
ZARZADZENIE NR OR.0152-24/2006 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarowania środkami pieniężnymi oraz 

kontroli administracyjnej wydatków w samorządowych jednostkach sektora finansów 

publicznych Gminy Biała. 

 

         

 

 

             Na podstawie art. 47 oraz  187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych / Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. /zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Określa się tryb, zasady i procedury przeprowadzenia kontroli gospodarowania środkami 

publicznymi i kontroli administracyjnej wydatków samorządowych jednostek sektora 

finansów publicznych Gminy Biała, stanowiące załącznik 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do opracowania 

i wdrożenia trybu, zasad i procedury przeprowadzenia kontroli gospodarowania środkami 

publicznymi własnej jednostki. 

 

§ 3 

 

Realizację i nadzór zadań wymienionych w § 1 i 2 powierza się Skarbnikowi Gminy wg trybu 

i zasad określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Określa się tryb i zasady przeprowadzenia  kontroli finansowej jednostek podległych zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 5 

  

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom Referatów, 

Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biała. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 

 



 

                                                                     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0152-24/06 

                                                                     Burmistrza Białej z dnia 28.12.2006 r. 

 

 

Procedury wykonywania kontroli gospodarowania środkami publicznymi i kontroli 

administracyjnej w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Biała. 

 

 

1. Celem kontroli gospodarowania środkami publicznymi i kontroli administracyjnej 

wydatków publicznych Gminy Biała jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem w 

podległych jednostkach organizacyjnych, dla których organem założycielskim jest 

Rada Miejska w Białej obowiązków w zakresie rachunkowości, nad rzetelnym i 

jasnym udokumentowaniem sytuacji majątkowej i finansowej, nad kontrolowanym 

wydatkowaniem środków publicznych według wysokości wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

2. Zadania kontroli wynikające z ustawy  finansach publicznych realizuje się poprzez: 

 

1) Skarbnika Gminy, 

2) Kierowników referatów, 

3) Dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 

 

3. Zadaniem osób wymienionych w pkt.2 ppkt.1-3 jest objęcie nadzorem i kontrolą 

gospodarowania całością środków publicznych pod względem legalności, 

gospodarności i celowości. 

1) Zakres nadzoru i kontroli obejmuje: 

a) badanie zgodności realizowanych wydatków z planem finansowym, 

b) wstępną ocenę celowości wydatków ponoszonych na realizowane zadania, 

w tym na koszty funkcjonowania jednostki, 

c) sprawdzenie sposobu wykorzystania wyników kontroli i dokonanych ocen 

celowości i zgodności z planem realizowanych operacji gospodarczych i 

wydatków. 

2) Zadaniem kontroli gospodarowania środkami publicznymi jest dokonanie 

oceny legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i sprawności 

organizacyjnej w postępowaniu samorządowej jednostki sektora finansów 

publicznych przy wykonywaniu zadań publicznych: 

a) ocena legalności wynika z badania zgodności z prawem operacji 

gospodarczych jednostki organizacyjnej, w tym zgodności wydatków z 

planem finansowym oraz sposobu dysponowania środkami publicznymi, 

b) ocena rzetelności działania wynika z badania zgodności dokumentacji 

prowadzonej w jednostce ze stanem faktycznym, 

c) ocena gospodarności wynika ze skonfrontowania zamierzeń jednostki z 

uzyskanymi efektami, 

d) ocena celowości wynika ze sprawdzenia zgodności działań 

podejmowanych przez jednostkę bądź już zrealizowanych w stosunku do 

przyjętych celów, 

e) ocena sprawności organizacyjnej wynika ze sprawdzenia zdolności 

przystosowania struktury organizacyjnej jednostki oraz działań do 

założonych zadań i celów. 
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3) Nadzór nad realizacją wydatków budżetowych prowadzony jest 

systematycznie przez cały rok obrotowy, a jego zakres rzeczowo – finansowy 

powinien być dostosowany do wysokości zaangażowanych środków 

publicznych i wynikać z harmonogramu wydatków samorządowych. 

4. Kontrola ma charakter kontroli bieżącej i następnej. 

1) Kontrola bieżąca polega na sprawdzeniu czynności i operacji gospodarczych w 

toku ich wykonywania. Przedmiot badania kontrolnego obejmuje szczegółową 

analizę rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników 

majątkowych jednostki, a w  szczególności: 

a) racjonalności dokonywania zakupów materiałów, towarów i 

wyposażenia, 

b) terminowego rozliczania przez pracowników pobranych zaliczek oraz 

druków ścisłego zarachowania, 

c) bezbłędnego i bieżącego ewidencjonowania w księgach rachunkowych 

i raportach kasowych dokonywanych obrotów pieniężnych, 

d) regulowania zobowiązań wymagalnych jednostki organizacyjnej w 

terminach płatności, w tym bieżącego rozliczania z budżetem gminy 

dochodów budżetowych, 

2) Kontrola następna wydatków polega na sprawdzeniu dokumentów 

odzwierciedlających czynności i zdarzenia już dokonane, a w szczególności: 

a) zgodności opisu dokumentów źródłowych przez głównego księgowego z 

zakładowym planem kont i klasyfikacją budżetową wydatków oraz ich 

merytorycznej i formalno – rachunkowej rzetelności, 

b) zgodności dokonanych wydatków z zawartymi umowami, angażami oraz 

planem rzeczowym wydatków jednostki organizacyjnej, 

c) efektywności poniesionych wydatków w stosunku do zamierzeń, 

d) ustaleniu, czy wykonane zadania zrealizowano przy zachowaniu 

założonych norm czasu pracy pracowników oraz zaangażowaniu środków 

na wynagrodzenia w stopniu korespondującym z chronologicznym 

upływem roku, 

e) ustaleniu, czy w toku wykonywania zadań wystąpiło obciążenie odsetkami 

za nieterminową zapłatę zobowiązań i co było przyczyną powstania 

przeterminowanego zobowiązania, 

f) ustaleniu czy dokumentacja wydatków ( przelewy, wydatki kasy ) jest 

zgodna z dokumentami źródłowymi dotyczącymi kosztów ( rachunki, 

faktury korygujące, rozliczenia zaliczek i.t.p.) i ich powstania ( umowy, 

porozumienia, listy płac, delegacje, zaliczki ), 

g) ustaleniu, czy prawidłowo rozliczono wydatki na inwestycje.               

3) Badanie każdego z wydatków obejmuje dokumentację dokonanego wydatku 

od momentu powstania zobowiązania ( umowa, zlecenie ) do wypłaty kwot 

należnych włącznie. 

5. Ustalenia kontroli w jednostce sektora finansów publicznych dokumentuje protokół. 

6. Kontrolę gospodarowania środkami publicznymi w ramach udzielonego upoważnienia 

przez kierownika jednostki organizacyjnej mogą wykonywać również: 

1) w Urzędzie: Kierownicy Referatów, 

2) w jednostkach sektora finansów publicznych Gminy: z-cy kierownika 

jednostki. 
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7. Kierownicy referatów jednostek organizacyjnych prowadzą rejestr przeprowadzonych 

kontroli. 

8. Protokoły sporządzane są w dwóch egzemplarzach. 

9. Kierownik jednostki w celu sprawowania nadzoru nad gminnymi jednostkami sektora 

finansów publicznych upoważnia osoby do dokonania kontroli. 

10. Nadzór wynikający z pkt 9 obejmuje ocenę realizacji przez jednostki sektora finansów 

publicznych Gminy procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny wydatków, a także 

sposobów wykorzystania wyników kontroli i oceny na podstawie sprawdzenia 

udokumentowania przez jednostki zasadności minimum 5 % dokonanych wydatków. 

11. Protokoły z przeprowadzonej kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi przedstawia się 

Burmistrzowi Białej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0152-24/06 

                                                                      Burmistrza Białej z dnia 28.12.2006 r. 

 

 

 

 

Tryb i zasady przeprowadzenia kontroli finansowej jednostek podległych 

Gminy Biała. 
 

 

I.   Postanowienia ogólne 

 

1.   Burmistrz Białej: 

        

1) udziela imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli finansowych w 

podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Biała, 

2) wydaje zalecenia pokontrolne kierownikom jednostek organizacyjnych, 

3) zawiadamia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych bądź organy 

powołane do ściągania przestępstw lub wykroczeń w przypadkach wystąpienia 

czynów i zdarzeń gospodarczych wskazujących na naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych bądź przestępstwo lub wykroczenie. 

2.   Kontrole finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Biała prowadzi się na podstawie: 

1) przepisów prawa – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / 

Dz. U. Nr 142 z 2001 r. ze zm. /, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych / Dz. U. 249, poz.2104 ze zm. / oraz odrębnych ustaw, 

2) imiennych upoważnień wystawionych przez Burmistrza Białej,    

 

II.   Planowanie i przygotowanie kontroli 

 

3.   Przy opracowaniu planu kontroli finansowych uwzględnia się w szczególności: 

 

1) wyniki wcześniejszych kontroli, 

2) wyniki badań i analiz sprawozdań oraz wycinkowych zagadnień z zakresu 

funkcjonowania jednostki, 

 

4.   Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera: 

1) imiona i nazwiska kontrolerów, 

2) nazwę jednostki kontrolowanej, 

3) zakres działań objętych kontrolą, 

4) czas trwania kontroli, 

5) podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli  

 

III.   Postępowanie kontrolne  

 

5.   Kontrola może być prowadzona jako: 

1) kontrola kompleksowa – obejmująca całokształt działalności finansowej 

kontrolowanej jednostki w roku obrotowym, 



2) kontrola problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia z działalności 

jednostki, 
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3) kontrola sprawdzająca – której celem jest sprawdzenie wykonania zaleceń i 

wniosków poprzedniej kontroli, 

4) kontrola doraźna – wynika z pilnej potrzeby zbadania dla zarządzającego 

kontrolę nagłych jednostkowych zdarzeń. 

 

6.   Kontroler podlega wyłączeniu z postępowania kontrolnego w przypadkach:    

1) jeśli wyniki kontroli mogą dotyczyć roszczeń, praw i obowiązków jego, jego 

małżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym związku, krewnych i 

powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu 

przysposobienia, opieki albo kurateli, 

2) z innych przyczyn, które mogą mieć wpływ na bezstronność jego 

postępowania. 

 

7.   Kontrolujący są upoważnieni do swobodnego poruszania się na terenie jednostki  

      kontrolowanej.   

 

8.   Kontrola, jeżeli wymaga tego cel i potrzeba ustaleń może być przeprowadzona również  

      poza godzinami pracy jednostki kontrolowanej, w tym dni wolne od pracy. 

 

9.   Obowiązkiem kierownika jednostki kontrolowanej jest: 

1) zapewnienie warunków i środków niezbędnych do sprawnego 

przeprowadzenia kontroli, 

2) przedstawienia na żądanie kontrolera dokumentów i materiałów dotyczących 

przedmiotu kontroli, sporządzenie uwierzytelnionych odpisów z dokumentów i 

materiałów, zestawień i danych niezbędnych do ustaleń kontroli, 

3) udzielanie kontrolującemu ustnych i pisemnych wyjaśnień w zakresie objętych 

kontrolą, 

4) zapewnienie nienaruszalności dowodów zabezpieczonych i pozostawionych w 

jednostce przez kontrolującego do czasu zwolnienia tych dowodów z 

zabezpieczenia. 

 

10.  Kierownik bądź pracownik jednostki kontrolowanej może odmówić udzielenia na piśnie  

       wyjaśnień jeżeli: 

1) dotyczą one informacji niejawnych, a kontrolujący nie posiada poświadczenia 

bezpieczeństwa, 

2) dotyczą one faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na 

odpowiedzialność karną, dyscyplinarną bądź majątkową wezwanego do 

złożenia wyjaśnień. 

 

11.  Obowiązkiem kontrolującego jest:    

1) obiektywne ustalenie stanu faktycznego i prawnego oraz rzetelne jego 

udokumentowanie, ustalenie przyczyn, zakresu i skutków nieprawidłowości 

oraz osób za nie odpowiedzialnych, 

2) poinformowanie kierownika jednostki kontrolowanej o ujawnionych 

nieprawidłowościach wymagających natychmiastowego przeciwdziałania, 



kierowanie wniosków w toku kontroli celem podjęcia działań zaradczych i 

usprawniających. 
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12. Kierownik jednostki ma prawo poinformowania kontrolującego w toku trwania kontroli 

o naprawieniu bądź usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

13. W postępowaniu kontrolnym kontroler dokonuje: 

1) ustalenia stanu faktycznego na podstawie dowodów takich jak: dokumenty, 

zabezpieczone rzeczy, wyniki oględzin, zeznania świadków, wyjaśnienia i 

oświadczenia osób, 

2) kontroli kasy, ustalenia stanu rzeczywistego składników majątkowych na 

wybranym polu, pobrania dokumentów, oględzin w obecności kierownika 

jednostki organizacyjnej bądź osoby przez niego upoważnionej,    

 

IV.   Ustalenia kontroli 

 

14.   Przebieg i ustalenia kontroli dokumentują: 

1) protokół z kontroli , 

2) aneksy do protokołu wymienione w pkt 12 załącznika, dokumentujące wyniki 

postępowania kontrolnego. 

 

15.   Protokół z kontroli zawiera: 

1) dane ogólne dotyczące terminów przeprowadzenia kontroli, kontrolującego, 

jednostki kontrolowanej, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób 

odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości, 

2) informacje o przedmiocie kontroli, zakresie kontroli, wzmianki o wynikach 

ostatnio przeprowadzonych kontroli zewnętrznych jednostki, przepisach na 

których opera się działalność jednostki i organizacja rachunkowości,   

3) opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w toku przeprowadzenia 

kontroli, 

4) ustalenie przyczyn i skutków powstałych nieprawidłowości i uchybień oraz 

osób za nie odpowiedzialnych, 

5) wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 

6) wzmianki o ewentualnych zastrzeżeniach wniesionych do treści protokołu, 

pouczenie o możliwości złożenia wyjaśnień do treści protokołu, ilości 

egzemplarzy protokołu oraz doręczeniu 1 egzemplarza protokołu 

kierownikowi jednostki kontrolowanej, o sporządzonych protokołach 

dodatkowych, odpisach i wyciągach, zabezpieczonych dowodach. 

 

16.   Protokół z kontroli opatruje się parafami kontrolującego i kierownika jednostki  

        kontrolowanej bądź osoby upełnomocnionej na każdej stronie; zawiera podpisy  

        kontrolującego, kierownika jednostki i głównej księgowej oraz pieczęć firmową  

        jednostki kontrolowanej na ostatniej stronie protokołu. 

  

17.   W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki protokół  

        zawiera pisemne wyjaśnienie motywów nie podpisania protokołu. 

 

18.   W przypadkach informacji niejawnych, koniecznych do zamieszenia w protokole, tej  



        części protokołu nadaje się klauzulę tajności. 

  

19.   Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
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20.  Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do 

       ustaleń protokołu kontroli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu. 

 

21.  Burmistrz Białej może zlecić dokonanie przez kontrolującego analizy zgłoszonych  

       zastrzeżeń i podjęcie w przypadku zaistnienia potrzeby dodatkowych czynności  

       kontrolnych uzupełniających zgromadzony materiał dowodowy. 

 

 22. W przypadku zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący w oparciu o  

       zgromadzony materiał dowodowy dokonuje zmian do treści protokołu. Wprowadzone  

       uzupełnienie stanowi integralną część protokołu. 

 

23.   W przypadku stwierdzenia bezzasadności zgłoszonych zastrzeżeń bądź ich  

        nieuwzględnienia z uwagi na brak związku z treścią ustaleń zawartych w protokole  

        Burmistrz Białej przekazuje kierownikowi jednostki organizacyjnej ostateczne  

        stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń. 

 

V.   Postępowanie pokontrolne 

 

24.   Na wniosek kontrolującego kierownik jednostki kontrolowanej zwołuje naradę  

        pokontrolną z udziałem pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w jednostce  

        w celu omówienia stwierdzonych nieprawidłowości oraz ustalenia programu działań  

        zmierzających do ich usunięcia i usprawnienia funkcjonowania jednostki.  

 

25.   Osoba dokonująca kontroli przedstawia materiały pokontrolne Burmistrzowi Białej.  

 

26.   Na podstawie wyników kontroli Burmistrz kieruje do kontrolowanej jednostki  

        wystąpienie pokontrolne, wskazując nieprawidłowości oraz wnioski zmierzające do ich  

        usunięcia. 

 

27.   Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym jednostce przysługuje prawo  

        zgłoszenia zastrzeżeń do Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia otrzymania  

        wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut  

        naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

28.  Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do złożenia w terminie 30 dni od  

       daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego informacji o wykonaniu zaleceń  

       pokontrolnych, z wyjątkiem przypadków, w których w wystąpieniu pokontrolnym  

       Burmistrz Białej odstąpił od wydania zaleceń.  

        

 

 

 

 

 

 



 

 


