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ORGANIZOWANIE DZIAŁANO CI
KONTROLNEJ PRZEZ BURMISTRZA
§1
Działalno

kontrolna obejmuje:

1) komórki organizacyjne funkcjonuj ce w strukturze urz du,
2) miejskie jednostki organizacyjne.

§2

Do przeprowadzania kontroli upowa nieni s :
1) Burmistrz, Zast pca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik w sprawach funkcjonowania
Urz du,
2) Burmistrz Miasta w sprawach zwi zanych z działalno ci

jednostek organizacyjnych

Miasta oraz wydziałów Urz du,
3) naczelnicy wydziałów w stosunku do pracowników bezpo rednio im poległych oraz w
stosunku do jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie

wła ciwo ci rzeczowej

zgodnie z udzielonym przez Burmistrza pełnomocnictwem.
§3
Kontrola obejmuje czynno ci polegaj ce na:
1) ustaleniu stanu faktycznego,
2) badaniu zgodno ci podejmowanych rozstrzygni

z aktami normatywnymi,

3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowo ci jak równie osób za nie
odpowiedzialnych,
4) wskazanie

sposobu

i

rodków

umo liwiaj cych

nieprawidłowo ci i uchybie w zaleceniach pokontrolnych.

usuni cie

stwierdzonych

§4
1. Kontrola mo e mie charakter:
1) kontroli

wst pnej

polegaj cej

na

badaniu

zamierzonych

i czynno ci przed ich dokonaniem, ma na celu zapobieganie niepo

dyspozycji
danym

lub

nielegalnym działaniom,
2) kontroli bie

cej polegaj cej na badaniu czynno ci oraz operacji

gospodarczych i

finansowych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy wykonanie to przebiega
prawidłowo i zgodnie
kontroli

bie

z ustalonymi wzorcami (normami, przepisami); w czasie

cej bada si

równie

rzeczywisty stan rzeczowych i

składników maj tkowych oraz prawidłowo

pieni

ich zabezpieczenia przed

nych

kradzie

,

zniszczeniem i innymi szkodami,
3) kontroli nast pnej – obejmuj cej badanie dokumentów odzwierciedlaj cych czynno ci
ju dokonane,
2. Kontrola mo e by

przeprowadzona w nast puj cy sposób:

1) kontrola formalna - badanie prawidłowo ci dokumentów, urz dze

ewidencyjnych i

sprawozda w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami, okre laj cymi sposób
sporz dzania,

akceptowania,

kontroli

i konfrontacji dokumentów jak i opracowania sprawozdawczo ci,
2) kontrola rachunkowa – badanie prawidłowo ci działa

arytmetycznych zawartych w

dokumentach i sprawozdaniach,
3) kontrola merytoryczna - badanie rzetelno ci, gospodarno ci oraz zasadno ci operacji
gospodarczych z tre ci badanych dokumentów

i obowi zuj cymi przepisami.

§5
1. Kontrole przeprowadzane s w oparciu o harmonogramy kontroli b d

na zlecenie w

sposób wyrywkowy.
2. Kontroluj cy przed rozpocz ciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie, terminie
kontroli ustnie lub pisemnie,
3. Burmistrz zapewnia kontroluj cym warunki i
przeprowadzenia kontroli, przedstawienie
ułatwia

terminowe

udzielanie

4. Kontrol

przeprowadza

si

danych dokumentów przedmiotu kontroli,

wyja nie

pomieszczenie i wyposa enie słu
w

rodki niezb dne do sprawnego

przez

pracowników

oraz

zapewnia

ce do przechowywania materiałów kontroli.
dniach

w Urz dzie b d w jednostce kontrolowanej.

§6

i

godzinach

pracy

obowi zuj cych

Do obowi zków kontroluj cego nale y:
1) rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego,
2) w

razie

stwierdzenia

nieprawidłowo ci,

uchybie

ustalenie

ich

przyczyn

i skutków,
3) ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.
§7
1. Z kontroli kontroluj cy jest zobowi zany sporz dzi protokół wskazuj c
w

nim

prawidłowo ci

i

nieprawidłowo ci,

protokół

powinien

by

zako czony wnioskami. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowo ci
kontroluj cy sporz dza sprawozdanie.
2. Protokół b d

sprawozdanie sporz dza si

w 3 jednobrzmi cych egzemplarzach,

jeden egzemplarz otrzymuje osoba (jednostka kontrolowana), drugi przeło ony,
a trzeci pozostaje w aktach kontroluj cego.
3. Protokół kontroli b d sprawozdania przekazuje si za pokwitowaniem.
§8
Kontroluj cy zobowi zany jest powiadomi o wynikach kontroli ten organ lub osob , której
kontroluj cy i kontrolowany podlega.
§9
Na

danie osoby przeprowadzaj cej kontrol

kontrolowanej zobowi zani s

do udzielania

pracownicy komórki lub jednostki
wszelkich

wyja nie

ustnych

i pisemnych w sprawach przedmiotu kontroli.
§ 10
Pracownik kontrolowany jest zobowi zany do zło enia w ci gu 7 dni pisemnych
wyja nie

w stosunku do zawartych w protokole ustale .
§ 11

Dokumentacja kontroli winna by rejestrowana w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich.

