
ZARZĄDZENIE NR 59/2010 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 27 września 2010r. 
 
 

w sprawie kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta 
Jastrowie i w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 
zarządza się, co następuje: 
 
 

I.  PODSTAWOWE CELE, ZASADY, ORGANIZACJA I TRYB 
PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ  
W JEDNOTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY I MIASTA JASTROW IE 

 
§1. 1. Stosownie do wymogów zawartych w przepisach ustawy o finansach 

publicznych, Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie kontroluje przestrzeganie przez jednostki 
organizacyjne Gminy i Miasta Jastrowie procedur kontroli oraz zaciągania zobowiązań 
finansowych i dokonywania wydatków. 
2. Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Jastrowie podlegają kontroli: 

1) kompleksowej nie rzadziej niŜ raz na 5 lat, 
2) problemowej stosownie do potrzeb. 

3. Wykaz jednostek organizacyjnych podlegających kontroli zawiera Rejestr jednostek 
organizacyjnych Gminy i Miasta Jastrowie, prowadzony przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie.  
4. Kontrolę naleŜy  przeprowadzić we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiązanych 
z budŜetem Gminy i Miasta Jastrowie: 

1) stanu faktycznego działalności kontrolowanej jednostki organizacyjnej w zakresie 
umoŜliwiającym dokonanie oceny tej działalności, 

2) realizacji obowiązku opracowania pisemnych procedur kontroli zarządczej, 
przewidzianego w ustawie o finansach publicznych, 

3) przestrzegania realizacji ustalonych procedur kontroli zarządczej oraz zasad wstępnej 
oceny celowości poniesionych wydatków. 
 
§2. Zadania w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Jastrowie, 

o których mowa w § 1 ust. 2, wykonują upowaŜnieni przez Burmistrza Gminy  
i Miasta Jastrowie pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
 
 §3. Cele kontroli mogą obejmować następujące dziedziny: 

1) zarządzanie działalnością przez wskazanie osób odpowiedzialnych za określone 
obowiązki i zakres kontroli, funkcjonowania i przestrzegania zasad oddzielania 
obowiązków w zakresie zatwierdzania, wykonania, nadzoru i ewidencjonowania 
operacji, znajomości załoŜeń polityki i zasad prowadzenia działalności  poprzez m.in. 
zasadę uczciwości, sprawiedliwości i rzetelności przy prowadzeniu spraw 
publicznych, w tym: 
- unikania czerpania korzyści osobistych z tytułu prowadzenia spraw publicznych, 



- równego traktowania kandydatów na pracowników, 
- równego traktowania potencjalnych kontrahentów, w tym uczestników postępowania 
w sprawie udzielenia zamówień publicznych, 
- przestrzegania warunków uczciwej konkurencji, 
- wystrzegania się marnotrawstwa i rozrzutności. 

2) kompetencje, w szczególności, czy usługi i operacje są zgodne z ogólnie 
obowiązującymi przepisami; usługi, warunki umów i operacje wykonywane są 
zgodnie z przyjętą polityką i na wymaganym przez organ Gminy i Miasta Jastrowie 
poziomie; procedury ponoszenia nakładów, ściągania naleŜności oraz gospodarowanie 
mieniem są zgodne z przepisami i polityką przyjętą przez organy Gminy i Miasta 
Jastrowie, stosowane są ustalone przez organy Gminy i Miasta Jastrowie opłaty  
i cenniki oraz czy są odpowiednio i przez uprawniony organ korygowane. 

3) ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji, w szczególności, czy transakcje są 
zatwierdzane z przepisami i regulaminami; wskazane w ewidencji dochody i wydatki 
zostały w rzeczywistości uzyskane lub poniesione; wszystkie operacje zostały 
prawidłowo opracowane i wprowadzone do ewidencji księgowej; kaŜda operacja 
została właściwie zaklasyfikowana; sprawozdania zarówno pod względem treści, jak  
i formy zgodne są z odpowiednimi normami i przepisami; przestrzegane  
są obowiązujące procedury zawierania umów, zasady równego traktowania 
uczestników postępowania, warunki uczciwej konkurencji i czy wybrano 
najkorzystniejszą ofertę wg wcześniej ustalonych zasad, 

4) ewidencja składników majątkowych, w szczególności, czy wszystkie składniki 
majątkowe zostały zaewidencjonowane zgodnie z przepisami finansowymi  
i prawidłowo wycenione; wszystkie składniki majątkowe w ewidencji faktycznie 
istnieją i pozostają we władaniu jednostki, 

5) zabezpieczenie dokumentów, w szczególności, czy wszystkie najwaŜniejsze 
dokumenty dotyczące dochodów i wydatków oraz ewidencja są w sposób odpowiedni 
zabezpieczone i powierzone pieczy odpowiedzialnych pracowników; udostępnianie 
waŜniejszych dokumentów odbywa się na określonych zasadach; wszystkie składniki 
majątku są odpowiednio zabezpieczone i powierzone odpowiedzialnym pracownikom; 
składniki majątkowe są udostępniane i uŜytkowane na ustalonych zasadach, 

6) zgodność stanu wynikającego z ksiąg ze stanem faktycznym, czy wykazane  
w ewidencji składniki są konfrontowane z danymi wynikającymi z dowodów 
źródłowych i informacjami z innych źródeł; ewidencyjny stan składników 
porównywany jest ze stanem faktycznym wynikającym z przeprowadzanym spisem  
z natury, na zasadach i z częstotliwością wynikającą z przepisów o rachunkowości. 

 
§4. Do zadań kontroli instytucjonalnej naleŜy zaliczyć badania: 

1) zgodności działania z obowiązującymi przepisami  prawa i uregulowaniami 
wewnętrznymi (legalność), 

2) doboru  środków, efektywności ich wykorzystania  w celu realizacji załoŜonych zadań, 
3) prawidłowości i efektywności przyjętych kierunków działań, 
4) sprawności działania kontroli funkcjonalnej, 
5) mające na celu ustalenie przyczyn i skutków stwierdzających nieprawidłowości,  

a takŜe osób za nie odpowiedzialnych. 
 
 
 

 
II.  PLANOWANIE KONTROLI 



 
§5. 1. Przed przystąpieniem do kontroli naleŜy opracować roczny plan kontroli 

obejmujący rok kalendarzowy, ze wskazaniem tematów przydzielonych upowaŜnionym 
osobom i określeniem czasu przewidzianego na ich zbadanie. Roczny plan kontroli 
opracowuje Sekretarz Gminy i Miasta Jastrowie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy  
i Miasta Jastrowie. Ustalony plan naleŜy przedstawić do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy  
i Miasta Jastrowie w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie 
realizowany. 
2. Ewentualnej zmiany planu, o którym mowa w ust. 1 wynikającej z obiektywnych potrzeb 
kontroli, naleŜy dokonywać w tym samym trybie. 
3. Poza planem mogą być przeprowadzane w ciągu roku kalendarzowego kontrole nieobjęte 
zatwierdzonym planem kontroli. 
4. Sekretarz Gminy i Miasta Jastrowie, po uzgodnieniu z osobami przeprowadzającymi 
kontrolę, przedkłada Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie w terminie do 31 stycznia 
kaŜdego roku roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli oraz realizacji kontroli poza 
planem, z uwzględnieniem rodzajów przeprowadzonych kontroli, przedmiotu kontroli oraz 
wyników kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości. 
 
 
III.  OBOWIĄZKI KONTROLUJ ĄCYCH 

  
 §6. 1. Obowiązkiem kontrolującego jest: 

1) przygotowanie się do kontroli w celu wykonania jej zgodnie z procedurą i tematyką, 
2) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego i w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości i uchybień – ustalenie ich przyczyn i skutków finansowych  
(w miarę moŜliwości) oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych, a w razie 
stwierdzenia osiągnięć i przykładów godnych upowszechnienia – wskazanie osób, 
które przyczyniły się do nich w sposób szczególny, 

3) zgodne z niniejszym zarządzeniem przygotowanie dokumentacji z kontroli w terminie 
wyznaczonym przez zarządzającego kontrolę. 

2. W wieloosobowych zespołach kontrolujących do obowiązków koordynatora zespołu 
kontrolującego, oprócz czynności kontrolnych wymienionych w ust. 1, naleŜy: 

1) przygotowanie i organizowanie pracy zespołu kontrolującego poprzez przydzielenie 
zadań przewidzianych w tematyce poszczególnym członkom zespołu, w sposób 
zapewniający prawidłowy przebieg kontroli, 

2) w przypadku rozbieŜności opinii między poszczególnymi członkami zespołu, 
rozstrzyganie jakie stanowisko winno znaleźć odbicie w dokumentacji, 

3) reprezentowanie zespołu na zewnątrz. 
 
 
IV.  PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO – PROCEDURY 

KONTROLI 
 

§7. 1. Dla wszczęcia czynności kontrolnych niezbędne jest imienne upowaŜnienie 
wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
2. W przypadku wieloosobowych zespołów kontrolujących w upowaŜnieniu zostaje wskazany 
koordynator. 
3. Wydane upowaŜnienie waŜne jest w zakresie, jakiego dotyczy. W przypadku potrzeby 
zmiany wystawionego upowaŜnienia – winno być wydane nowe upowaŜnienie wystawione 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 



4. KaŜde upowaŜnienie powinno być wystawione w trzech egzemplarzach: jeden dla 
jednostki kontrolowanej, drugi załącza się do protokołu z kontroli, trzeci zostaje w rejestrze 
wydanych upowaŜnień. 
5. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu oraz 
jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Jastrowie do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie 
kontroli bez konieczności okazania dodatkowego upowaŜnienia. 
6. Wzór upowaŜnienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 §8. 1. UpowaŜniony pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, bezpośrednio 
przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, przedkłada kierownikowi jednostki 
kontrolowanej upowaŜnienia do przeprowadzenia kontroli i informuje o przedmiocie kontroli 
i czasie jej trwania. 
2. Obowiązkiem kierownika jednostki kontrolowanej jest zapewnienie kontrolującemu 
odpowiednich warunków do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia kontroli, poprzez: 

1) przygotowanie kontrolującemu odpowiedniego pomieszczenia oraz wyposaŜenia do 
przechowywania materiałów kontrolnych, 

2) udostępniania Ŝądanych dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli, 
3) umoŜliwienie dokonania oględzin, 
4) zobowiązanie pracowników jednostki do udzielenia wyjaśnień. 

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w godzinach pracy obowiązujących w jednostce 
kontrolowanej. 
4. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, kontrola moŜe być przeprowadzona 
poza godzinami pracy, o których mowa w ust. 3, na wniosek kontrolującego i po wydaniu 
stosownych poleceń przez kierownika jednostki kontrolowanej. 
 
 §9. Kontrolujący ma prawo do: 

1) wolnego wstępu do pomieszczeń i obiektów jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem 
pomieszczeń, do których mają zastosowanie przepisy o informacjach niejawnych, 

2) wglądu, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych, do urządzeń 
ewidencyjnych, planów, sprawozdań, analiz oraz wszelkich dokumentów dotyczących 
przedmiotu kontroli, a takŜe sporządzania odpisów i wyciągów z tych dokumentów, 

3) przeprowadzania oględzin stanu faktycznego dotyczącego przedmiotu kontroli, 
4) uzyskiwania od pracowników jednostki kontrolowanej wyjaśnień (ustnych  

i pisemnych) oraz przyjmowania składanych z ich inicjatywy ustnych i pisemnych 
oświadczeń. 

 
§10. 1. Ustaleń faktów kontrolnych, kontrolujący dokonuje jedynie na podstawie 

dowodów, do których zalicza się: dokumenty, dowody rzeczowe, protokoły oględzin, dane 
ewidencji i sprawozdawczości, opinie specjalistów i biegłych, zdjęcia, szkice, oświadczenia i 
wyjaśnienia złoŜone na piśmie, itp. 
2. Dowody, o których mowa w ust. 1, załącza się do protokołu kontroli, z tym Ŝe dowody w 
postaci odpisów, kserokopii i wyciągów dokumentów winny być, przed włączeniem, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
3. Ustalenia bieŜącego stanu faktycznego kontrolujący dokonuje w kontrolowanych 
dziedzinach przez oględziny, w obecności osoby odpowiedzialnej za kontrolowany odcinek 
lub dział pracy, a w razie jej nieobecności, w obecności kierownika jednostki kontrolowanej 
lub upowaŜnionego przez niego pracownika i osoby asystującej. 
4. W przypadku kontroli magazynów i kasy kontrolujący dokonuje kontroli obowiązkowo w 
obecności osób materialnie odpowiedzialnych, a w razie ich nieobecności – w obecności 
komisji powołanej przez kierownika kontrolowanej jednostki. 



5. Pobranie dowodów rzeczowych kontrolujący dokumentuje pokwitowaniem. 
 
§11. 1. W trakcie trwania kontroli do obowiązków pracowników jednostki 

kontrolowanej naleŜy: 
1) uczestniczenie w niezbędnym zakresie w czynnościach kontrolnych (przy 

oględzinach, kontroli kasy, magazynu), 
2) przygotowanie na Ŝyczenie kontrolującego niezbędnych zestawień i obliczeń 

opartych na dokumentach, a takŜe kserokopii dokumentów, dotyczących 
przedmiotu kontroli. 

3) udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu 
kontroli, 

4) uwierzytelnienie odpisów i kserokopii dokumentów. 
2. Kontrolowani pracownicy w sprawach będących przedmiotem kontroli, mogą z własnej 
inicjatywy złoŜyć kontrolującemu pisemne lub ustne oświadczenia. 
3. Ze złoŜonych ustnie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kontrolujący moŜe w razie 
konieczności lub na wniosek składającego wyjaśnienia sporządzić protokół. 
 
 §12. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości naleŜy je dokładnie opisać  
i ustalić ich skutki, w tym – w miarę moŜliwości – skutki finansowe dla budŜetu Gminy  
i Miasta Jastrowie. 
2. W sytuacji, gdy kontrolujący stwierdzi w toku kontroli zaistnienie moŜliwości wystąpienia 
powaŜnych szkód w mieniu, obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o istniejącym 
zagroŜeniu Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. Kopię zawiadomienia kontrolujący załącza 
do dokumentacji kontroli. 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać m.in. opis stwierdzonego 
stanu oraz dokładny czas przekazania informacji kierownikowi jednostki kontrolowanej. 
4. Kierownik jednostki kontrolowanej, który został poinformowany o faktach, o których 
mowa w ust. 1, podejmuje natychmiast stosowne decyzje mające na celu przeciwdziałanie 
zagroŜeniu. 
5. W wypadku, gdy kierownik jednostki kontrolowanej nie podejmuje działań, o których 
mowa  w ust. 4, kontrolujący zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego 
powiadomienia o tym stanie rzeczy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. Kopie 
zawiadomienia kontrolujący załącza do dokumentacji kontroli. Postanowienia ust. 2 stosuje 
się odpowiednio, z tym Ŝe zawiadomienie winno zawierać dodatkowo czas przekazania 
kierownikowi jednostki. 
 
 §13. W wypadku ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa: 

1) kontrolujący: 
− niezwłocznie zawiadamia o tym Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, 
− zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa. 
Kopię zawiadomienia kontrolujący załącza do dokumentacji kontroli. 

2) Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie: 
− niezwłocznie zawiadamia o tym organy powołane do ścigania przestępstw, 

ustala jakie warunki i okoliczności umoŜliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego 
popełnieniu, 

− bada, czy przestępstwo wiąŜe się z zaniedbaniem obowiązków kontroli 
zarządczej przez osoby powołane do wykonywania tych obowiązków. 

 
 
V. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA CZYNNO ŚCI KONTROLNYCH 



 
§14. 1. Kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół z przeprowadzonych 

czynności kontrolnych. W protokole winien przedstawić ustalenia kontrolne w sposób 
rzetelny, zwięzły i przejrzysty oraz zgodny ze stanem faktycznym. 
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest podstawowym dowodem dokumentującym 
wykonanie kontroli, winien zawierać wszystkie stwierdzone przez kontrolującego fakty 
dotyczące kontrolowanego podmiotu, w tym nieprawidłowości i uchybienia w działaniu, ich 
przyczyny i skutki, będące podstawą do oceny kontrolowanej działalności w badanym okresie 
oraz informacje, m.in. o dokonaniu oględzin, zabezpieczenia dowodów, itp. 
3. Protokół kontroli wraz z załączonymi dowodami stanowi dokumentację kontroli. 
4. Protokół kontroli naleŜy sporządzić w dwóch egzemplarzach. 
5. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
 §15. 1. Po zakończeniu kontroli kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 
siedmiu dni, zobowiązany jest do podpisania protokołu bez zastrzeŜeń lub złoŜenia 
kontrolującemu pisemnej odmowy podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy; 
moŜe takŜe skorzystać z prawa złoŜenia zastrzeŜeń, dokonując odpowiedniej adnotacji  
w protokole kontroli. 
2. Wniesione zastrzeŜenia, winny być udokumentowane i załączone do protokołu kontroli. 
3. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej  
nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 
4. Podpisany protokół wraz z dokumentacją kontroli i dokumentami, o których mowa w ust. 2 
lub odmową podpisania protokołu, o której mowa w ust. 1, kontrolujący niezwłocznie 
przekazuje Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
 
VI.  TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA ZASTRZE śEŃ DO USTALEŃ 

ZAWARTYCH W PROTOKOLE KONTROLI 
 
§16. 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia 

kontrolującemu, w terminie określonym w protokole, umotywowanych zastrzeŜeń  
do ustaleń zawartych w protokole kontroli. 
2. O ile zastrzeŜenia, o których mowa w ust. 1, zostały złoŜone kontrolującemu na piśmie 
przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolujący obowiązany jest dokonać analizy tych 
zastrzeŜeń: 

1) w przypadku nieuwzględniania w części lub w całości zastrzeŜeń, przekazuje  
na piśmie swoje stanowisko kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz  
z pouczeniem o jego prawie do zgłoszenia w terminie 7 dni umotywowanych 
zastrzeŜeń do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, 

2) w przypadku uwzględniania zastrzeŜeń winien ponownie przeanalizować ustalenia 
zawarte w protokole i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. 
 
 
 
 

VII.  ZALECENIA POKONTROLNE  
 

§17. 1. Kontrolujący na podstawie wyników kontroli opracowuje projekt zaleceń  
i wniosków pokontrolnych, który przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 



2. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, w oparciu o projekt, o którym mowa w ust. 1, 
podejmuje decyzję o wydaniu zarządzenia pokontrolnego. W treści zarządzenia formułuje 
konkretne zalecenia, zobowiązujące do podjęcia działań zmierzających do usunięcia 
nieprawidłowości. Wyznacza ponadto termin ich realizacji oraz termin do przesłania 
informacji o sposobie wykonania zaleceń. 
3. Zarządzenie pokontrolne, o którym mowa w ust. 2, winno zawierać zwięzły opis wyników, 
ze wskazaniem źródeł i przyczyn stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości  
i uchybień, polecenia wdroŜenia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości i uchybień oraz wskazanie kierunków działań naprawczych. 
4. W terminie do 30 dni od daty otrzymania zarządzenia pokontrolnego, kierownik jednostki 
kontrolowanej winien powiadomić Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o realizacji 
poszczególnych zaleceń zawartych w zarządzeniu, w tym o ich wykonaniu lub o stopniu 
realizacji poleceń będących w toku realizacji. W wypadku niezrealizowania poleceń naleŜy 
podać konkretne powody, uniemoŜliwiające ich zrealizowanie. 
 
 

VIII.  KONTROLA REALIZACJI ZALECE Ń POKONTROLNYCH  
 

§18. 1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych winno być egzekwowane i podlegać 
kontroli sprawdzającej dla ustalenia: 

1) stopnia realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, 
2) rzetelności odpowiedzi na polecenia pokontrolne, 
3) zmiany zakwestionowanego w trakcie poprzedniej kontroli stanu faktycznego  

w kierunku stanu poŜądanego. 
2. Ogólne zasady i tryb przeprowadzania kontroli, określone w niniejszym zarządzeniu, 
odnoszą się równieŜ do kontroli wymienionej w ust. 1. 
 
 
IX.  UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE KONTROLNE W URZ ĘDZIE GMINY  

I MIASTA W JASTROWIU 
 

§19. 1. Uproszczone postępowanie kontrolne moŜe być stosowane w razie potrzeby: 
1) przeprowadzenia doraźnych kontroli w celu sporządzenia odpowiedniej informacji 

dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, 
2) zbadania określonych spraw, wynikających ze skarg i wniosków oraz listów 

obywateli, 
3) przeprowadzenia badań dokumentów i innych materiałów, w tym otrzymanych  

z jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Jastrowie. 
2. Dla wszczęcia czynności kontrolnych wymagane jest imienne lub ustne upowaŜnienie 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie lub osoby działającej z jego upowaŜnienia. 
3. Z uproszczonego postępowania kontrolnego sporządza się notatkę. Do notatki załącza się 
dowody związane z jej treścią. 
3. Notatkę podpisuje kontrolujący i przedkłada ją osobie kontrolowanej oraz Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
4. Kontrolowany moŜe wnieść pisemne zastrzeŜenie do treści notatki w terminie 3 dni od dnia 
jej otrzymania. 
 
 §20. JeŜeli wyniki uproszczonego postępowania kontrolnego wskazują na potrzebę 
pociągnięcia określonych osób do odpowiedzialności słuŜbowej, materialne lub karnej, naleŜy 
zastosować pełny tryb przeprowadzenia kontroli określony w §6 – §17. 



 
§21. 1. Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu 

oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Jastrowie do zapoznania się  
z treścią niniejszego zarządzenia. 
2. Na potwierdzenie zapoznania się z zarządzeniem pracownik ds. kadr zobowiązany jest 
przyjąć od pracowników podpisy opatrzone datą na imiennej liście. 
 

§22. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie. 

 
§23. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2010r. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

Nr 59/2010 z dnia 27.09.2010r. 
 

 
Jastrowie, dnia ........................... 

 
UPOWAśNIENIE  

NR 0113/……./201...... 
 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr ……../2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia …. września 2010r. w sprawie organizacji kontroli instytucjonalnej w jednostkach 
organizacyjnych Gminy i Miasta Jastrowie i w Urzędzie Gminy  
i Miasta w Jastrowiu: 

 
UpowaŜniam 

 
....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 

....................................................................................................................................................... 
(stanowisko słuŜbowe) 

 
legitymującą/ego się dowodem osobistym o numerze ...................................................... 
 
Do przeprowadzenia kontroli …………........................................................................... 

                                       (rodzaj kontroli) 
 
 w ................................................................................................................................................. 

 (pełna nazwa jednostki podlegającej kontroli) 
 
w zakresie: ..................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

Termin rozpoczęcia przeprowadzenia działań kontrolnych i termin ich zakończenia:  

..................................................................................................................................... 

UpowaŜnienie niniejsze waŜne jest za okazaniem dowodu osobistego.  
 

                          
.................................................................... 

               (podpis burmistrza lub osoby przez niego upowaŜnionej)  
 

 

WaŜność upowaŜnienia przedłuŜa się do dnia ……………………………………………….  .  
 
 
 

                  .................................................................. 
               (podpis burmistrza lub osoby przez niego upowaŜnionej)  

 
 



 
 

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

Nr 59/2010 z dnia 27.09.2010r. 
 

 

………………………, dnia ........................... 
                                                                                                         (miejscowość) 
                                                                
…………………………………………………………………………………......................................................... 

(nazwa jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika jednostki) 
 
 

P R O T O K Ó Ł    K O N T R O L I 
 
W dniach ……………………………………………. działając na podstawie upowaŜnienia  
 
Nr ……….. wydanego przez ……………………………………………………………….. 
 
Kontrolujący: 

1. ……………………………………………………………………. 
                      (imię i nazwisko oraz stanowisko słuŜbowe) 

2. ……………………………………………………………………. 
                      (imię i nazwisko oraz stanowisko słuŜbowe) 

 
Przeprowadzili kontrolę w zakresie: ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  . 
 
Termin poprzedniej kontroli: ………………………………………….. . 
Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych: ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………... . 
       
Kontrolą został objęty okres: ………………………………………………………………  . 
Ustalono: ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….  . 
Dokonano oględzin: …………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………… 
Zabezpieczono dowody: ……………………………………………………........................ 
……………………………………………………………………………………………….  . 
Podsumowanie wyników kontroli: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….  . 
 
 



 
 
Uwagi dodatkowe: (ewentualne wzmianki o odmowie udzielenia wyjaśnień i przyczynach tej 
odmowy, jak teŜ odmowie podpisania protokołu i złoŜenia wyjaśnień dot. przyczyn nie 
podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez 
niego upowaŜnioną oraz omówienie poprawek) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….  . 
 
 
Pouczenie: 
Kierującemu jednostką przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, 
umotywowanych zastrzeŜeń co do ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia naleŜy zgłosić 
na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 
 
 
Załączniki do protokołu: 
1. ……………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                     ………….. ……………………………………. 
                       (podpisy osób przeprowadzających kontrolę) 

  
 
 
 
 

      …………….......................................................................…... 
                                                                                             (Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
                                                                                                        lub osoby przez niego upowaŜnionej)  
 

 


