
Zarządzenie Nr 49/2011 

Burmistrza Krapkowic  

z dnia 07 grudnia 2011 roku  

w sprawie „Regulaminu kontroli” 

 
 

 
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

oraz § 10 ust. 2 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 

(Zarządzenie nr 78/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 kwietnia 2011 r.): 
 

§ 1 
W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 

wprowadzam instrukcję „Regulamin kontroli”, stanowiącą załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 
 

§ 2 
Traci moc Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 marca 2007 roku 

w sprawie wprowadzenia instrukcji: „Regulamin Kontroli” w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Krapkowicach oraz Gminie Krapkowice.  

 
§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r. 

 
 
 

B U R M I S T R Z 
 

/-/ Andrzej Kasiura 
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„Regulamin kontroli” 
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 

Ustalenia „Regulamin kontroli” zwany w dalszej części „Regulaminem", dotyczy organizacji 
i wykonywania kontroli w wydziałach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i jednostkach 
organizacyjnych gminy Krapkowice oraz w innych jednostkach w związku z zawartymi umowami 
lub nadzorze właścicielskim. 

 

§ 2 

1. Regulamin obejmuje tryb i zasady działania związane ze postępowaniem kontrolnym 
i pokontrolnym prowadzonymi przez komórki organizacyjne Urzędu, polegające na badaniu 
i weryfikacji działalności jednostek kontrolowanych, w zakresie przestrzegania prawa i procedur 
wewnętrznych, sprawności działania, efektywności gospodarowania środkami publicznymi, 
osiągania zakładanych celów oraz ochrony zasobów. 

2. Celem kontroli jest: 

1) dostarczanie Burmistrzowi informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, 

2) ustalenie stanu faktycznego badanego obszaru i porównanie go ze stanem wymaganym; 

 

§ 3 

Kontrola może być przeprowadzona jako: 

1) kompleksowa – obejmująca całokształt zasadniczych funkcji i statutowych zadań kontrolowanej 
jednostki, 

2) problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia w jednej lub więcej kontrolowanych 
jednostkach, 

3) doraźna – wynikająca z bieżących potrzeb uzasadniających natychmiastową ingerencję, 

4) sprawdzająca – obejmująca ocenę stopnia realizacji zaleceń i wniosków wydanych w wyniku 
uprzednio przeprowadzonych kontroli. 

 

Załącznik 
do Zarządzenia nr 49/2011 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 07 grudnia 2011 r. 
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Rozdział II 
Planowanie kontroli 

 
 

§ 4 

1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie rocznego planu kontroli. 

2. W celu opracowania projektu zbiorczego rocznego planu kontroli jednostek gminy Krapkowice 
oraz innych podmiotów naczelnicy wydziałów przekazują propozycje w terminie do dnia 
15 grudnia roku poprzedzającego, na który sporządzany jest roczny plan kontroli. 

3. Projekt rocznego planu kontroli opracowuje Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli zbiorczo dla 
wszystkich kontroli prowadzonych przez Wydziały i Biura Urzędu. 

4. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu przekazuje projekt zbiorczego rocznego planu 
kontroli do zatwierdzenia Burmistrzowi, w terminie do 31 stycznia każdego roku. 

 

§ 5 

Przy opracowywaniu rocznego planu kontroli uwzględnia się, w szczególności: 

1) skargi i wnioski. 

2) wyniki wcześniejszych kontroli i audytów, w tym kontroli zewnętrznych, 

3) informacje pochodzące od Kierownictwa Urzędu i komórek organizacyjnych Urzędu, 

4) wyniki badań i analiz określonych problemów, 

 

§ 6 

1. Roczny plan kontroli zawiera, w szczególności: 

1) nazwę jednostki (podmiotu) objętego kontrolą, 

2) temat kontroli, 

3) rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, sprawdzająca), 

4) termin kontroli (kwartalnie). 

2. W uzasadnionych przypadkach, roczny plan kontroli może zostać zmieniony w trakcie roku, na 
który został opracowany.  

3. Zmiany w rocznym planie kontroli zatwierdza Burmistrz na wniosek Biura Audytu Wewnętrznego 
i Kontroli, 

 

§ 7 

1. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji kontroli sporządza Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
Urzędu, w terminie do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni, które podlega zatwierdzeniu 
przez Burmistrza. 

2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu składaj sprawozdania roczne z przeprowadzonych kontroli 
w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, którego dotyczy sprawozdanie. 

3. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać: 

1) nazwę jednostki (podmiotu) objętego kontrolą; 

2) temat kontroli; 

3) rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, doraźna, sprawdzająca); 
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4) wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości; 

5) wnioski i polecenia pokontrolne; 

6) datę i podpis osoby sporządzającej. 

 

§ 8 

Niezależnie od przyjętego rocznego planu kontroli, Burmistrz może zlecić przeprowadzenie kontroli 
doraźnej. 

 
 

Rozdział III 
Kontrola w jednostkach organizacyjnych podległych gminie Krapkowice 

 
 

§ 9 

Kontrolę w jednostkach organizacyjnych podległych gminie Krapkowice sprawowaną przez 
burmistrza wykonują: 

1) Zastępca Burmistrza 

2) Sekretarz Miasta, 

3) Skarbnik Miasta, 

4) Naczelnicy Wydziałów zgodnie z właściwością rzeczową, 

5) Pracownicy Urzędu wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli, 

6) Podmiot zewnętrzny na podstawie odrębnie zawartej umowy. 

 

§ 10 

1. Pracownicy Urzędu przeprowadzają kontrolę w jednostkach organizacyjnych gminy Krapkowice 
na podstawie upoważnienia Burmistrza. 

2. Upoważnienie winno zawierać: 

1) oznaczenie wydającego upoważnienie  

2) numer i datę wystawienia; 

3) nazwę jednostki kontrolowanej; 

4) imię i nazwisko kontrolera, 

5) rodzaj i temat kontroli; 

6) termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia kontroli 

7) termin ważności upoważnienia. 

3. Po zakończeniu kontroli upoważnienie dołącza sic do akt kontroli. 

4. Rejestr upoważnień do kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy Krapkowice prowadzi Biuro 
Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu. 

 

§ 11 

1. Przed przystąpieniem do kontroli, pracownicy mający przeprowadzić kontrolę, opracowują 
program kontroli, który winien zawierać: 
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1) nazwę kontrolowanej jednostki, 

2) tematykę kontroli (zakres przedmiotowy), 

3) forma (rodzaj) kontroli, 

4) okres objęty kontrolą, 

5) cel kontroli, 

6) termin rozpoczęcia i orientacyjny termin zakończenia kontroli, 

7) określenie zespołu kontrolującego i nr upoważnień, 

8) założenia organizacyjne (kryteria oceny stanu faktycznego, określenie czynności, które będą 
wykonywane w toku kontroli, podział czynności pomiędzy członków zespołu kontrolnego, 
metody i techniki pracy. 

2. Program kontroli wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza. 

3. Kontrolujący podejmuje niezbędne czynności prowadzące do osiągnięcia celu kontroli, polegające 
na: 

1) ustaleniu stanu faktycznego i porównaniu go ze stanem wymaganym, 

2) ustaleniu nieprawidłowości i przyczyn ich powstania, 

3) wskazaniu osób odpowiedzialnych za zaistniałe nieprawidłowości, określeniu, jakie przepisy 
i obowiązki zostały naruszone, 

4) wskazaniu właściwych metod pracy, 

5) omówieniu wyników kontroli z kierownikami jednostki kontrolowanej lub z zainteresowanymi 
pracownikami. 

4. Kontroler zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o terminie przeprowadzenia planowanej 
kontroli najpóźniej na trzy dni robocze przed jej rozpoczęciem. 

5. W przypadku kontroli doraźnych nie ma obowiązku zawiadamiania kierownika jednostki 
kontrolowanej o terminie przeprowadzenia kontroli. 

 

§ 12 

1. Czynności kontrolne należy udokumentować w postaci protokołów z kontroli, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

2. Protokół winien być sporządzony w ciągu 14 dni od zakończenia kontroli. 

3. W przypadku braku uchybień można odstąpić od sporządzania protokołu i ograniczyć się do 
sporządzenia sprawozdania. 

4. Sprawozdanie z kontroli winno zawierać co najmniej informacje, o których mowa w § 13 ust. 1 
pkt. 1-9. 

 

§ 13 

1. Protokół kontroli winien zawierać: 

1) pełne brzmienie nazwy jednostki kontrolowanej, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 

3) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przeprowadzającego kontrolę oraz pracowników, 
którzy udzielali wyjaśnień, 

4) tematyka (przedmiot) kontroli, 
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5) termin poprzedniej kontroli i realizację zaleceń pokontrolnych, 

6) ustalenia kontroli, 

7) wyszczególnienie załączników, 

8) określenie ilości egzemplarzy i komu je doręczono, 

9) miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby kontrolującej i kierownika jednostki 
kontrolowanej, 

10) omówienie wydanych w toku kontroli zaleceń doraźnych i zakresu instruktażu, 

11) wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej, 

12) wnioski, zalecenia pokontrolne, 

13) wzmiankę o prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień do treści protokołu w ciągu 7 dni od jego 
podpisania, 

14) Wszystkie strony protokołu powinny być parafowane przez kontrolera oraz kierownika 
jednostki kontrolowanej. 

2) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu albo 
sprawozdania, zobowiązany jest do podpisania protokołu albo sprawozdania lub złożenia 
do Burmistrza, w formie pisemnej, odmowy podpisania protokołu albo sprawozdania i złożenia 
uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń kontroli. 

3) Kontrolujący zobowiązany jest do ustosunkowania się do wniesionych zastrzeżeń oraz w razie 
potrzeby do przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych. 

4) W przypadku nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do treści 
protokołu lub sprawozdania, w części albo w całości, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje 
stanowisko wraz z uzasadnieniem kierownikowi jednostki kontrolowanej oraz Burmistrzowi. 

5) Podpisanie przez kierownika jednostki kontrolowanej protokołu albo sprawozdania oznacza 
akceptację ustaleń dokonanych przez kontrolera oraz odstąpienie przez kontrolowanego 
od złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2. 

6) Odmowa podpisu przez kierownika jednostki kontrolowanej, nie stanowi przeszkody do podpisania 
protokołu albo sprawozdania przez kontrolera.  

7) W przypadku sformułowania w protokole wniosków i/lub zaleceń pokontrolnych, po podpisaniu 
przez osoby kontrolującej i kierownika jednostki kontrolowanej protokół przedkłada się do 
zatwierdzenia Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej. Protokół traktowany jest 
w takim przypadku również jako wystąpienie pokontrolne. 

8) Kierownik jednostki kontrolowanej w przypadku uznania, że zalecenia zawarte w protokole są 
zasadne, wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz ustala sposób i termin ich 
realizacji, powiadamiając o tym pisemnie Burmistrza w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania protokołu zatwierdzonego przez Burmistrza lub osobę upoważnioną. 

9) W przypadku odmowy realizacji zaleceń kierownik jednostki kontrolowanej powiadamia pisemnie 
Burmistrza o przyczynach odmowy realizacji wniosków lub/i zaleceń w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu zatwierdzonego przez Burmistrza. 

 

§ 14 

W razie uzasadnionego podejrzenia ujawnienia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa 
kontrolujący: 

1) zawiadamia o tym kierownikowi jednostki kontrolowanej oraz zawiadamia swego zwierzchnika 
służbowego, 
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2) zabezpiecza materiały dowodowe. 

 
 

Rozdział IV 
Kontrola wewnętrzna 

 
 

§ 15 

Sekretarz Miasta organizuje system kontroli wewnętrznej i sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością 
działania tego systemu i prawidłowością wykorzystywania sygnałów pochodzących z prowadzonej 
kontroli wewnętrznej. 

 

§ 16 

1. Kontrolę wewnętrzną w urzędzie sprawują: 

1) Burmistrz, 

2) Zastępca Burmistrza, 

3) Skarbnik Miasta, 

4) Sekretarz Miasta, 

5) naczelnicy wydziałów, 

6) Pracownicy Urzędu wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, 

7) Podmiot zewnętrzny na podstawie odrębnie zawartej umowy oraz pisemnego upoważnienia 
Burmistrza. 

2. Pracownicy urzędu przeprowadzają kontrolę wewnętrzną na polecenie osób wymienionych 
w ust. 1 pkt. 1-5. 

 

§ 17 

1. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w formie: 

1) kontroli planowych realizowanych na podstawie rocznego harmonogramu kontroli, 

2) kontroli doraźnych realizowanych na pisemne polecenie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, 
Sekretarza lub Skarbnika, 

2. Roczny harmonogram kontroli wewnętrznej sporządzają osoby, o których mowa w § 16 ust 1 
pkt. 2-5 i przedstawią do zatwierdzenia Burmistrzowi w terminie do dnia 31 stycznia na rok 
objęty harmonogramem. 

3. Osoby, o których mowa w § 16 ust 1 pkt. 2-5 i przedstawią roczne sprawozdanie z realizacji 
harmonogramu kontroli wewnętrznej Burmistrzowi w terminie do dnia 31 stycznia roku 
następnego, który był objęty harmonogramem kontroli. 

 
 

Rozdział V 
Kontrola realizacji zadania publicznego 

 
§ 18 

1. W związku z zawartymi umowami w sprawie finansowania lub współfinansowania zadań 
publicznych gmina Krapkowice przeprowadza kontrolę realizacji umów. 
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2. Kontrolę przeprowadza jest na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza. 

 

§ 19 

1. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego 
zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w zawartej umowie. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Burmistrza mogą badać 
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 
prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji 
dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest 
zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić 
wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Burmistrza zarówno w siedzibie 
Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. 

4. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1 zlecający kontrolę przekaże kontrolowanemu, 
a w przypadku stwierdzenia uchybień i/lub nieprawidłowości także wnioski i zalecenia mające na 
celu ich usunięcie. 

5. Wyniki kontroli oraz wnioski i zalecenia, o których mowa w ust. 4 przekazuje sie w formie 
informacji pokontrolnej. 

 

§ 20 

1. Kontrolowany jest zobowiązany do ustalenia sposobu i terminu realizacji wniosków i zaleceń, 
o których mowa w § 19 ust. 4 oraz powiadamia o tym pisemnie Burmistrza w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń. 

2. W przypadku odmowy realizacji zaleceń kierownik jednostki kontrolowanej powiadamia pisemnie 
Burmistrza o przyczynach odmowy realizacji wniosków lub/i zaleceń w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wniosków i zaleceń. 

 


