
Zarządzenie nr 54/2015
Burmistrza Wołczyna

z dnia 13 marca 2015 roku

w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim oraz  w innych 
jednostkach organizacyjnych Gminy Wołczyn

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. z.m.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się  regulamin przeprowadzania kontroli  wewnętrznej  w Urzędzie Miejskim oraz w 
innych  jednostkach  organizacyjnych  Gminy  Wołczyn  stanowiący  załącznik  do  niniejszego 
zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 530/2010 Burmistrza Wołczyna z dnia 23 kwietnia 2010 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Burmistrz
                                                                                              mgr Jan Leszek Wiącek



Załącznik do zarządzenia 
Burmistrza Wołczyna
Nr 54/2015 z dnia 13.03.2015 r.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM 

ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

Zagadnienia Ogólne
§ 1

Regulamin  kontroli  wewnętrznej  określa  organizację,  zasady  oraz  tryb  przeprowadzenia 

kontroli  wewnętrznej  w Urzędzie  Miejskim i  innych jednostkach organizacyjnych  Gminy 

Wołczyn.

§ 2

Kontrola ma na celu sprawdzenie i dokonanie oceny badanej działalności według przyjętych 

kryteriów, a w przypadku ujawnienia nieprawidłowości podjęcie działań zmierzających do ich 

wyeliminowania, w szczególności:

- zapewnienie Burmistrzowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania Urzędem i 

sprawowania nadzoru nad pozostałymi jednostkami gminy,

-  ocenę  stopnia  wykonania  zadań,  prawidłowości  i  legalności  działania  oraz  skuteczności 

stosowanych metod i środków,

- doskonalenie metod pracy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych.

§ 3

Kontrola  w  Urzędzie  i  w  jednostkach  organizacyjnych  dokonywana  jest  w  oparciu  o 

kryterium  legalności,  oszczędności,  gospodarności,  rzetelności,  celowości  oraz  zgodności 

dokumentacji ze stanem faktycznym.

§4

Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

- ustaleniu stanu faktycznego,

-  badaniu  zgodności  podejmowanych  działań  z  przepisami  prawa  powszechnie 

obowiązującego oraz przepisami i procedurami obowiązującymi wewnętrz jednostki

-  ustalaniu  przyczyn  i  skutków stwierdzonych nieprawidłowości  jak  również  osób za  nie 

odpowiedzialnych,

- wskazaniu sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 

uchybień w zaleceniach pokontrolnych,

- wskazaniu przykładów sumiennej i dobrej pracy.

§5
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System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- kontrolę wewnętrzną sprawowaną w wydziałach, referatach i na samodzielnych 

stanowiskach Urzędu Miejskiego,

- kontrolę wewnętrzną realizowaną w jednostkach organizacyjnych gminy Wołczyn i innych 

jednostkach realizujących zadania  finansowane z budżetu gminy.

§6

Kontrola może być prowadzona jako :

- kontrola kompleksowa, obejmująca całość działalności kontrolnej jednostki, komórki, 

stanowiska,

- kontrola problemowa, obejmująca wybrane zagadnienia z działalności kontrolowanego 

podmiotu, 

- kontrola sprawdzająca, mająca na celu wykonywanie zaleceń i wniosków z wcześniejszych 

kontroli,

- kontrola doraźna, przeprowadzona w celu pilnego zbadania nagłych zdarzeń.

Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miejskim

§7

1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie Miejskim sprawują kierownicy komórek organiza-

cyjnych Urzędu wobec pracowników sobie podległych oraz Sekretarz Gminy wo-

bec kierowników komórek i samodzielnych stanowisk.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są zaplanować i przeprowadzić co 

najmniej dwie kontrole w ciągu roku w swojej komórce.

3. Sekretarz Gminy planuje i przeprowadza kontrole kierowników komórek i samodziel-

nych stanowisk według potrzeb.  

§ 8

1. Kontrole przeprowadzane są na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza rocznego 

planu kontroli wewnętrznej sporządzonego przez Sekretarza Gminy. 

2. Kierownicy  komórek  organizacyjnych  w  terminie  do  końca  stycznia  danego  roku 

przekazują Sekretarzowi Gminy informację o zaplanowanych w danym roku kon-

trolach według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Informację o planowanych kontrolach w 2015 roku należy przekazać Sekretarzowi 

Gminy do 15.04.2015 r.

§ 9
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Wyniki  przeprowadzonych  kontroli  należy  udokumentować  w  formie  pisemnej. 

Dokumentacja winna zawierać co najmniej datę przeprowadzenia kontroli, jej zakres, podjęte 

ustalenia i wnioski oraz podpisy kontrolującego i kontrolowanego.  

§ 10

Osoba  kontrolowana  może  złożyć  do  Burmistrza  zastrzeżenia  co  do  podjętych  ustaleń  i 

sposobu  przeprowadzania  kontroli  w  terminie  3  dni  od  daty  zapoznania  się  z  wynikami 

kontroli.

§ 11

1. O wynikach  przeprowadzonych  kontroli  należy  na  bieżąco  informować  Sekretarza 

Gminy.

2. W terminie do końca marca danego roku Sekretarz Gminy składa Burmistrzowi pi-

semną informację zbiorczą o wynikach działalności kontrolnej w Urzędzie za rok 

poprzedni. 

§ 12

Ponadto osoby wymienione w §7 niniejszego Regulaminu zobowiązane są do:

- kontroli pracy podległych sobie pracowników oraz bieżącej kontroli realizacji zadań cią-

żących na podległych sobie pracownikach,

-  podejmowania  natychmiastowych  stosownych  działań  w  przypadku  stwierdzenia 

nieprawidłowości,  mających  cechy  przestępstwa  lub  mogących  spowodować  (bądź 

powodujących) znaczne straty,

-  bieżącego  wykorzystywania  informacji  z  kontroli  i  natychmiastowego  podejmowania 

środków zaradczych w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w działaniu,

- wdrożenia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości,

-  wnioskowania  o  zastosowanie  sankcji  wobec  pracowników  odpowiedzialnych  za 

powstanie  zdarzeń,  których  działanie  po  raz  kolejny  powoduje  powstawanie 

nieprawidłowości i uchybień.

§ 13

1. Każdy pracownik Urzędu bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykony-

wanej pracy zobowiązany jest do samokontroli. Samokontrola polega na bieżącym 

kontrolowaniu prawidłowości wykonywania własnej pracy, z uwzględnieniem obo-

wiązków wynikających z posiadanego zakresu czynności. 

2. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości  w przebiegu operacji  gospodarczych 

lub innych przedsięwzięć oraz w dowodach dokumentujących te zdarzenia, w ewi-
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dencjach, itp. dokonujący samokontroli podejmuje niezbędne działania w celu usu-

nięcia nieprawidłowości oraz informuje przełożonego o ujawnionych nieprawidło-

wościach.

§ 14

1. W przypadkach szczególnych Burmistrz może powołać zespół kontrolny do przepro-

wadzenia kontroli w Urzędzie składający się z pracowników Urzędu bądź zlecić 

przeprowadzenie kontroli podmiotowi zewnętrznemu. 

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Bur-

mistrza określające zakres i termin przeprowadzenia kontroli. 

3. Z przeprowadzonych czynności kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół za-

wierający co najmniej:  nazwę kontrolowanej jednostki bądź komórki lub stanowi-

ska,  imię i nazwisko kontrolującego /kontrolujących/ i kontrolowanych, daty roz-

poczęcia  i  zakończenia  czynności  kontrolnych,  określenie  przedmiotu  kontroli  i 

okresu objętego kontrolą, przebieg i wyniki czynności kontrolnych, opis stwierdzo-

nych nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia za-

warte w protokole, datę i miejsce podpisania protokołu, podpisy kontrolujących i 

kierownika komórki. 

4. Kontrolowany ma prawo do złożenia dodatkowych wyjaśnień co do treści protokołu w 

terminie 3 dni od daty podpisania protokołu kontroli. Osoba prowadząca czynności 

kontrolne jest zobowiązana niezwłocznie do ustosunkowania się do nich oraz w 

formie odpowiedniej adnotacji będącej integralną częścią protokołu kontroli.

5. Po zakończeniu czynności kontrolnych, osoba prowadząca czynności kontrolne spo-

rządza projekt zaleceń pokontrolnych, których celem jest usunięcie stwierdzonych 

w toku czynności kontrolnych nieprawidłowości. 

6. Kontrolowany jest zobowiązany do ustosunkowania się co do treści zaleceń pokon-

trolnych w terminie 30 dni od daty ich otrzymania oraz do poinformowania Burmi-

strza o sposobie ich realizacji lub też braku możliwości w formie pisemnej.

Kontrola w jednostkach organizacyjnych
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§15

Kontrolę w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Wołczyn i innych jednostkach 

realizujących zadania finansowane z budżetu gminy przeprowadzają wyznaczeni przez Bur-

mistrza pracownicy bądź inne osoby, którym zlecono przeprowadzenie kontroli.

§16

1. Kontrola wewnętrzna realizowana w jednostkach organizacyjnych gminy Wołczyn i 

innych jednostkach realizujących zadania finansowane z budżetu gminy przepro-

wadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza 

Wołczyna określającego zakres i termin przeprowadzenia kontroli. 

2. Z przeprowadzonych kontroli  w jednostkach organizacyjnych gminy Wołczyn i  in-

nych jednostkach realizujących zadania finansowane z budżetu gminy sporządza 

się protokół kontroli zawierający co najmniej: nazwę kontrolowanej jednostki bądź 

komórki lub stanowiska,  imię i nazwisko kontrolującego /kontrolujących/ i kontro-

lowanych, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, określenie przed-

miotu kontroli i okresu objętego kontrolą, przebieg i wyniki czynności kontrolnych, 

opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających 

ustalenia zawarte w protokole, datę i miejsce podpisania protokołu, podpisy kontro-

lujących i kierownika jednostki.

3. Kontrolowany ma prawo do złożenia dodatkowych wyjaśnień co do treści protokołu w 

terminie 3 dni od daty podpisania protokołu kontroli. Osoba prowadząca czynności 

kontrolne jest zobowiązana niezwłocznie do ustosunkowania się do nich oraz w 

formie odpowiedniej adnotacji będącej integralną częścią protokołu kontroli. 

4. Po zakończeniu czynności kontrolnych, osoba prowadząca czynności kontrolne spo-

rządza projekt zaleceń pokontrolnych, których celem jest usunięcie stwierdzonych 

w toku czynności kontrolnych nieprawidłowości oraz uchybień.

5. Kontrolowany jest zobowiązany do ustosunkowania się co do treści zaleceń pokon-

trolnych w terminie 30 dni od daty ich otrzymania oraz do poinformowania Kie-

rownika jednostki o sposobie ich realizacji lub też braku możliwości w formie pi-

semnej.
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Załącznik nr 1

Za1
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W …………………………

NA ………… ROK

Lp. Przedmiot (zakres) 
kontroli

Planowany termin 
przeprowadzenia 

kontroli

Kontrolowana 
komórka /stano-

wisko

Kontrolujący

Sporządził:
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