
Zarz4dzenie wewnptrzne Nr . .ll2
Prezyd iasta Bialegostoku
z dnia rudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania kontroli przez Biuro

Kontroli Urzpdu Miejskiego w Biatymstoku.

Na podstawie art. $ 53 pkt 3,w zwiqzku z $ 51b regulaminu organizacyinego UrzEdu

Miejskiego w Bialymstoku stanowi4cego zalqcznik do zarzqdzenia Nr 328107

Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu

organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Biatymstoku, zmienionego zarzqdzeniami:

Nr 378/07 z dnia 30 marca 2007 r., Nr 654107 z dnia 10 lipca 2007 r., Nr 821/07 z dnia

3 wrzesnia 2007 r., Nr 536107 zdnia l7 wrzesnia 2007 r., Nr 910107 z dma 22

pa1dziernika 2007 r., Nr 1103/08 z dnia 18 stycznia 2008 r., Nr 1546 z dnia 28.lipca

2008 r., Nr 1686/08 z dnia 16 wrzesnia 2008 r., Nr 1716108 z dnia2 paldziemika 2008

r., Nr 1982109 z dnia 29 stycznia 2009 r., Nr 2512109 z dnia 3 sierpnia 2009 r., Nr

2806109 z dnia 30 listopada 2009 r., Nr 3393110 z dnia 8 lipca 2010 r.,Nt 3762110 z

dnia 6 wrzesnia 2010 r., Nr 3972110 z dnia 16 listopada 2010 r., Nr 303/10 z dnia 3l

grudnia 2010 r.,Nr 678/1 | z dnia 30 marca 20Il r., Nr 978/11 z dnia30 czerwca2}ll

r., Nr 1689112 zdnia 3stycznia 2012 r., Nr I780lI2 z dnia 10 lutego 2012 r.,

Nr 1836/12 zdnia I marca 2012 r.,Nr 2227112 z dnia29 czerwca2012 r. oraz Nr

255ll l2 z dnia28 sierpnia2012 r., Nr 2743112 z dnia 6 l istopada2012 r., Nr 2757112

z dniag listopada2012 r. zarzqdzam, co nastgpuje:

sl
Wprowadzam regulamin przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urzqdu

Miejskiego w Biatymstoku, w brzmieniu stanowi4cym zalqcznik do niniejszego

zarzadzenta.

$2
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku.

$3
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

MIASTA

lluskolaski

SREZVU



Zalqcznik A
do zarzqdzenia wewngtrznego Nr'l ll2
Prezyd Miasta Bialegostoku
zdnia grudnia 2012r.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA POST4POWAN KONTROLNYCH
PR.ZEZ BIURO KONTROLI URZ4DU MIEJSKIEGO

W BIALYMSTOKU

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

sl

Regulamin przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli UrzEdu Miejskiego
w Bialymstoku, zwany w dalszej czQSci regulaminem, okreSla zasady, spos6b i tryb
prowadzenia postgpowania kontrolneg o oraz postEpowania pokontrolnego.

Ilekroc w regulaminie jest mowa o:
1) jednostce kontrolowanej - nale|y przez to rozumie6 jednostki organrzacyjne

Urzgdu, miejskie jednostki organizacyjne (ednostki budZetowe i samorzqdowe
zaktady budzetowe utworzone przez Miasto Bialystok, instytucje kultury, dla
kt6rych Miasto Biatystok jest organizatorem, publiczne zaklady opieki
zdrowotnej, dla kt6rych Miasto Biatystok jest organem zalo?ycielskim),
podmioty posiadajqce osobowoSd prawnq w kt6rych Miasto Bialystok posiada
co najmniej 50% udzialow lub akcji, a takhe inne podmioty, kt6re wydatkuj4
Srodki publiczne przekazywane im przez Miasto Bialystok;

2) kierowniku jednostki kontrolowanej - nalely przez to rozumied dyrektor6w
jednostek organizacyjnych Urzgdu, dyrektor6w miejskich jednostek

s2

organizacyjnych, zarzqdy podmiot6w posiadaj4cych osobowoS6
w kt6rych Miasto Bialystok posiada co najmniej 50o/o udzial6w
atakhe zarzqdy innych podmiot6w, kt6re wydatkuj4 Srodki
przekazywane im przez Miasto Bialystok;

3) postppowaniu kontrolnym - nale?y przez to rozumie6 czynnoSci
z ustaleniem stanu faktycznego i sformulowaniem protokolu kontroli;

4) postppowaniu pokontrolnym - nale?y przez to rozumie6 czynnolcr zwiqzane
ze sporzqdzeniem wyst4pienia pokontrolnego oraz zawiadomienia do
Rzecznika Dyscypliny Finans6w Publicznych o popelnieniu czynu noszqcego
znamiona naruszenia dyscypliny finans6w publicznych lub zawiadomienia do
wlaSciwych organ6w o podejrzeniu popelnienia przestppstwa lub wykroazenra;

prawn%
lub akcji,
publiczne

zwiqzane



jednostce kontrolujAcej - nale|y przez to rozumie6 Biuro Kontroli lub inn4
j ednostkg or ganizacyjn4 Urz g du, up owazni on4 do pr zepr ow adzenia kontro I i ;
kontroluj4cym - naleay przez to rozumie6 pracownika Biura Kontroli lub
pracownika innych jednostek organizacyjnych UrzEdu powolanego w sklad
zespolu kontroluj4cego celem przeprowadzenia postEpowania kontrolnego i
postEpowania pokontrolnego;

7) koordynatorze kontroli nale|y przez to rozumret kontroluj4cego

W znaczone go do kierowania zespolem kontroluj 4cym.

s3
Cele kontroli

Celem przeprowadzanych kontroli jest pomoc kierownictwu w doskonaleniu metod
zarzqdzania jednostkami kontrolowanymi poprzez ustalenie i eliminowanie w toku
kontroli nieprawidlowoSci oraz nadzorowanie realizacji wydanych zaleceh
pokontrolnych, a takae rozsqdne zapewnienie, 2e gospodarka finansowa .oraz

ewidencja ksiEgowa w jednostkach kontrolowanych, w kt6rych nie funkcjonuje audyt
wewngtrzny, jest prowadzona prawidlowo, a sprawozdania finansowe i budzetowe s4
rzetelne i wiarygodne poprzez;

1 ) prowadzenie kontroli gospodarki finansowej ;
2) formulowanie wyst4pieri pokontrolnych;
3) nadz6r nad r ealizacjq zaleceri pokontrolnych ;
4) formutowanie zawiadomieri do wlaSciwych organ6w.

s4
Rodzaje kontroli

Kontrole mogq byi prowadzonejako:
1) kompleksowe - obejmuj4ce caloksztah dzialalnoSci jednostki kontrolowanej;
2) problemowe - obejmuj4ce wybrane zagadnienia z dzialalnoSci jednostki

kontrolowanej;
3) sprawdzajqce maj4ce na celu zbadanie sposobu realizacji zaleceh

pokontrolnych, s formulowanych po przeprowadzonych kontrolach ;
4) doralne (zlecone) - wykonywane na polecenie Prezydenta Miasta maj4ce

charakter interwencyjny, wynikaj4cy z potrzebv pilnego zbadania naglych
zdarzei.

ss
Planowanie

1. Biuro Kontroli prowadzi kontrole na podstawie:
1) rocznego planu, kt6ry jest przedkladany Prezydentowi Miasta do zatwrerdzenia

w terminie do 31 grudnia roku poprzedzajqcego realizacjE planu;

s)

6)



2.

2) poleceh Prczydenta Miasta dotyczqcych przeprowadzenia kontroli dora2nych.
Wnioski o przeprowadzenie kontroli doraLnych mogq zglaszac do Prezydenta:
ZastEpcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, dyrektorzy jednostek

organizacyjnych UrzEdu oraz dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych.
Przy opracowywaniu rocznych plan6w kontroli uwzglEdnia sip w szczeg6lnoSci:
1) wyniki wczesniej przeprowadzonych kontroli;
2) propozycje przedstawione przez dyrektor6w jednostek organizacyjnych Urzgdu

sprawuj4cych merytoryczny nadzor nad miejskimi jednostkami

organizacyjnymi. Propozycj e nale|y skladad do Biura Kontroli w terminie do
dnia 1 grudnia kaadego roku, celem objgcia wskazanych zagadnieri planem
kontroli na rok nastEpny.

s6
Organizacja kontroli

Kontroluj4cy przeprowadzajq kontrole na podstawie imiennego upowaznienia,
okreSlaj4cego jednostkE kontrolowanq przedmiotowy zakres kontroli, okres objEty
kontrol4 i przewidywany czas jej trwania, wedlug wzoru zamieszczonego przy

regulaminie wykonywania kontroli instytucj onalnej w UrzEdzie.
Imienne upowaznienie do przeprowadzenia kontroli podpisuje Prezydent Miasta
lub z upowaznienia ZastEpca Prezydenta Miasta na wniosek Dyrektora Biura
Kontroli.
Kontrola dzialalnolci sp6lek komunalnych, w kt6rych Miasto Biatystok ma co
najmniej 50oh udziat6w lub akcji przeprowadzana jest na polecenie Prezydenta
Miasta po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia wsp6lnik6w/akcjonariuszy lub
r ad nadzor czy ch tych sp6lek.
Do przeprowadzenia kontroli spraw lub dokument6w stanowi4cych informacjE
niejawn4 konieczne jest uprzednie wyruZenie zgody przez Pelnomocnika
Prezydenta ds. Ochrony Informacj i Niej awnych.
Kontroluj4cy podlega vrrylqczeniu z udziatu w kontroli, jezeli dotyczy dzialalnoSci
wykonywanej przez niego, jego maLhonka oraz krewnych i powinowatych do
drugiego stopnia.
Postgpowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie jednostki kontrolowanej
w miejscu i czasie wykonywania jej zadafi. Postgpowanie kontrolne moze by6
r6wnie|w miarE potrzeb przeprowadzane w siedzibie Biura Kontroli.

s7
Prawa i obowi4zki kontroluj4cych

PrzedpodjEciem czynnoSci kontrolnych kontroluj4cy dokonujqanahzy material6w
z poprzednio prowadzonych kontroli, w tym zaleceh pokontrolnych.
Przed rozpoczeciem czynnoSci kontroluj4cy przedstawiaj4 kierownikowi jednostki

kontrolowanej upowahnienie do przeprowadzenia kontroli oraz dow6d osobisty
i dokonujq wpisu w ksi4zce kontroli tej jednostki.

l .
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3 .

4.
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6.
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3 . Do obowi qzkow kontroluj4cych nale?y :
1) bezstronne i terminowe wykonanie powierzonych im zadah;
2) obiektywne ustalenie i rzetelne dokumentowanie wynik6w kontroli;
3) stale podnoszenie kwalifikacjr zawodowych.

4. Kontroluj4cy wykonuj4c czynnoSci z zachowaniem przepis6w o ochronie
informacj i niej awnych maj 4 prawo do:
1) wgl4du do wszystkich dokument6w zwiqzanych z dzialalnoici4 jednostek

kontrolowanych, zabezpieczenia dokument6w i innych material6w
dowodowych;

2) swobodnego wstgpu do obiekt6w i pomieszczenjednostek kontrolowanych;
3) przeprowadzania oglpdzin obiekt6w, skladnik6w maj4tkowych i przebiegu

okreslonych czynnoSci w obecnoSci pracownika jednostki kontrolowanej

W znaczone go prze z j ego kierownika;
4) Lqdania od pracownik6w jednostek kontrolowanych udzielama ustnych

i pisemnych wyjaSnieri;
5) sporz4dzania niezbqdnych do przeprowadzenia kontroli odpis6w, kopii lub

wyci4g6w z dokument6w;
6) zqdania od kierownika jednostki kontrolowanej zestawief i obliczefr

opracowanych na podstawie dokument6w jednostki kontrolowanej ;
7) dostEpu do danych osobowych dotycz4cych kwalifikacji i wynagrodzenra

pracownik6w samorz4dowych;
8) zasiggania w zwiqzku z ptzeprowadzonq kontrol4 informacji w jednostkach

organizacyjnych IJrzEdu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz Zqdanta
wyjaSnieri od pracownik6w tych jednostek;

9) korzystania za zgodqPrezydenta Miasta z pomocy biegtych i specjalist6w;
1O)utrwalania czynnoSci kontrolnych za pomoce wzqdzen technicznych sluz4cych

do utrwalania obrazu lub dzwiEku.
5. Koordynator kontroli organizuje pracp zespolu kontroluj4cego, w szczeg6lnoSci:

1) dokonuj e podzialu zadafi mipdzy czlonk6w zespolu i koordynuj e ich dzialania
2) zapewnia prawidlowe i terminowe przeprowadzanie kontroli przez zesp6l;
3) r ozstrzy ga r ozbieznoSci mipdzy czlonkami zespolu ;
4) rcprezentuje zesp6l wobec kierownika kontrolowanej jednostki.

6. Kontroluj4cy jest obowi4zany zachowal w tajemnicy informacje, kt6re uzyskal
w zwi4zku z wykonywaniem obowi4zk6w sluzbowych. Obowiqzek zachowania
taj emnicy trwa r6wn ieL po ustaniu zatrudnienia.

$8
Obowi4zki jednostki kontrolowanej

1. Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowi4zek przedloLy1 na Zqdame
kontroluj4cego wszelkie dokumenty niezbgdne do przygotowania
i przeprow adzenia kontroli.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnra kontroluj4cym warunki i Srodki
niezbgdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, aw szczeg6lnoSci:
1 ) niezwlocznie przedstaw ia lqdane dokumenty i matetialy ;



2.

4.

2) zapewnia terminowe udzielanie wyjaSnieri przez pracownik6w jednostki;

3) udostgpnia oddzielne pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli;
4) udostEpnia urzqdzenia techniczne dla potrzeb wykonywania czynnoSci

kontrolnych.
3. W przypadku, gdy kierownik jednostki kontrolowanej uchyla sig od kontroli lub

utrudnia jej prowadzenie, kontroluj4cy informuje o tym fakcie Dyrektora Biura
Kontroli, kt6ry przedldada w tym zakresie stosown4 informacje Prezydentowi
Miasta.

l .

Rozdzial II
Postgpowanie kontrolne

se
Tryb i dokumentowanie postgpowania kontrolnego

Kontrola przeprowa dzana jest jednoosobowo lub ptzez zesp6l kontroluj4cy.
W przypadku powolania zespolu wyznacza sig koordynatora kontroli.
Kontroluj4cy przeprowadza kontrolg w oparciu o treSi upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli, zgodnie z zasadami i trybem postppowania kontrolnego
okreSlonym w niniej szym regulaminie.

3. Kontrolujqcy dokonuje w spos6b obiektywny i niezalelny ustaleri stanu
faktycznego w zal<resie funkcjonowania jednostki kontrolowanej oraz rzetelnie je

dokumentuje.
Kontroluj4cy ustala stan faktyazny na podstawie zebranych w toku postppowania
dowod6w. Dowodami se w szczeg6lnoSci dokumenty, zabezpteczone rzeczy,
wyniki oglgdzin, opinie bieglych oraz pisemne wyjaSnienia i oSwiadczenia.
Zgodno!;c odpis6w i wyci4g6w oraz zestawieri i obliczefi z oryginalnymi
dokumentami potwierdzakierownik jednostki w kt6rej dokumenty siE znajduj4 lub
osoba do tego upowazniona.
Kontrolujqcy informuje w toku kontroli kierownika jednostki kontrolowanej
o ustaleniach wskazuj4cych na nieprawidlowoSci w dzialalnoSci jednostki.

Kaada osoba mohe z wlasnej woli zloLyd kontroluj4cemu pisemne lub ustne
oSwiadczenie dotyczqce przedmiotu kontroli. JeLeli ma ono nviqzek
zprzedmiotem kontroli kontroluj4cy nie mohe odm6wi6 j"go przyjgcia.
W przypadku oSwiadczenia ustnego kontroluj4cy ma obowi4zek natqokolicznoS6
sp or zqdzic notatkE sluzb ow4.
Jeaeli w toku kontroli powstanie w4tpliwoSd wymagaj4ca interpretacji przepis6w
prawnych kontroluj4cy zwraca sig do Radc6w Prawnych Urzgdu o wydanie opinii
prawnej w przedmiotowej sprawie.
Kontroluj4cy jest zobowiqzany niezwlocznie na piSmie .poinformowad kierownika
jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu niebezpieczeristwa dla irycia i zdrowia
ludzkiego lub groZqcego niepowetowanq szkod4 w mieniu w celu zapobiehenia
wystgpujqcemu niebezpieczefstwu lub szkodzie. Kierownik jednostki

kontrolowanej ma obowi4zek poinformowa6 na piSmie o podjEtych w powyzszej

5.

6.

8.



sprawie dzialaniach Dyrektora Biura Kontroli kt6ry informuje o tym fakcie
Prezydenta Miasta.

9. Wyniki przeprowadzonych kontroli przedstawiane s4w protokole kontroli.
1 0. Protok6l kontroli powinien zawreraf;

1 ) podstawQ przeprow adzenia kontroli;
2) oznaczenie jednostki kontrolowanej w jej pelnym brzmieniu, jej adres oraz

nazwe organu sprawuj4cego nadz6r, z uwzglpdnieniem zmian w okresie
objptym kontrolq

3) imip i nazwisko kierownika jednostki oraz gl6wnego ksipgowego jednostki

kontrolowanej, okres ich zatrudnienia, z uwzglgdnieniem zmian w okresie
objEtym kontrol6

4) w skazanie formy or ganizacy jno-prawnej j ednostki kontrolowanej ;
5) numer upowaznienia do przeprowadzeniakontroli oraz datpjego podpisania;
6) datg r ozpoczecia i zakohczenia czynnoSci kontrolnych;
7) okreslenie zakresu przedmiotowego kontroli i okresu objgtego kontrolq
8) wykaz stanowisk sluzbowych pracownik6w, ktorzy udzielali wyjaSniefi

w trakcie kontroli;
9) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego ze wskazaniem

podstawy dokonanych ustaleri;
10)wskazanie stwierdzonych nieprawidlowoSci, ewentualnie przyczyn ich

powstania, skutk6w oraz os6b zanie odpowiedzialnych;
1l)informacjg o sporzqdzonych protokolach dodatkowych, odpisach i wyci4gach,

oSwiadczeniach, zab ezpieczonych dowodach ;
I2)dane o liczbie egzemplarzy protokolu;
l3)wzmiankE o dorpczeniu jednego egzemplarza protokolu kierownikowi jednostki

kontrolowanej;
14)informacjp o przysluguj4cych kierownikowi jednostki kontrolowanej

uprawnieniach dotyczqcych mozliwoSci wniesienia zastrzeheh do treSci
protokolu oraz o prawie odmowy podpisania protokolu;

15)adnotacjQ o dokonaniu w jednostce kontrolowanej wpisu do ksiggi ewidencji
kontroli.

1 1. Dokonane w protokole poprawki, skreslenia i uzupelnienia musz4 by6
zaparafowane przez kontroluj4cego wraz ze wskazaniem daty sporzqdzema
poprawki.

l2.Kontroluj4cy, kierownik jednostki kontrolowanej oraz jej gl6wny ksipgowy
parafuj4 kaadq ze stron protokolu kontroli oraz podpisuj4 ostatni4 stronQ wraz z
podaniem miejsca i daty wykonania tej czynnoSci.

l3.Oryginal protokoLu z przeprowadzonej kontroli sporzqdzany jest w dw6ch a w
uzasadnionych przypadkach w trzechjednobrzmi4cych egzemplarzach, z kt6rych
jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej, a drugi przechowywany jest w aktach
kontroli w Biurze Kontroli.
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3 .

4.
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s10
Tryb i zasady zglaszaniazastrzeiLefi do protokolu kontroli

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo zgloszenta,
umotywowanych zastrzehen co do ustaleri zawartych w protokole.
Zastrzeaenia nale|y zloZy(, na piSmie w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania protokolu do Biura Kontroli.
W razie zgloszenia zastrzeaen kontroluj4cy jest obowi4zany dokona6 ich analizy i
w miarE potrzeby podj46 dodatkowe czynnoSci kontrolne, a w przypadku

stwierdzenia zasadnoSci zastrzehefttwzglgdni6 je przy ustaleniach koricowych.
W razie nieuwzglpdnienia zasftzeheh w caloSci lub w czpSci Dyrektor Biura
K o ntro I i p r zekazt$ e na p i S m i e stan ow i sk o zglaszaj qc emu zastt zehenta.
Kierownik jednostki kontrolowanej moze odm6wi6 podpisania protokolu kontroli,
skladaj4c w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaSnienie tej
odmowy.

6. O odmowie podpisania protokolu kontroli i zloheniu wyjaSnieri kontroluj4cy czyni
wzmiankg w protokole.

7 . Odmowa podpisania protokolu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej
nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu przez kontroluj4cego i realizacji
ustaleri kontroli.

1 .

s11
Narada pokontrolna

Na wniosek Dyrektora Biura Kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zwoluje
naradE pokontrolnqz:udziahem zainteresowanych pracownik6w, w celu om6wienia
stwierdzonych nieprawidlowoSci i wniosk6w, jakie wynikaj4 z ustaleri kontroli.
Prezydent Miasta, Zastgpcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, mohe
zaruqdzi| naradg pokontroln4, gdy wyniki kontroli, a w szczeg6lnoSci rodzaj
stwierdzonych nieprawidlowo6ci wymaga zwolania takiej narady. Wniosek o
zwoLanie takiej narady moae zloLyf Dyrektor Biura Kontroli lub kierownik
jednostki kontrolowanej.
Uczestnikami narad, o kt6rej mowa w ust. 2 s4:
I) zarzqdzaiqcy naradp pokontroln6
2) ZastEpca Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta sprawuj4cy nadz6t

merytoryczny nad zakresem spraw bgdqcych przedmiotem kontroli;
3) Dyrektor Biura Kontroli;
4) kierownik jednostki kontrolowanej;
5) kontroluj4cy;
6) inne osoby wskazane przez Prezydenta Miasta.

2.

3 .
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l .
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$12
Akta kontroli

Kontrolujqcy dokumentuje przebieg i wyniki kontroli zaldadajqc i prowadz4c
w tym celu akta kontroli.
Akta kontroli obejmuj 4:
1) upowaznienie do przeprowadzania kontroli;
2) dokumenty i materialy stanowi4ce podstawE dokonanych ustalet'r,

tj:potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem kopie dokument6w, odpisy
i wyci4gi z dokument6w, noSniki utrwalonego obrazu lub dZwigku;

3) protok6l kontroli wraz z zalqcznikami na kt6re sktadaj4 siQ pisemne
oSwiadczenia i wyjaSnienia, notatki sluzbowe, przyjEte ustne oSwiadczenia oraz
inne zdarzenia istotne dla ustaleri kontroli;

4) wystqpienia pokontrolne.

Rozdzial III
Postgpowanie pokontrolne

s13
Wyst4pienie pokontrolne

Dyrektor Biura Kontroli po zakoriczeniu postgpowania kontrolnego przekazuje
Prezydentowi Miasta do podpisania wyst4pienia pokontrolne sporz4dzone w

oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli.
Wystqrienie pokontrolne otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej oraz rnne
o s oby zob ow iqzane do wykonani a zale ceh p okontro lny ch.
Kserokopig wystqpienia pokontrolnego otrzymujq jednostki organizacyjne Urzgdu
sprawuj 4c e nadz6r merytoryc zny nad j edn o stk4 kontro I owan4.

s14
Kontrola r ealizacii zalecefi poko ntrol nych

Jednostki, w stosunku do kt6rych sformulowane zostaly wystqlienia pokontrolne,

obowi4zane s4 do sporzqdzenia sprawozdania z przebiegu realizacji tych zaleceh
w terminie okreSlonym w wyst4pieniu.
Kontroluj4cy analizlj4 treS6 nadeslanego sprawozdania z wykonania zalecen
pokontrolnych, sprawdzaj4 i oceniajau czy udzielone odpowiedzi na zalecenia
pokontrolne Swiadczqo zrealizowaniu w caloSci treSci zalecenpokontrolnych.
O odmowie wykonania, nieprawidlowej realizacjr lub nieuzasadnionym op6Znieniu
realizaili zaleceh pokontrolnych przez jednostkE, do kt6rej zalecema zostaly
skierowane, Dyrektor Biura Kontroli zawiadamia, odpowiednio osoby
zainteresowane sprawuj4ce nadz6r wynikaj4cy z odrgbnych zarzqdzen Prezydenta
Miasta.

2.

3.

2 .

3 .



2.

3 .

1 .

sls
Naruszenie dyscypliny finans6w publicznych, podejrzenie popelnienia

przestgpstwa lub wykroczenia

W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzonych czynnoSci kontrolnych czyn6w
nosz4cych znamiona naruszenia dyscypliny finans6w publicznych w rozumieniu
obowi4zujEcych przepis6w w tym zakresie, Dyrektor Biura Kontroli przedklada do
podpisu Prezydentowi zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finans6w
Publicznych o ujawnionych okolicznoSciach wskazuj4cych na naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych.
Po otrzymaniu od Komisji Orzekaj4cej w sprawach o naruszenie dyscypliny
finans6w publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bialymstoku
prawomocnego orzeczenia stwierdzaj4cego naruszenie dyscypliny finans6w
publicznych przez pracownika kontrolowanej jednostki, kopia dokumentu w tej
sprawie przekazywana jest osobom odpowiedzialnym za sprawy kadrowe, celem
wlqczenia do akt osobowych.
W razie uzasadnionego podejrzenia popelnienia przestppstwa lub wykroczenia
Dyrektor Biura Kontroli niezwlocznie o tym fakcie powiadamiaPrezydenta Miasta
a nastEpnie przedklada Prezydentowi do podpisu zawiadomienie do wlaSciwego
organu powolanego do Scigania przestEpstw lub wykroczen.

t .

$16
Informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych kontroli

Biuro Kontroli sporuqdza informacjg o przebiegu i efektach kontroli
przepr ow adzonych w j ednostkach.
Informacja o kt6rej mowa w ust. I sporzqdzana jest:
1) kazdorazowo w sytuacji stwierdzonych licznych nieprawidlowoSci;
2) w terminie do 30 marca zarokpoprzedni.
Informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych kontroli przekazywana jest

Prezydentowi Miasta.
Informacje o kt6rych mowa w ust.l podlegajq publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta B ialegostoku.

$17
Zal4czniki

W ramach postEpowafr kontrolnych przeprowadzanych przez Biuro Kontroli mozliwe
j est stosowanie nastppuj 4cych formularzy:

protokolu zpobrania dowod6w, stanowi4cego zalqcznik nr 1;
protokolu oglgdzin, stanowi4cego zalqcznik nr 2;
protokolu przyjpcia ustnych wyjaSnieri, stanowi4cego zalqcznik nr 3.

2.

3 .

4.
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ZalqcznikNr I do Regulaminu

(piecz96 jednostki kontrolujqcej)

Biatystok, dnia ........................20.....r.

,,sluty tylko do u2ytku wewnptrzncgo"

Protok6l

z pobrania dowod6w

W dniu .............20.......r. kontroluj4cy
(imig, nazwisko, stanowisko)

dzialajqc na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Bialegostoku do przeprowadzenia

kontroli nr ............. z dnia ...... w obecnoSci

1)............ ....i;;:#;;ffi;;;;;;;ffi;;;.

2) . . . . . . . . . . . . .

3 ) . . . . . . . . , . . . . .

pobral i dotqczyl do protokolu nastgpujqce dowody:

1) """"""" ""i;;il#il;il;;;il;,ilj;;;,;;;;;;;""""""
2) . . . . . . . . . . . . .

3 ) . . . . . . . . . . . . .

Z podanych wyzej dowod6w sporzqdzano/ nie sporz4dzano .....'...'... odpis6w.

Protok6l sporzqdzono w jednobrzrni4cych egzemplaruach i po odczytaniu

podpisano. Jeden egzemplarz protokolu wrQczono osobie, od kt6rej zabrano dowody.

( podpis osoby konfiolujqcej) ( podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

PREZYDEN



Zal4cmikNr 2 do Regulaminu

(piccz96 jednostki kontrolowanej)

Protok6l oglgdzin

Na podstawie upowaZnienia Prezydenta Miasta

Nr . . . .  . . . . zdn ia

Bialegostoku do przeprowadzenia kontroli

( imig, nazwisko i stanowisko slu2bowe kontrolera)

dzialajqc w obecno6ci ......,.......
( imig, nazwisko i stanowisko shribowe osoby ucz€stnicz4cej w oglgdzinach)

dokonal w dniu

oglgdzin
( okedlenie obiektu, skladnik6w maj4tkowych, przebiegu czynno{ci poddanych oglgdzinom)

w wyniku kt6rych ustalono, co nastgpuje:

W toku oglgdzin dokonano utrwalenia stanu

zapomocq

kt6re stano wiq zalqcznik do protokolu.

( data i miejsoowoS6)

( podpis osoby uczestnicz4cej w oglgdzinach) ( podpis konrolera)



Zal4cznik Nr 3 do Regulaminu

(piecz4C jednostki kontrolujqpej)

Protok6l przyj tcia ustnych rvyj a5nief

Na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Bialegostoku do przeprowadzenia kontroli

N r . . .  r . . . r . r .  z d n i a

( imig, nazwisko i stanowisko shrrbowe kontrolerd

w dniu ,przyid od .............
( imig, nazwisko oraz stanowisko sluzbowe skladaj4cego o6wiadczenie)

ustne wyjaSnienie w sprawie

nastqpujqcej treSci

P rzed podpi saniem skladaj qcy wyj aSnien ia zapoznal si g z treSci4 protokolu.

( data i miejscowo$)

( podpis konholero

PREZY$h:N" 
ASTA

( podpis osoby skladaj4cej o$wiadczenie)




