
Zarządzenie nr 53/2015
Burmistrza Wołczyna

z dnia 13 marca 2015 roku

w sprawie procedur kontroli finansowej i zamówień publicznych
 w Urzędzie Miejskim w Wołczynie

Na podstawie  art.  33  ust.  3,  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  ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się  procedury  kontroli  finansowej  i  zamówień publicznych w Urzędzie  Miejskim, 
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 256/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 22 czerwca 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           Burmistrz 
                                                                                             mgr Jan Leszek Wiącek



Załącznik do zarządzenia
Burmistrza Wołczyna
Nr 53/2015 z dnia 13.03.2015 r.

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Kontrola finansowa dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem 
środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.

2. Kontrola finansowa obejmuje:
a) kontrola procesów związanych z gromadzeniem dochodów budżetowych;
b) przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych;
c) kontrola wydatkowania środków budżetowych;
d) zasady dokonywania zwrotu nadpłat i podatków;
e) kontrola procesów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym;
f) kontrola udzielania zamówień publicznych;

§ 2
1. Kontrola finansowa wykonywana jest w celu zapewnienia przestrzegania podstawowych 
zasad  prowadzenia  gospodarki  finansowej  na  podstawie  kryteriów:  legalności,  rzetelności, 
celowości, gospodarności, przejrzystości.

2. Pracownicy są zobowiązani do zapewnienia zgodności wszelkich działań z obowiązującymi w 
danym  czasie  przepisami  prawa,  aktami  administracyjnymi,  orzeczeniami  sądowymi, 
zawartymi umowami cywilnoprawnymi oraz procedurami wewnętrznymi Urzędu, a także 
niedopuszczenia do zaniechania ich stosowania. 

3. Pracownicy  wypełniają  powierzone  obowiązki  z  należytą  starannością,  sumiennie  i 
terminowo, są zobowiązani  do należytego wypełnienia zadań Urzędu,  dokumentowania 
określonych działań lub stanów faktycznych, zgodnie z rzeczywistością, w wymaganych 
terminach z uwzględnieniem faktów i okoliczności.

4. Działania podejmowane przez poszczególnych pracowników powinny być zgodne z celami i 
zadaniami  Urzędu,  wynikającymi  z  przepisów  prawa,  aktów  prawa  miejscowego  oraz 
przepisów wewnętrznych.

5. Zadania jednostki powinny być realizowane oszczędnie, wydajnie i efektywnie.  Pracownicy 
są zobowiązani do zapewnienia wykorzystania dostępnych środków w sposób oszczędny i 
efektywny  oraz  do  podejmowania  działań  zapobiegających  wystąpieniu  szkód,  a  w 
przypadku ich wystąpienia do ograniczenia skutków tych szkód.

6. W celu przestrzegania zasady przejrzystości pracownicy mają obowiązek:
- klasyfikowania dochodów i wydatków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa,
- sporządzania sprawozdawczości,
- stosowania obowiązujących zasad rachunkowości.

§ 3
Zakres  kontroli  finansowej  obejmuje  wszystkie  zdarzenia  gospodarcze  dotyczące  gospodarki 
finansowej związanej z działalnością Urzędu Miejskiego.



Procedura kontroli dochodów budżetowych.

§ 4

•  1. Kontrola dochodów budżetowych ma na celu sprawdzenie czy:
- prawidłowo i terminowo ustalano należności z tytułu dochodów budżetowych,
-  terminowo  pobierano  wpłaty  i  dokonywano  zwrotów  nadpłat,  oraz  przekazywano 
zarachowane kwoty dochodów na właściwe rachunki,
- właściwie i poprawnie prowadzono ewidencję dochodów według ich rodzajów i kwot,
- prawidłowo sporządzono sprawozdania budżetowe w zakresie dochodów,
-  terminowo  wysyłano  do  zobowiązanych  wezwania  do  zapłaty  lub  faktury  za  wykonane 
usługi,
-  terminowo wysyłano  do  zobowiązanych  upomnienia  oraz  wdrażano  w stosunku  do  nich 
środki egzekucyjne przewidziane prawem,
- umarzano i odpisywano należności nieściągnięte w granicach przysługujących uprawnień.

2. Kontrola dochodów z mienia komunalnego ma na celu sprawdzenie w szczególności, czy:
- we wszystkich przypadkach sporządzono umowy;
- zawarte umowy są zgodne z przepisami, w szczególności z wymogami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami;
-  prawidłowo ustalono wysokość czynszu lub opłaty; 
- podano do publicznej wiadomości informacje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, dzierżawy lub najmu; 
-  sprzedaż  dokonywana  jest  zgodnie  z  procedurami  ustalonymi  w przepisach  powszechnie 
obowiązujących; 
- istnieje aktualna wycena nieruchomości;
- prawidłowo ustalono opłaty za użytkowanie wieczyste;
- zapłata wynagrodzeń, czynszów i opłat odbywa się terminowo;
- prawidłowo naliczono odsetki od nieterminowych wpłat;
- wystawiano wezwania do zapłaty w razie zwłoki dłużnika;
- sprawy dotyczące zaległości w zapłacie należności egzekwowane są na drodze postępowania 
sądowego;
- prawidłowo dokonuje się klasyfikacji budżetowej i ewidencji;
- prawidłowo sporządzane są sprawozdania w zakresie dochodów z mienia.

§ 5
1.Procedury  kontroli  operacji  związanych  z  gromadzeniem  dochodów  zapewniają  zgodne  z 

prawem  pobieranie  dochodów  tzn.:  uiszczanie  w  określonym  terminie,  w  prawidłowej 
wysokości,  uzasadnionej  stanem  faktycznym.  Kontrola  obejmuje  również  prawidłowość 
klasyfikacji, ewidencji i sprawozdawczości. 

2.Kontrolę  finansową  dokumentów  związanych  z  pobieraniem  i  gromadzeniem  środków 
publicznych  przeprowadzają  właściwi  merytorycznie  pracownicy,  którym  powierzono 
określone obowiązki w zakresach czynności.

3.  Decyzje  wydawane  na  podstawie  Ordynacji  podatkowej  poddawane  są  samokontroli 
pracownika przygotowującego decyzję, sprawdzane przez Naczelnika Wydziału i podpisywane 
przez Burmistrza bądź innego pracownika Urzędu w granicach upoważnienia.

4. Decyzje określające wielkość opłat należnych dla budżetu gminy – poddawane są samokontroli 
pracowników  przygotowujących  decyzję  oraz  podlegają  sprawdzeniu  przez  Naczelnika 
Wydziału,  a  następnie  są  podpisywane przez  Burmistrza  lub  innego pracownika  Urzędu w 



granicach upoważnienia.
5.  Szczegółowe  zasady  kontroli  dokumentów  określone  są  w  instrukcji  obiegu  i  kontroli 

dokumentów finansowo-księgowych oraz w instrukcji  udzielania  ulg w spłacie  zobowiązań 
podatkowych ustalonych odrębnymi zarządzeniami Burmistrza.

§ 6
1.Kontrola operacji gospodarczych związanych z pobieraniem dochodów z mienia komunalnego 

sprawowana jest przez pracowników, którym powierzono określone obowiązki w ich zakresach 
czynności.

2.Pracownik  przygotowuje  treść  umowy  bądź  innego  dokumentu  będącego  podstawą  do 
sporządzenia umowy i jest odpowiedzialny za prawidłowość zawartych w nich danych. Projekt 
umowy bądź protokół uzgodnień opatrzony jest podpisem pracownika odpowiedzialnego za 
przygotowanie projektu.

3.Dane  dotyczące  zawartych  umów,  w  tym  kwotę  czynszu,  opłaty  bądź  ceny  sprzedaży 
pracownicy merytorycznie odpowiedzialni przekazują przed ustalonym terminem płatności do 
Wydziału Finansowego lub Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

4.Pracownicy Wydziałów Finansowego oraz Podatków i Opłat Lokalnych sprawują kontrolę nad 
prawidłowością  i  terminowością  dokonywanych  wpłat  z  tytułu  dochodów  z  minia 
komunalnego,  a  także  ponoszą  odpowiedzialność  za  podejmowanie  stosownych  działań 
windykacyjnych.

Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych.

§ 7
1. Celem kontroli jest:

a)  zapewnienie  pełnej  realizacji  zadań  w  terminach  regulowanych  odrębnymi  przepisami  i 
harmonogramem wydatków oraz  zaciąganie  zobowiązań  w  granicach  kwot  określonych  w 
planie finansowym,

b) zapobieganie nieprawidłowym działaniom poprzez sprawdzanie, czy zamierzone czynności 
są zgodne z kryteriami: legalności, rzetelności, celowości, gospodarności.

 2. Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych stanowi element poprzedzający 
przygotowanie do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu danej operacji gospodarczej angażującej 
środki publiczne i polega na kontroli merytorycznej realizowanej poprzez:
a) analizę potrzeb i rezultatów,
b) określenie szacunkowej wysokości zobowiązania,
c) badanie projektów dokumentów i umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań,
d) sprawdzenie zgodności z planem finansowym z równoczesnym potwierdzeniem posiadania 
środków na ich pokrycie.

3. Wstępna ocena, o której mowa w ust. 2 realizowana jest przez pracownika występującego z 
wnioskiem o przeprowadzenie operacji gospodarczej oraz przez Naczelnika Wydziału  bądź 
Kierownika Referatu.

4.  W  przypadku  zobowiązań  zaciąganych  poprzez  zawarcie  stosownej  umowy  na  piśmie, 
pracownik prowadzący daną sprawę przygotowuje projekt umowy, a następnie przekazuje go 
do weryfikacji kierownikowi komórki. Projekt umowy podlega również kontroli pod względem 
prawnym dokonywanej  przez Radcę Prawnego, a  następnie poddawany jest  kontrasygnacie 
Skarbnika.  Ostatecznej  oceny  zaciąganego  zobowiązania  dokonuje  Burmistrz  przed 



podpisaniem umowy.  
5.  W  przypadku  zobowiązań  zaciąganych  bez  zawierania  stosownej  umowy  na  piśmie, 

przeprowadzona wstępna ocena celowości zaciąganego zobowiązania o wartości do 1000 zł 
(netto) nie wymaga pisemnego udokumentowania. Dla zobowiązań o wratości powyżej 1000 zł 
(netto) wstępną ocenę zaciąganego zobowiązania należy udokumentować pisemnym zleceniem 
sporządzonym przez pracownika realizującego zadanie, Naczelnika Wydziału bądź Kierownika 
Referatu,  poddanym  kontrasygnacie  Skarbnika  i  zatwierdzonym  przez  Burmistrza  badź 
Zastępcę  Burmistrza  bądź  Sekretarza  Gminy.  Odpowiednio  sporządzone  zlecenie  należy 
przekazać do księgowości wraz z fakturą lub rachunkiem stanowiącym podstawę do zapłaty.
Wzór pisemnego zlecenia stanowi załącznik nr 1 do procedur kontroli.

6.  Zobowiązania o wartości powyżej 10 000 zł (netto) bez względu na wymogi przepisów prawa 
powszechnego wymagają zawarcia stosownej umowy na piśmie.

7. Wstępnej oceny zobowiązań zaciąganych wobec pracowników Urzędu lub osób świadczących 
usługi  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych  dokonuje  Burmistrz  każdorazowo  przed 
podpisaniem umowy o pracę bądź innego stosownego dokumentu.

Procedura kontroli dokonywania wydatków budżetowych.

§ 8
1.  Kontrola  wydatków budżetowych ma na celu zbadanie,  czy środki  zostały wydatkowane w 

sposób gospodarny i oszczędny, stosownie do opracowanego planu finansowego, w granicach 
przyznanych kwot oraz z zachowaniem wymogów przepisów o finansach publicznych. Kontroli 
wydatków  dokonują  pracownicy,  którym  powierzono  realizację  zadań  związanych  z 
ponoszeniem  wydatków  z  budżetu  gminy  oraz  ujęciem  tych  wydatków  w  księgach 
rachunkowych, zgodnie z zakresami czynności i regulaminem organizacyjnym Urzędu.

• 3. Kontrola wydatków polega na zbadaniu:
a)  czy wydatki  zostały prawidłowo zaliczone do okresów, których dotyczą  oraz  czy zostały 
właściwie zaklasyfikowane,
b)  czy przyznane środki  finansowe wykorzystane  są zgodnie  z  przeznaczeniem i  czy nie  są 
dokonywane  wydatki  niecelowe,  których  głównym  celem  jest  wykorzystanie  posiadanych 
środków,
c) czy poniesione wydatki zostały prawidłowo udokumentowane, a zwłaszcza czy zastosowano 
właściwe ceny, narzuty itp. i czy dowody księgowe odpowiadają wymogom przewidzianym w 
przepisach,
d)  czy terminowo rozliczono zaliczki doraźne i stałe,
e) czy poniesione wydatki są zgodne z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami,
f) czy przy realizacji wydatków przestrzegano dyscypliny finansów publicznych.

4. Przedmiotem oceny w zakresie wydatków powinny być w szczególności:
a) zgodność realizacji wydatków z zadaniami rzeczowymi,
b)  sposób  i  prawidłowość  kształtowania  się  zapasów  materiałowych  i  innych  składników 
majątkowych,
c) prawidłowość kształtowania się zobowiązań budżetowych.          

           
§ 9

1. Kontrola  dokonywania  wydatków budżetowych  polega  na  analizie  dokumentów pod  kątem 
merytorycznym  oraz  formalno-rachunkowym,  zgodnie  z  instrukcją  obiegu  i  kontroli 
dokumentów źródłowych.



2. Kontrola merytoryczna dokonywania wydatków realizowana jest przez pracownika, któremu 
powierzono określone zadania do realizacji w zakresie czynności i Naczelnika Wydziału bądź 
Kierownika Referatu realizującego zadanie.

• Kontroli  formalno – rachunkowej  dokonuje Skarbnik lub upoważnieni  pracownicy Wydziału 
Finansowego.

3.  Skarbik  Gminy lub  upoważnieni  pracownicy Wydziału  Finansowego,  w razie  zastrzeżeń  do 
przeprowadzonej kontroli merytorycznej lub wątpliwości w zakresie rzetelności i kompletności 
dokumentacji, zwracają dokumenty do wydziału realizującego operację, z żądaniem udzielenia 
wyjaśnień w terminie 3 dni.

4. Wydatki  dokonywane  ze  środków  publicznych  wymagają  akceptacji  Skarbnika  Gminy  lub 
upoważnionego pracownika oraz zatwierdzeniu przez Burmistrza Wołczyna lub upoważnionego 
pracownika.

5. Szczegółowe  zasady  kontroli  dokumentów  określone  są  w  instrukcji  obiegu  i  kontroli 
dokumentów finansowo-księgowych, ustalonej odrębnym zarządzeniem Burmistrza.

Zasady dokonywania zwrotu nadpłat podatków, opłat i innych należności

§ 10
Kontrola finansowa zwrotu nadpłat podatków, opłat i innych należności dokonywana jest poprzez 
wykonywanie  czynności  sprawdzających  przez  pracowników  Wydziału  Podatków  i  Opłat 
zgodnie z zakresami czynności, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

§ 11
1. Rzetelne prowadzenie systemu podatkowego gwarantuje prawidłowość zwrotów nadpłat.
2.  Odpowiedzialność  za  terminowość  i  rzetelność  wykonywania  obowiązków w tym zakresie 

ponosi Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat.

§ 12
Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat dokonujący zwrotów nadpłat podatków, opłat i innych 
należności zobowiązani są weryfikować dane podmiotów z dokumentów źródłowych z danymi w 
systemie podatkowym.

Kontrola procesów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym

§ 13
1. Kontrola procesów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym ma na 

celu:
a) zapewnienie prawidłowości ewidencjonowania mienia komunalnego; 
b) zapewnienie  prawidłowości  i  terminowości  ujmowania  operacji  gospodarczych 

skutkujących zmianami w stanie mienia komunalnego;
c) dokonanie prawidłowej wyceny nieruchomości wczodzących w skład mienia komunalnego.

1. Kontrolę sprawują właściwi pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, 
którym  stosowne  obowiązki  powierzono  w  zakresach  czynności  oraz  Naczelnik 
Wydziału. Kontrola przeprowadzana jest na bieżąco w sposób wyrywkowy.

2. Stosowne  informacje  o  zaistniałych  zmianach  w  stanie  mienia  komunalnego 
przekazywane są niezwłocznie do Wydziału Finansowego



Procedura kontroli zamówień publicznych

§ 14
1. Urząd dokonuje zamówień publicznych na dostawy,  usługi i  roboty budowlane na zasadach 

określonych w przepisach – Prawo zamówień publicznych.
2.  Procedury  udzielania  i  kontroli  zamówień  publicznych  obowiązujące  w  Urzędzie  zostały 

szczegółowo uregulowane w zarządzeniu Burmistrza w sprawie ustalenia regulaminu komisji 
przetargowej.

§ 15
1. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej 15 000 zł (netto), co do których nie 

stosuje  się  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ze  względu  na  to,  że  nie  przekraczają 
wyrażonej  w złotych  równowartości  kwoty 30  000 euro,  podlegają  określonym procedurom 
wewnętrznym przedstawionym poniżej.

2.  Pracownik,  któremu  powierzono  realizację  zadania  zobowiązany  jest  zebrać  informacje  w 
sprawie planowanego zamówienia, w tym dotyczące ceny od conajmniej 2 wykonawców lub 
dostawców  działających  na  rynku.  Powyższe  czynności  wraz  z  uzasadnieniem  wyboru 
określonego  wykonawcy  podlegają  udokumentowaniu  w  formie  notatki,  która  winna  być 
przedstawiona wraz z projektem umowy.

3.  W  sytuacji  gdy  ze  względów  obiektywnych  nie  jest  możliwe  uzyskanie  zamówienia  od 
conajmniej  2  wykonawców  lub  dostawców,  negocjacje  należy  przeprowadzić  z  jednym 
wykonawcą i uzasadnienie takiego działania należy przedstawić wraz z projektem umowy.

4. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do zamówień publicznych polegających na 
zaciąganiu  kredytów  oraz  zamówień  udzielanych  jako  zamówienia  dodatkowe  i  zamówień 
powiązanych  z  zamówieniem  podstawowym  udzielanych  temu  samemu  wykonawcy  lub 
dostawcy.

Załącznik nr 1 do Procedur Kontroli
Finansowej i Zamówiń Publicznych

Wołczyn, dnia ..........................



.................................................................
     (Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy)

Gmina Wołczyn zleca ...................................................................................................................
                                                              (określenie usługi/dostawy)

Zakres przedmiotowy zlecenia: .....................................................................................................

Wartość zlecenia : .........................................................................................................................

Termin realizacji: ..........................................................................................................................

Płatne ze środków: .......................................................................................................................
(klasyfikacja budżetowa - dział, rozdział, paragraf)

Wydział, pracownik odpowiedzialny za realizację zlecenia: .......................................................

......................................................                                                 ......................................................
      (Kontrasygnata Skarbnika)                                                                      (Podpis osoby akceptującej)


