedstawienie wniosków pokontrolnych,
będących podstawą do sformułowania przez Burmistrza wystąpień pokontrolnych,
mających na celu usunięcie uchybień i nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli.

s

11

1' Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku

kontroli

dowodów.
Jako dowód nalezy dopuścićwszystko co nie jest sprzeczne z prawem, a moŻe
przyczynić się do wyjaśnieniasprawy.
3. Dowodami w szczególności są: dokumenty i dowody księgowe, dane ewidencji
i sprawozdawczości, jak równieŻ pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.
WzÓr wyjaŚnienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych zasad'

2.

s{2
Kontrolujący moŻe sporządziÓ lub zleciÓ jednostce kontrolowanej sporządzenie
niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągóW z dokumentów, jak równiez
zestawień iobliczeń opańych na dokumentach'
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba do tego upowazniona, potwierdza
oryginalnymi
zgodnośćodpisów wyciągow oraz zestawień obliczeń
dokumentami.
1.

i

i

z

s{3
1.

2.

Kontrola kasy wymaga udokumentowania w formie protokołu według Wzoru
określonegow załączniku Nr 2 do niniejszych zasad.
Kontrola kasy odbywa się przy udziale głównego księgowego lub osoby przez
niego wyznaczonej.

s14
1.

W

razie ujawnienia W toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa,

kontro ujący
l

n

iezwłoczn

ie

:

1) zawiadamia o tym Burmistrza Miasta,
2) zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa
poprzez przechowanie ich w jednostce kontrolowanej w oddzielnym,
zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu, bądŹ protokolarnie następuje
przejęcie dokumentów i przekazanie Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
Wzor pokwitowania zabrania zabezpieczonych materiałów dowodowych

określa załącznik Nr 3 do niniejszych zasad.
W kazdym wypadku ujawnienia czynu, o ktÓrym mowa w ust. 1 Burmistrz Miasta,
po niezwłocznym zawiadomieniu organów powołanych do ścigania przestępstw,
jest zobowiązany:
1) do podjęcia próby ustalenia, jakie warunki i okoliczności umozliwiły
przestępstwo lub sprzyjaĘ jego popełnieniu,
2) zbadać czy przestępstwo wiąŻe się z zaniedbaniem obowiązków.
J. Niezaleznie od zawiadomienia organow powołanych do ściganiaprzestępstw

2.

Burmistrz Miasta

jest

obowiązany wyciągnąć na podstawie wyników

przeprowadzonego badania konsekwencje słuzbowe oraz przedsięwziąc w razie
potrzeby Środki organizacyjne W celu zapobiezenia powstaniu podobnych
zaniedbań w przyszłości.

s15
1.

Pracownicy kontrolowanej jednostki są zobowiązani udzieliÓ W Wyznaczonym
terminie pisemnych wyjaśnień W sprawach dotyczących przedmiotu i zakresu
kontroli.

2.

KaŻdy pracownik kontrolowanej jednostki moŻe

z

w związku z kontrolą złoŻyc

własnej inicjatywy pisemne oświadczenie W sprawach związanych

z przedmiotem i zakresem kontroli.

s16
1.

Ustalenia kontroli spisuje się W protokole, ktory powinien określaó fakty
stanowiące do oceny działalnoŚci kontrolowanej jednostki w badanym czasie,

a w szczególności konkretne nieprawidłowoŚci i uchybienia, ich przyczyny i skutki
oraz osoby odpowiedzialne.
2. Ponadto protokoł powinien zawierać:
1) nazwę kontrolowanej jednostki w jej pełnym brzmieniu oraz adres,
2) imiona i nazwiska oraz stanowiska słuŻbowe osób kontrolujących oraz numery
wydania upowaznień do przeprowadzenia kontroli'
i datę-rozpoczęcia
i zakonczenia czynności kontrolnych wraz z przenvami, jeśli
3) datę
takie wystąpiły,
4) określenie przedmiotu izakresu kontroli,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanejjednostki oraz głównego księgowego
i okres ich zatrudnienia w jednostce,

6) opis stanu faktycznego, wraz ze wskazaniem stwierdzonych podczas kontroli
nieprawidłowości z podaniem faktu naruszenia określonychprzepisów

i przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowościoraz osób
za nie odpowiedzialnych,
7) wnioski i ustalenia z kontroli,
sporządzeniu załączników, stanowiących częśÓ składową
8) informację
protokołu oraz ich WyszczegÓlnienie, wzmiankę o sporządzonych protokołach
dodatkowych, odpisach i wyciągach, zabezpieczonych dowodach itp.,
9) odnotowanie faktu przeprowadzenia kontroliw ksiąŻce ewidencji kontroli,
poinformowaniu kierownika kontrolowanej jednostki
10)wzmiankę
o przysługującym mu prawie złoŻenia wyjaśnieńco do ustaleń kontroli
zawańych w protokole,
1 1)datę i miejsce podpisania protokołu,
liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu oraz wzmiankę
12)dane
doręczeniu jednego egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki
kontrolowanej.
3. Jezeli w toku kontroli ujawniono naduzycia, ktorych wyjaśnieniem zająć się winny
organy ścigania protokół oznacza się klauzulą ,,zastrzeŻone". Klauzula ta
obejmuje okres do chwili skierowania wniosku do organów ściganiaw związku
z podĄrzeniem o popełnienie przestępstwa.
4 W przypadku kontroli spraw objętych tajemnicą słuzbową, kontrolujący stosuje
procedury określonew przepisach o ochronie informacji niejawnych.

o

o

o

o

-

s17
Podpisanie protokołu winno nastąpić w dniu zakonczenia kontroli.
2. Protokół kontroli po jego sporządzeniu i przedstawieniu, podpisują: z lewej strony
jednostki kontrolowanej, a w razie jego
- kontrolujący, a po prawej - kierownik
nieobecnoŚci osoba pełniąca jego obowiązki oraz główny księgowy, jezeli
kontrola obejm uje sprawy finansowe.
3. KaŻda ze stron protokołu oraz załączników powinna zawierać parafy osÓb
wymienionych w ust. 2.
4. Po podpisaniu protokołu kontroli nie mozna dokonywaÓ w nim zadnych poprawek
ani dopisków bez omowienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania
oczywistych pomyłek pisarskich czy błędów, ktÓre parafuje kontrolujący.
5. Bezpośrednio po podpisaniu protokołu kontrolujący Wręcza go kierownikowi
jed nostki kontrolowanej.
1.

s18
1.

Jezeli przed podpisaniem protokołu kontroli kierownik jednostki kontrolowanej
lub głowny księgowy zgłaszają zastrzeŻenia co do jego treŚci, kontrolujący
dodatkowo bada zasadnośó tych zastzeŻen i w uzasadnionych wypadkach
uzupełnia lub koryguje protokół.

2.

Jezeli osoby wymienione w ust' 1 odmawiają podpisania protokołu kontroli,
obowiązani są złoŻyc W ciągu trzech dni na ręce kontrolującego pisemne

wyjaśn ie n ia przy czyny od mowy.
3.

W

sytuacji określonej W ust.

2

protokół podpisuje kontrolujący, czyniąc
w protokole wzmiankę o odmowie podpisania protokołu oraz dołączając złoŻone

pisemne wyjaśnienie o przyczynach odmowy.
4. odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej
nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli'

s1e
Kierownik kontrolowanej jednostki moŻe w terminie 3 dni od daty podpisania
protokołu złoŻyćzarządzĄącemu kontrolę udokumentowane pisemne wyjaśnienia

co do zawartych w protokole ustaleń'

s20
1. Burmistrz Miasta
o p ra

2.

w

terminie

cowa ne przez ko ntro

l

uj

7 dni

ące g o wystąp

i

przekazuje kontrolowanej jednostce

en

ie po ko ntro

l

n

e.

Wystąpienie pokontrolne jest podsumowaniem ustaleń opisanych w protokole
kontroli.

3.

W razie stwierdzenia ewidentnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Burmistrz Miasta zawiadamia o tym fakcie rzecznika dyscypliny finansow
publicznych.

s21
Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego zawiadamia Burmistrza Miasta na piśmie o wykonaniu zaleceń
pokontrolnych lub o przyczynie ich nie wykonania.
2. Rzetelnośćwykonania zalecen pokontrolnych moŻe byó poddana kontroli
sprawdzającej lub teŻ sprawdzana przy następnej kontroli w danejjednostce.
1.

Rozdział lll
Uproszone procedury kontrolne

s22
Uproszczone postępowanie kontrolne moŻe byó stosowane W razie potrzeby:
1) przeprowadzenia doraŹnych kontroli mających na celu pilne zbadanie
wybranych operacji lub czynnoŚci,
2) przeprowadzenia badania dokumentów innych materiałów otrzymanych
z jednostek podlegających kontroli,
3) przeprowadzenia kontroli sprawdzającej, zwłaszcza w zakresie rzetelności na
odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.
2. Do przeprowadzenia uproszczonego postępowania kontrolnego, o którym mowa
w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy dotyczące trybu przeprowadzania
kontroli z wyjątkiem s 16 -21'
uproszczonego postępowania kontrolnego, kontrolujący sporządza
3.
sprawozdanie.
4. o dokonanych ustaleniach w trakcie kontroli kontrolujący informuje kierownika
jednostki.
5. Sprawozdanie podpisuje kontrolujący i przekazuje je Burmistrzowi Miasta wraz
z dowodami związanymi z treściąinformacji w nim zawarte1.
1.

i

z

s23
Jezeli wyniki uproszczonego postępowania kontrolnego wskazują na potrzebę
pociągnięcia określonych osÓb do odpowiedzialności słuzbowej, materialnej
lub karnej naleŻy zastosować pełny tryb postępowania kontrolnego i sporządzić
protokół.

s24
Postanowienia

S 22 iS 23

doraŹnych o których mowa

niniejszych zasad kontroli stosuje

ws4.

się do

kontroli

Załącznik Nr 1
do zasad organizacji i wykonywania
kontroli zarządczej.
Załącznik nr... do protokołu

(imię, nazwisko i stanowisko słuŻbowe
osoby składającej pisemne wyjaśnienie)

WYJAŚNlENlE
ZoŻone

(dla kogo)

w sprawie
w odpowiedzi na następujące pytania

(data i podpis osoby składającejwyjaŚnienie)

Załącznik Nr 2
do zasad organizacji iwykonywania
kontroli zarządczĄ.
Załącznik nr... do protokołu

Kontroti kasy

PRoToKoŁ

.

i;;;;i;;;

k;i;l;;;;;jl;;;;iiD

przeprowadzonej w dniu

przez

(imię i nazwisko oraz stanowisko słuŻbowe osoby kontrolującej)

Kontrolę przeprowadzono w obecnoŚci

(imię i nazwisko, stanowisko słuzbowe)

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie
stan gotówki według rapońu kasowego nr ''' z dnia
nadwyzka, niedobór
została zapisana w raporcie kasowym nr

'. ' .. ' '

z

.

dnia

''.. pod pozycjąnr

....

2. Stan innych walorow (depozytów) kontrolowanej jednostki przechowywanych
w kasie

3.
4.

Stan druków ścisłegozarachowania

5'

Kasjer jestzaznĄomiony z obowiązującymi przepisami kasowymi ......

'

Pogotowie kasowe w kontrolowanejjednostce wynosi

6. Kasjer złoŻyłdeklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną

mu

gotowkę i inne walory znajdujące się w kasie

7.

ostatnią kontrolę kasy przeprowadził w dniu
(imię, nazwisko

8.

i

stanowisko słuŻbowe osoby kontrolującej)

Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy

Protokół niniejszy został sporządzony W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
i podpisaniu po uprzednim odczytaniu.

(podpis kontrolującego)

(podpis kasjera)

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Załącznik Nr 3
do zasad organizacji i wykonywania
kontroli zarządczej'
Załącznik nr... do protokołu

dnia

(imię, nazwisko i stanowisko słuzbowe kontrolującego)

POKWITOWANIE
zabrania z jednostki kontrolowanej
zabezpieczonych materiałów dowodowych

Na podstawie
(podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)

zabezpieczam następujące materiaĘ dowodowe:
1)

2)
a\
\))

przez ich zabranie z

..

(nazwa jednostki kontrolowanej)

(podpis kontrolującego)

Pouczenie:

o zwolnieniu materiałÓw dowodowych spod zabezpieczenia decyduje

