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ZASADY PRZEPROWADZENIA WSTĘPNEJ OCENY 

CELOWOŚCI, GOSPODARNOŚCI I LEGALNOŚCI 

ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH I DOKONYWANIA WYDATKÓW    

w Urzędzie Miejskim w Białej 

 

 

 

I. Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej . 

 

1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 

 

a) badanie zgodności każdego postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi, 

 

b) badanie efektywności działania i realizacji zadań,  

 

c) badanie realizacji procesów gospodarczych, inwestycyjnych i innych rodzajów 

działalności przez porównanie ich z planem, normami oraz wykrywanie odchyleń i 

nieprawidłowości w realizacji tych zadań, 

 

d) ujawnianie niegospodarnego działania, marnotrawstwa mienia społecznego oraz 

ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 

 

e) wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację tych nieprawidłowości.   

 

Badania i oceny należy dokonywać w zakresie : 

 

- celowości – należy przez to rozumieć kontrolę dokumentu polegającą na badaniu 

dokumentów pod względem podejmowanych decyzji, bądź zamierzonych operacji 

pociągających za sobą skutki finansowe,  

 

- gospodarności – należy przez to rozumieć kontrolę polegająca na dokonaniu analizy i 

oceny wszelkich dostępnych dokumentów, z których mogą wypływać wnioski o 

wyznaczeniu zachowania należytej staranności w zakresie wydatkowanych środków 

pod względem oszczędności i wyboru najkorzystniejszej oferty, 

 

- rzetelności – należy przez to rozumieć kontrolę polegającą na badaniu zgodności 

dowodów księgowych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą 

dokumentują, jak również kontrolę dowodów księgowych pod względem 

kompletności / tzn. czy dokument zawiera co najmniej dane określone w art. 21 

ustawy / oraz czy są one wolne od błędów rachunkowych, 
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- legalności – należy przez to rozumieć kontrolę dokumentu obrazującego kontrolę 

operacji lub działanie gospodarcze zgodną z obowiązującymi kierunkami działalności 

oraz z obowiązującymi przepisami / w szczególności zgodność z planem finansowym, 

przepisami prawnymi, instrukcjami wewnętrznymi, zleceniami i ustalonymi 

warunkami umów /, 

 

- sprawności organizacji pracy.   

 

2. Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej 

odpowiedzialny jest Burmistrz. Sprawuje on osobiście ogólny nadzór nad skutecznością 

działania tego systemu, jak również prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli 

wewnętrznej i zewnętrznej. Odpowiedzialny jest również za należyte wykorzystanie 

wyników kontroli. 

 

3. Czynności kontrolne w zakresie swych uprawnień wykonują także z urzędu Sekretarz 

Gminy, Kierownicy referatów, Skarbnik Gminy, jak również inni pracownicy 

zobowiązani do wykonywania kontroli. Zakres kontroli wewnętrznej wykonywanej przez 

pracowników określony jest w zakresie czynności. 

 

4. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest jako: 

      

- kontrola wstępna, obejmująca sprawdzenie i ocenę czynności zamierzonych, a więc 

przed podjęciem decyzji, kontrola wstępna obejmuje w szczególności badanie 

projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie 

zobowiązań, 

 

- kontrola bieżąca, obejmująca operacje gospodarcze w toku ich realizacji w celu 

stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, bada się również rzeczywisty stan 

rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich 

zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem itp. 

 

- kontrola następna, polegająca na badaniu dokonanych operacji gospodarczych, a więc 

badanie stanu faktycznego, dokumentów odzwierciedlających czynności dokonane.  

 

5. W razie ujawnienia nieprawidłowości w czasie wykonywania kontroli wstępnej 

kontrolujący zobowiązany jest: 

 

a) zwrócić niezwłocznie nieprawidłowe dokumenty właściwym komórkom, pracownikom 

z wnioskiem o dokonanie zmian i uzupełnień, 

 

b) odmówić podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących 

operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając jednocześnie 

pisemnie Burmistrza o tym fakcie, a decyzję w sprawie dalszego postępowania 

podejmuje Burmistrz. 

 

6. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli, osoba odpowiedzialna za kontrolę 

danego odcinka pracy jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić bezpośrednio 

przełożonego oraz przedsięwzięć niezbędne kroki zmierzające do usunięcia tych 

nieprawidłowości. 
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7. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący 

niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki jak również zabezpiecza dokumenty 

i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa. 

 

8. W każdym przypadku ujawnienie czynu, o którym mowa w pkt 7, Burmistrz po 

niezwłocznym zawiadomieniu organów powołanych do ściągania przestępstw 

zobowiązany jest: 

 

a) ustalić, jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego 

popełnieniu, 

b) zbadać, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązków kontroli przez osoby 

powołane do wykonywania tych obowiązków, 

c) wyciągnąć na podstawie wniosków przeprowadzonego badania, konsekwencji 

służbowych, 

d) przedsięwziąć środki organizacyjne zmierzające do zapobiegania w przyszłości powstaniu 

podobnych zaniedbań, 

e) wystąpić do sądu z powództwem cywilnym o naprawienie szkody majątkowej przeciwko 

osobom bezpośrednio winnym powstania tej szkody oraz przeciwko osobom winnym 

zaniechania obowiązku sprawowania skutecznej kontroli wewnętrznej. 

 

II. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami publicznymi pod względem 

legalności, gospodarności i celowości. 

 

I. Procedura wstępnej kontroli pod względem celowości, gospodarności i legalności 

dokonywanych wydatków.  

1 Szczegółowy system funkcjonowania wstępnej kontroli celowości 

wydatkowanych środków wynika z ustalonych poniżej zasad 

dokumentowania wszelkich operacji gospodarczych i finansowych. 

1.1 Wszelkie operacje gospodarcze powinny być udokumentowane                                                     

prawidłowymi dowodami źródłowymi w sposób kompletny i rzetelny, a 

pracownik koordynujący to zadanie zobowiązany jest do zamieszczenia 

na tych dokumentach adnotacji „wydatek jest uzasadniony pod względem 

celowościowym, gospodarczym i legalnym”. 

1.2 Przed dokonaniem wydatku w kwocie wyższej niż 1.000 zł. pracownik 

zobowiązany jest do sporządzenia zlecenia na zakup dostawy lub usługi, a 

kwocie wyższej niż 3.500 zł. do sporządzenia umowy. Dokumenty te 

należy niezwłocznie przekazać do referatu finansowego. 

1.3 Czynności o których mowa w pkt 1.1 dokonują wyznaczeni pracownicy 

do podpisywania dokumentów księgowych pod względem 

merytorycznym  i zgodności  z ustawą o zamówieniach publicznych – 

zgodnie z załączonym wykazem / załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji /. 

1.4 Wstępną kontrolę bieżących wydatków dokonywanych ze środków 

publicznych pod względem zgodności z planem finansowym dokonują 

pracownicy referatu finansowego / załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji/. 

1.5 W przypadku ustalenia przez osoby, o których mowa w pkt 1.4, że dany 

wydatek nie mieści się w planie finansowym jednostki, osoba ta 

powiadamia głównego księgowego jednostki,  który na tę okoliczność 

spisuje notatkę służbową, jednocześnie o tym fakcie powiadamia 

kierownika jednostki. 
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II. Zasady wstępnej oceny celowości wydatków. 

 

1.1        Bieżąca ocena celowości wydatków sprawowana jest przez głównego 

księgowego jednostki, która polega na: 

a. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z 

ustalonymi założeniami określonymi w art. 138 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

b. sprawdzeniu pod względem finansowym kompletności i rzetelności 

dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych 

c. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych w zakresie 

dokonywanych wydatków. 

 

1.2         Dowodem dokonania kontroli celowości wydatków jest złożenie podpisu 

przez głównego księgowego na dokumentach tych operacji ( finansowych, 

gospodarczych ). 

 

1.3         Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, 

że : 

a. nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych 

rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej 

zgodności z prawem; 

 

b. nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej 

rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących operacji; 

 

c. sprawdził, iż umowy cywilno-prawne rodzące skutki finansowo-

zobowiązaniowe są uprzednio sprawdzone pod względem legalnym 

przez Radcę Prawnego, 

 

d. zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie 

finansowym jednostki. 

 

1.4   Główny księgowy przeprowadzając kontrolę wstępną, bieżącą i następną ma 

prawo żądać od innych służb jednostki:   

 

a. udzielenia w formie ustnej i pisemnej niezbędnych informacji i   

wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i  

wyliczeń uzasadniających dokonaną wstępną ocenę celowości i 

gospodarności wydatków  

b. usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych   

        nieprawidłowości  

 

 

1.5 Ostateczną kontrolę pod względem celowości, gospodarności i legalności 

wszystkich wydatków ze środków publicznych dokonuje kierownik jednostki.  

 

 



 5 

1.6  Na dowód dokonania kontroli kierownik jednostki zamieszcza swój podpis na 

dowodzie księgowym stanowiącym podstawę dokonania wydatku . Złożenie 

podpisu oznacza, że nie wnosi zastrzeżeń w zakresie celowości, gospodarności 

i legalności do dokumentu, w którym dana operacja finansowa ( wydatek ) 

została ujęta. 

 

 

III. Sposób wykorzystania wyników oceny i kontroli o których mowa w pkt. I i  II. 

 

1a     W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ramach prowadzonej 

kontroli wydatków przez Głównego Księgowego o których mowa pkt 1.3, 

Główny Księgowy zobowiązany jest o tym fakcie zawiadomić kierownika 

jednostki w formie ustnej lub pisemnej. 

1b    Informacja o której mowa w pkt 1a w przypadku stwierdzenia naruszenia 

prawa ( istotne lub nieistotne ) podlega zaopiniowaniu przez Radcę 

Prawnego.  

1c    W przypadku  stwierdzenia istotnego naruszenia prawa potwierdzonego w 

opinii pisemnej przez radcę prawnego sprawa podlega przedłożeniu 

Burmistrzowi w celu zajęcia stanowiska w tej sprawie.  

 

 

 


