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Zarz4dzeniewewnptrzne Nr .
iasta Bialegostoku
Prezyd
2012 roku
rudnia
z dnia

w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania kontroli przez Biuro
Kontroli Urzpdu Miejskiego w Biatymstoku.
Na podstawieart. $ 53 pkt 3,w zwiqzkuz $ 51b regulaminu organizacyinegoUrzEdu
Miejskiego w Bialymstoku stanowi4cego zalqcznik do zarzqdzenia Nr 328107
PrezydentaMiasta Bialegostokuz dnia 1 marca 2007 r. w sprawie nadaniaregulaminu
organizacyjnegoUrzgdowi Miejskiemu w Biatymstoku, zmienionego zarzqdzeniami:
Nr 378/07z dnia30 marca 2007r., Nr 654107z dnia 10 lipca 2007 r., Nr 821/07z dnia
3 wrzesnia 2007 r., Nr 536107 zdnia l7 wrzesnia 2007 r., Nr 910107z dma 22
pa1dziernika2007 r., Nr 1103/08z dnia 18 stycznia2008 r., Nr 1546z dnia 28.lipca
z dnia2 paldziemika2008
2008 r., Nr 1686/08z dnia 16 wrzesnia2008r., Nr 1716108
r., Nr 1982109z dnia 29 stycznia2009 r., Nr 2512109z dnia 3 sierpnia 2009 r., Nr
2806109z dnia30 listopada2009r., Nr 3393110z dnia 8 lipca 2010 r.,Nt 3762110z
dnia 6 wrzesnia2010r., Nr 3972110z dnia 16 listopada2010 r., Nr 303/10z dnia3l
grudnia2010r.,Nr 678/1| z dnia30 marca20Il r., Nr 978/11z dnia30 czerwca2}ll
r., Nr 1689112zdnia 3stycznia 2012 r., Nr I780lI2 z dnia 10 lutego 2012 r.,
Nr 1836/12zdnia I marca 2012 r.,Nr 2227112z dnia29 czerwca2012r. oraz Nr
z dnia6 listopada2012r., Nr 2757112
255lll2 z dnia28 sierpnia2012r., Nr 2743112
co nastgpuje:
z dniag listopada2012r. zarzqdzam,

sl

Wprowadzam regulamin przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urzqdu
Miejskiego w Biatymstoku, w brzmieniu stanowi4cym zalqcznik do niniejszego
zarzadzenta.

$2

Wykonanie zarzqdzeniapowierzam Dyrektorowi Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

$3
Zarzqdzeniewchodzi w Zyciez dniem podpisania.

SREZVU

MIASTA
lluskolaski

Zalqcznik
A
do zarzqdzeniawewngtrznegoNr'l
Miasta Bialegostoku
Prezyd
grudnia2012r.
zdnia
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REGULAMIN PRZEPROWADZANIA POST4POWANKONTROLNYCH
PR.ZEZ BIURO KONTROLI URZ4DU MIEJSKIEGO
W BIALYMSTOKU

Rozdzial I
Postanowieniaog6lne

sl
Regulamin przeprowadzaniakontroli przez Biuro Kontroli UrzEdu Miejskiego
w Bialymstoku, zwany w dalszej czQSciregulaminem,okreSla zasady,spos6bi tryb
prowadzeniapostgpowaniakontrolnego oraz postEpowaniapokontrolnego.
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Ilekrocw regulaminiejest mowa o:
1) jednostce kontrolowanej - nale|y przez to rozumie6jednostki organrzacyjne
Urzgdu, miejskie jednostki organizacyjne(ednostki budZetowei samorzqdowe
zaktadybudzetoweutworzone przez Miasto Bialystok, instytucje kultury, dla
kt6rych Miasto Biatystok jest organizatorem, publiczne zaklady opieki
zdrowotnej, dla kt6rych Miasto Biatystok jest organem zalo?ycielskim),
podmioty posiadajqceosobowoSdprawnq w kt6rych Miasto Bialystok posiada
co najmniej 50% udzialow lub akcji, a takhe inne podmioty, kt6re wydatkuj4
Srodkipubliczne przekazywaneim przezMiasto Bialystok;
2) kierowniku jednostki kontrolowanej - nalely przez to rozumied dyrektor6w
jednostek organizacyjnych Urzgdu, dyrektor6w miejskich jednostek
organizacyjnych, zarzqdy podmiot6w posiadaj4cych osobowoS6 prawn%
w kt6rych Miasto Bialystok posiada co najmniej 50o/oudzial6w lub akcji,
atakhe zarzqdy innych podmiot6w, kt6re wydatkuj4 Srodki publiczne
przekazywaneim przez Miasto Bialystok;
3) postppowaniu kontrolnym - nale?y przez to rozumie6 czynnoSci zwiqzane
z ustaleniemstanu faktycznegoi sformulowaniemprotokolu kontroli;
4) postppowaniu pokontrolnym - nale?yprzez to rozumie6 czynnolcr zwiqzane
ze sporzqdzeniem wyst4pienia pokontrolnego oraz zawiadomienia do
Rzecznika Dyscypliny Finans6w Publicznych o popelnieniu czynu noszqcego
znamiona naruszeniadyscypliny finans6w publicznych lub zawiadomieniado
wlaSciwychorgan6w o podejrzeniupopelnieniaprzestppstwalub wykroazenra;

s) jednostce kontrolujAcej

- nale|y przez to rozumie6 Biuro Kontroli lub inn4
j ednostkgor ganizacyjn4Urz gdu, upowaznion4 do pr zeprow adzeniakontroIi ;
6) kontroluj4cym - naleay przez to rozumie6 pracownika Biura Kontroli lub
pracownika innych jednostek organizacyjnychUrzEdu powolanegow sklad
zespolu kontroluj4cego celem przeprowadzeniapostEpowaniakontrolnego i
postEpowaniapokontrolnego;
nale|y przez to rozumret kontroluj4cego
7) koordynatorze kontroli
go do kierowaniazespolemkontroluj4cym.
W znaczone
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Cele kontroli
Celem przeprowadzanychkontroli jest pomoc kierownictwu w doskonaleniumetod
zarzqdzaniajednostkami kontrolowanymi poprzez ustalenie i eliminowanie w toku
kontroli nieprawidlowoSci oraz nadzorowanie realizacji wydanych zaleceh
pokontrolnych, a takae rozsqdne zapewnienie, 2e gospodarka finansowa .oraz
ewidencjaksiEgowaw jednostkachkontrolowanych,w kt6rych nie funkcjonuje audyt
wewngtrzny,jest prowadzonaprawidlowo, a sprawozdaniafinansowei budzetowes4
rzetelnei wiarygodne poprzez;
1) prowadzeniekontroli gospodarkifinansowej;
2) formulowaniewyst4pieripokontrolnych;
3) nadz6r nad r ealizacjqzaleceripokontrolnych;
4) formutowanie zawiadomierido wlaSciwych organ6w.
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Rodzajekontroli
Kontrole mogq byi prowadzonejako:
jednostki kontrolowanej;
1) kompleksowe- obejmuj4cecaloksztahdzialalnoSci
obejmuj4ce wybrane zagadnieniaz dzialalnoSci jednostki
2) problemowe
kontrolowanej;
maj4ce na celu zbadanie sposobu realizacji zaleceh
3) sprawdzajqce
pokontrolnych,sformulowanychpo przeprowadzonychkontrolach;
4) doralne (zlecone) - wykonywane na polecenie Prezydenta Miasta maj4ce
charakter interwencyjny, wynikaj4cy z potrzebv pilnego zbadania naglych
zdarzei.
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Planowanie
1. Biuro Kontroli prowadzikontrolena podstawie:
1) rocznegoplanu, kt6ry jest przedkladanyPrezydentowiMiasta do zatwrerdzenia
realizacjEplanu;
w terminie do 31 grudniaroku poprzedzajqcego

2) poleceh PrczydentaMiasta dotyczqcychprzeprowadzeniakontroli dora2nych.
Wnioski o przeprowadzeniekontroli doraLnychmogq zglaszacdo Prezydenta:
ZastEpcyPrezydenta,SekretarzMiasta, Skarbnik Miasta, dyrektorzyjednostek
organizacyjnychUrzEdu oraz dyrektorzymiejskich jednostek organizacyjnych.
2 . Przy opracowywaniurocznychplan6w kontroli uwzglEdniasip w szczeg6lnoSci:
1) wyniki wczesniejprzeprowadzonychkontroli;
2) propozycje przedstawioneprzez dyrektor6w jednostek organizacyjnychUrzgdu
jednostkami
miejskimi
sprawuj4cych merytoryczny nadzor nad
organizacyjnymi. Propozycje nale|y skladad do Biura Kontroli w terminie do
dnia 1 grudnia kaadego roku, celem objgcia wskazanych zagadnieriplanem
kontroli na rok nastEpny.
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Organizacja kontroli
l . Kontroluj4cy przeprowadzajqkontrole na podstawie imiennego upowaznienia,

2.

3.

4.

5.

6.

jednostkE kontrolowanq przedmiotowy zakreskontroli, okresobjEty
okreSlaj4cego
kontrol4 i przewidywany czas jej trwania, wedlug wzoru zamieszczonegoprzy
regulaminiewykonywania kontroli instytucjonalnejw UrzEdzie.
Imienne upowaznienie do przeprowadzeniakontroli podpisuje PrezydentMiasta
lub z upowaznienia ZastEpcaPrezydentaMiasta na wniosek Dyrektora Biura
Kontroli.
Kontrola dzialalnolci sp6lek komunalnych, w kt6rych Miasto Biatystok ma co
najmniej 50oh udziat6w lub akcji przeprowadzanajest na polecenie Prezydenta
Miasta po uzyskaniu zgody walnego zgromadzeniawsp6lnik6w/akcjonariuszylub
r ad nadzorczych tych sp6lek.
Do przeprowadzeniakontroli spraw lub dokument6w stanowi4cych informacjE
niejawn4 konieczne jest uprzednie wyruZenie zgody przez Pelnomocnika
Prezydentads. Ochrony Informacji Niej awnych.
Kontroluj4cy podlega vrrylqczeniuz udziatu w kontroli, jezeli dotyczy dzialalnoSci
wykonywanej przez niego, jego maLhonkaoraz krewnych i powinowatych do
drugiegostopnia.
Postgpowaniekontrolne prowadzone jest w siedzibie jednostki kontrolowanej
w miejscu i czasie wykonywania jej zadafi. Postgpowaniekontrolne moze by6
w siedzibieBiura Kontroli.
r6wnie|w miarEpotrzeb przeprowadzane
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Prawa i obowi4zki kontroluj4cych
1 . PrzedpodjEciemczynnoScikontrolnychkontroluj4cy dokonujqanahzy material6w
z poprzednioprowadzonychkontroli, w tym zalecehpokontrolnych.
2 . Przed rozpoczeciemczynnoScikontroluj4cyprzedstawiaj4kierownikowi jednostki
kontrolowanej upowahnieniedo przeprowadzeniakontroli oraz dow6d osobisty
i dokonujqwpisu w ksi4zcekontroli tej jednostki.

3. Do obowi qzkow kontroluj4cych nale?y:
1) bezstronnei terminowewykonaniepowierzonychim zadah;
2) obiektywneustaleniei rzetelnedokumentowaniewynik6w kontroli;
3) stalepodnoszeniekwalifikacjr zawodowych.
4. Kontroluj4cy wykonuj4c czynnoSci z zachowaniem przepis6w o ochronie
informacji niejawnych maj4 prawo do:
1) wgl4du do wszystkich dokument6w zwiqzanych z dzialalnoici4 jednostek
innych material6w
kontrolowanych, zabezpieczenia dokument6w i
dowodowych;
kontrolowanych;
2) swobodnegowstgpu do obiekt6w i pomieszczenjednostek
3) przeprowadzaniaoglpdzin obiekt6w, skladnik6w maj4tkowych i przebiegu
okreslonych czynnoSci w obecnoSci pracownika jednostki kontrolowanej
W znaczonego przez j egokierownika;
4) Lqdania od pracownik6w jednostek kontrolowanych udzielama ustnych
i pisemnychwyjaSnieri;
5) sporz4dzanianiezbqdnych do przeprowadzeniakontroli odpis6w, kopii lub
wyci4g6w z dokument6w;
6) zqdania od kierownika jednostki kontrolowanej zestawief i obliczefr
opracowanychna podstawiedokument6wjednostki kontrolowanej;
7) dostEpu do danych osobowych dotycz4cych kwalifikacji i wynagrodzenra
pracownik6w samorz4dowych;
8) zasigganiaw zwiqzku z ptzeprowadzonqkontrol4 informacji w jednostkach
organizacyjnych IJrzEdu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz Zqdanta
wyjaSnieriod pracownik6w tych jednostek;
Miasta z pomocy biegtych i specjalist6w;
9) korzystania za zgodqPrezydenta
1O)utrwalaniaczynnoScikontrolnych za pomoce wzqdzentechnicznychsluz4cych
do utrwalania obrazulub dzwiEku.
5. Koordynatorkontroli organizujepracpzespolukontroluj4cego,w szczeg6lnoSci:
1) dokonuje podzialu zadafimipdzy czlonk6w zespolu i koordynuje ich dzialania
kontroli przez zesp6l;
2) zapewniaprawidlowe i terminoweprzeprowadzanie
3) r ozstrzyga r ozbieznoScimipdzy czlonkami zespolu;
4) rcprezentujezesp6lwobec kierownikakontrolowanejjednostki.
6. Kontroluj4cy jest obowi4zany zachowal w tajemnicy informacje, kt6re uzyskal
w zwi4zku z wykonywaniem obowi4zk6w sluzbowych. Obowiqzek zachowania
tajemnicy trwa r6wnieL po ustaniuzatrudnienia.
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Obowi4zki jednostki kontrolowanej
1. Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowi4zek przedloLy1 na Zqdame
przygotowania
dokumenty niezbgdne do
kontroluj4cego wszelkie
i przeprowadzeniakontroli.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnrakontroluj4cym warunki i Srodki
kontroli, aw szczeg6lnoSci:
niezbgdnedo sprawnegoprzeprowadzenia
1) niezwlocznie przedstawia lqdane dokumenty i matetialy;

2) zapewniaterminowe udzielaniewyjaSnieriprzezpracownik6wjednostki;
3) udostgpnia oddzielnepomieszczeniedo przeprowadzeniakontroli;
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 przedldadaw tym zakresie stosown4 informacje Prezydentowi
Miasta.

Rozdzial II
Postgpowaniekontrolne

se

Tryb i dokumentowaniepostgpowaniakontrolnego
l . Kontrola przeprowadzana jest jednoosobowo lub ptzez zesp6l kontroluj4cy.
W przypadkupowolania zespoluwyznaczasig koordynatorakontroli.
2 . Kontroluj4cy przeprowadza kontrolg w oparciu o treSi upowaznienia do
przeprowadzeniakontroli, zgodnie z zasadamii trybem postppowaniakontrolnego
okreSlonymw niniejszym regulaminie.
3. Kontrolujqcy dokonuje w spos6b obiektywny i niezalelny ustaleri stanu
faktycznegow zal<resiefunkcjonowania jednostki kontrolowanej oraz rzetelnieje
dokumentuje.
4 . Kontroluj4cy ustala stan faktyazny na podstawie zebranychw toku postppowania
dowod6w. Dowodami se w szczeg6lnoScidokumenty, zabezpteczonerzeczy,
wyniki oglgdzin, opinie bieglych oraz pisemne wyjaSnienia i oSwiadczenia.
Zgodno!;c odpis6w i wyci4g6w oraz zestawieri i obliczefi z oryginalnymi
dokumentamipotwierdzakierownikjednostki w kt6rej dokumentysiEznajduj4 lub
osobado tego upowazniona.
5 . Kontrolujqcy informuje w toku kontroli kierownika jednostki kontrolowanej
jednostki.
o ustaleniachwskazuj4cychna nieprawidlowoSciw dzialalnoSci
6 . 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 przypadkuoSwiadczeniaustnegokontroluj4cy ma obowi4zek natqokolicznoS6
sporzqdzicnotatkEsluzbow4.
Jeaeliw toku kontroli powstaniew4tpliwoSdwymagaj4cainterpretacjiprzepis6w
prawnych kontroluj4cy zwracasig do Radc6w Prawnych Urzgdu o wydanie opinii
prawnej w przedmiotowejsprawie.
8 . Kontroluj4cy jest zobowiqzanyniezwloczniena piSmie .poinformowadkierownika
jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu niebezpieczeristwadla irycia i zdrowia
ludzkiego lub groZqcegoniepowetowanqszkod4 w mieniu w celu zapobiehenia
szkodzie. Kierownik jednostki
wystgpujqcemu niebezpieczefstwu lub
kontrolowanej ma obowi4zek poinformowa6na piSmie o podjEtychw powyzszej

sprawie dzialaniach Dyrektora Biura Kontroli kt6ry informuje o tym fakcie
PrezydentaMiasta.
9. Wyniki przeprowadzonychkontroli przedstawianes4w protokole kontroli.
10. Protok6l kontroli powinien zawreraf;
1) podstawQprzeprowadzeniakontroli;
2) oznaczeniejednostki 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 ksipgowegojednostki
kontrolowanej, okres ich zatrudnienia,z uwzglgdnieniem zmian w okresie
objEtymkontrol6
4) w skazanieformy or ganizacyjno-prawnejj ednostki kontrolowanej;
5) numer upowaznieniado przeprowadzeniakontrolioraz datpjegopodpisania;
6) datg r ozpoczeciai zakohczeniaczynnoScikontrolnych;
7) okresleniezakresuprzedmiotowegokontroli i okresuobjgtegokontrolq
8) wykaz stanowisk sluzbowych pracownik6w, ktorzy udzielali wyjaSniefi
w trakcie kontroli;
9) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego ze wskazaniem
podstawydokonanychustaleri;
10)wskazanie stwierdzonych nieprawidlowoSci, ewentualnie przyczyn ich
powstania,skutk6w oraz os6b zanie odpowiedzialnych;
1l)informacjg o sporzqdzonychprotokolachdodatkowych,odpisachi wyci4gach,
zabezpieczonychdowodach;
oSwiadczeniach,
I2)dane o liczbie egzemplarzyprotokolu;
l3)wzmiankEo dorpczeniujednegoegzemplarzaprotokolu kierownikowi jednostki
kontrolowanej;
14)informacjp o przysluguj4cych kierownikowi jednostki kontrolowanej
uprawnieniach dotyczqcych mozliwoSci wniesienia zastrzeheh do treSci
protokolu oraz o prawie odmowy podpisaniaprotokolu;
o dokonaniuw jednostcekontrolowanejwpisu do ksiggi ewidencji
15)adnotacjQ
kontroli.
11.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 stronQwraz z
podaniemmiejscai daty wykonaniatej czynnoSci.
l3.Oryginal protokoLu z przeprowadzonejkontroli sporzqdzanyjest w dw6ch a w
uzasadnionych przypadkach w trzechjednobrzmi4cych egzemplarzach,z kt6rych
jeden pozostajew jednostcekontrolowanej,a drugi przechowywanyjest w aktach
kontroli w Biurze Kontroli.
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do protokolu kontroli
Tryb i zasady zglaszaniazastrzeiLefi
jednostki kontrolowanej przysluguje prawo zgloszenta,
umotywowanych zastrzehenco do ustaleri zawartychw protokole.
Zastrzeaenia nale|y zloZy(, na piSmie w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisaniaprotokolu do Biura Kontroli.
W razie zgloszenia zastrzeaenkontroluj4cy jest obowi4zany dokona6 ich analizy i
w miarE potrzeby podj46 dodatkowe czynnoSci kontrolne, a w przypadku
je przy ustaleniachkoricowych.
stwierdzeniazasadnoScizastrzehefttwzglgdni6
W razie nieuwzglpdnienia zasftzehehw caloSci lub w czpSci Dyrektor Biura
K ontro Ii pr zekazt$e na pi Sm i e stanow i sko zglaszajqcemu zasttzehenta.
Kierownik jednostki kontrolowanejmoze odm6wi6 podpisaniaprotokolu kontroli,
skladaj4c w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaSnienietej
odmowy.
O odmowie podpisaniaprotokolu kontroli i zloheniuwyjaSnierikontroluj4cy czyni
wzmiankg w protokole.
Odmowa podpisaniaprotokolu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej
nie stanowi przeszkodydo podpisaniaprotokolu przez kontroluj4cegoi realizacji
ustalerikontroli.

1 . Kierownikowi
2.
3.

4.

5.

6.
7.
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Narada pokontrolna
1 . Na wniosek Dyrektora Biura Kontroli kierownik jednostki kontrolowanejzwoluje
pracownik6w, w celu om6wienia
naradEpokontrolnqz:udziahemzainteresowanych
stwierdzonychnieprawidlowoScii wniosk6w,jakie wynikaj4 z ustalerikontroli.
2 . Prezydent Miasta, ZastgpcyPrezydenta,SekretarzMiasta, Skarbnik Miasta, mohe
zaruqdzi| naradg pokontroln4, gdy wyniki kontroli, a w szczeg6lnoScirodzaj
stwierdzonych nieprawidlowo6ci wymaga zwolania takiej narady. Wniosek o
zwoLanie takiej narady moae zloLyf Dyrektor Biura Kontroli lub kierownik
jednostki kontrolowanej.
3 . Uczestnikaminarad,o kt6rej mowa w ust. 2 s4:
I) zarzqdzaiqcynaradppokontroln6
2) ZastEpcaPrezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta sprawuj4cy nadz6t
merytoryczny nad zakresemsprawbgdqcychprzedmiotemkontroli;
3) DyrektorBiura Kontroli;
4) kierownik jednostki kontrolowanej;
5) kontroluj4cy;
6) inne osoby wskazaneprzez PrezydentaMiasta.
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Akta kontroli
l . Kontrolujqcy dokumentuje przebieg i wyniki kontroli zaldadajqci prowadz4c
w tym celu akta kontroli.
2 . Akta kontroli obejmuj4:
1) upowaznieniedo przeprowadzaniakontroli;
2) dokumenty i materialy stanowi4ce podstawE dokonanych ustalet'r,
tj:potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem kopie dokument6w, odpisy
i wyci4gi z dokument6w,noSnikiutrwalonegoobrazulub dZwigku;
3) protok6l kontroli wraz z zalqcznikami na kt6re sktadaj4 siQ pisemne
oSwiadczeniai wyjaSnienia,notatki sluzbowe,przyjEteustne oSwiadczeniaoraz
inne zdarzeniaistotne dla ustalerikontroli;
4) wystqpieniapokontrolne.

Rozdzial III
Postgpowaniepokontrolne

s13

Wyst4pieniepokontrolne
L Dyrektor Biura Kontroli po zakoriczeniupostgpowaniakontrolnego przekazuje
Prezydentowi Miasta do podpisania wyst4pienia pokontrolne sporz4dzonew
oparciuo ustaleniazawartew protokolekontroli.
2 . Wystqrienie pokontrolne otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej oraz rnne
osoby zobow iqzanedo wykonania zalecehp okontrolny ch.
3 . Kserokopigwystqpieniapokontrolnegootrzymujqjednostki organizacyjneUrzgdu
sprawuj4ce nadz6rmerytoryczny nadj ednostk4 kontroIowan4.

s14

Kontrola r ealizacii zalecefi poko ntrol nych
1 . Jednostki,w stosunkudo kt6rych sformulowanezostalywystqlienia pokontrolne,
obowi4zane s4 do sporzqdzeniasprawozdaniaz przebiegu realizacji tych zaleceh
w terminie okreSlonymw wyst4pieniu.
2 . Kontroluj4cy analizlj4 treS6 nadeslanego sprawozdania z wykonania zalecen
pokontrolnych, sprawdzaj4 i oceniajauczy udzielone odpowiedzi na zalecenia
pokontrolneSwiadczqo zrealizowaniuw caloScitreScizalecenpokontrolnych.
3 . O odmowie wykonania,nieprawidlowejrealizacjrlub nieuzasadnionymop6Znieniu
realizaili zaleceh pokontrolnych przez jednostkE, do kt6rej zalecema zostaly
skierowane, Dyrektor Biura Kontroli zawiadamia, odpowiednio osoby
zainteresowanesprawuj4cenadz6rwynikaj4cy z odrgbnychzarzqdzenPrezydenta
Miasta.

sls

Naruszeniedyscypliny finans6w publicznych,podejrzeniepopelnienia
przestgpstwalub wykroczenia

1 . W przypadkuujawnienia w trakcie prowadzonychczynnoScikontrolnych czyn6w
nosz4cych znamionanaruszeniadyscypliny finans6w publicznych w rozumieniu
obowi4zujEcychprzepis6ww tym zakresie,Dyrektor Biura Kontroli przedkladado
podpisu Prezydentowi zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finans6w
Publicznych o ujawnionych okolicznoSciach wskazuj4cych na naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych.
2 . 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 kontrolowanejjednostki, kopia dokumentu w tej
sprawie przekazywanajest osobom odpowiedzialnymza sprawy kadrowe, celem
wlqczenia do akt osobowych.
3 . W razie uzasadnionegopodejrzenia popelnienia przestppstwalub wykroczenia
Dyrektor Biura Kontroli niezwlocznieo tym fakcie powiadamiaPrezydentaMiasta
a nastEpnieprzedklada Prezydentowido podpisu zawiadomieniedo wlaSciwego
organu powolanegodo SciganiaprzestEpstwlub wykroczen.

$16
Informacja o przebiegui efektachprzeprowadzonychkontroli
Kontroli sporuqdza informacjg o przebiegu i efektach kontroli
przeprow adzonychw j ednostkach.
jest:
2 . Informacjao kt6rej mowa w ust.I sporzqdzana
1) kazdorazowow sytuacji stwierdzonychlicznych nieprawidlowoSci;
2) w terminiedo 30 marcazarokpoprzedni.
3 . Informacja o przebiegu i efektachprzeprowadzonychkontroli przekazywanajest
PrezydentowiMiasta.
4 . Informacje o kt6rych mowa w ust.l podlegajqpublikacji w Biuletynie Informacji
PublicznejMiasta B ialegostoku.

t . Biuro
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Zal4czniki
W ramachpostEpowafrkontrolnych przeprowadzanychprzez Biuro Kontroli mozliwe
j est stosowanienastppuj4cychformularzy:
protokolu zpobrania dowod6w, stanowi4cegozalqczniknr 1;
protokolu oglgdzin,stanowi4cegozalqczniknr 2;
protokolu przyjpciaustnychwyjaSnieri,stanowi4cegozalqczniknr 3.
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ZalqcznikNrI do Regulaminu

jednostkikontrolujqcej)
(piecz96

dnia........................20.....r.
Biatystok,
,,sluty tylko do u2ytku wewnptrzncgo"

Protok6l
z pobraniadowod6w

W dniu

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

dzialajqcna podstawieupowaznieniaPrezydentaMiasta Bialegostokudo przeprowadzenia
kontrolinr .............

1)............

......w obecnoSci

z dnia

....i;;:#;;ffi;;;;;;;ffi;;;.

2).............
3)........,.....
dowody:
pobrali dotqczyl
doprotokolunastgpujqce

1)"""""""

""i;;il#il;il;;;il;,ilj;;;,;;;;;;;""""""

2).............
3).............
odpis6w.
.....'...'...
nie sporz4dzano
wyzejdowod6wsporzqdzano/
Z podanych
jednobrzrni4cych
i po odczytaniu
egzemplaruach
w
Protok6l sporzqdzono
dowody.
protokoluwrQczono
osobie,odkt6rejzabrano
podpisano.
Jedenegzemplarz

( podpis osoby konfiolujqcej)

( podpiskierownikajednostki kontrolowanej)

PREZYDEN

Zal4cmikNr 2 do Regulaminu

jednostkikontrolowanej)
(piccz96

Protok6loglgdzin
kontroli
Na podstawieupowaZnieniaPrezydentaMiasta Bialegostokudo przeprowadzenia
....zdnia

Nr....

( imig,nazwiskoi stanowisko
slu2bowekontrolera)

dzialajqcw obecno6ci......,.......
( imig, nazwiskoi stanowiskoshriboweosobyucz€stnicz4cej
w oglgdzinach)

dokonalw dniu
oglgdzin
( okedlenie obiektu,skladnik6w maj4tkowych,przebieguczynno{cipoddanychoglgdzinom)

w wyniku kt6rychustalono,co nastgpuje:

W toku oglgdzindokonanoutrwaleniastanu
zapomocq
kt6re stanowiq zalqcznik do protokolu.

( datai miejsoowoS6)

( podpisosobyuczestnicz4cej
w oglgdzinach)

( podpiskonrolera)

Zal4cznikNr 3 do Regulaminu

jednostkikontrolujqpej)
(piecz4C

Protok6l przyj tcia ustnychrvyja5nief
kontroli
Na podstawieupowaznieniaPrezydentaMiasta Bialegostokudo przeprowadzenia
Nr...

r...r.r. zdnia
( imig, nazwiskoi stanowiskoshrrbowekontrolerd

,przyid od .............

w dniu

( imig, nazwiskooraz stanowiskosluzboweskladaj4cegoo6wiadczenie)

ustnewyjaSnieniew sprawie
treSci
nastqpujqcej

ia zapoznalsig z treSci4protokolu.
Przedpodpisaniemskladajqcy wyj aSnien

( datai miejscowo$)

( podpisosobyskladaj4cejo$wiadczenie)

( podpiskonholero
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