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ZARZAD ZENIE NR.~.!.t.Q~.....

STAROSTY POZNANSKIEGO

z dnia..J8:..Q~:..w..Q:t.1.:...........

w sprawie: orzanizac;i wewnetrzne; Zespolu Kontroli

Na podstawie art.34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(t). Dz.U z 200lr. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i § 22 ust 1 i § 68 pkt 2
Regulaminu OrganizacJjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu z dnia 28 maja 2003r.
stanowiacego zalacznik do Uchwaly Rady Powiatu Poznanskiego Nr VIII/61/II/2003 z dnia
28 maja 2003r. zarzadzam co nastepuje:

§1

Ustalam dwa etaty w Zespole Kontroli.

§2

W czasie nieobecnosci kierownika Zespolu Kontroli pracownik pelniacy obowiazki
kierownika zapewnia realizacje zadan w sposób zabezpieczajacy prawidlowe funkcjonowanie
Zespolu.

§3

Poszczególne stanowiska pracy w Zespole Kontroli wykonuja nizej wymienione zadania:

1) stanowisko pracy I:
a) prowadzenie kontroli w komórkach organizacJjnych starostwa oraz

jednostkach organizacJjnych powiatu,
b) prowadzenie kontroli wykorzystywania

przekazywanych z budzetu powiatu,
c) kontrola realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie dzialalnosci

finansowej, organizacyjno-administracyjnej w jednostkach podlegajacych
kontroli,

d) kontrola wykonania planów finansowych,
e) wspólpraca z pracownikami merytorycznymi starostwa w zakresie bedacym

przedmiotem kontroli,
f) sporzadzanie protokolów z przeprowadzonych kontroli,
g) przygotowywanie wniosków pokontrolnych,
h) uczestniczenie w naradach pokontrolnych w jednostkach kontrolowanych,
i) kontrola realizacji wniosków pokontrolnych,
j) przekazywanie kserokopii materialów pokontrolnych wlasciwym wydzialom

oraz stanowiskom samodzielnym do wykonania,

srodków publicznych
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k) rejestrowanie materialów pokontrolnych, odpowiedzi oraz innej
korespondencji w zakresie kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli,

l) zglaszanie kierownikowi jednostki kontrolowanej i zwierzchnikowi
sluzbowemu oraz zabezpieczanie materialów dowodowych w razie
ujawnienia przestepstwa lub uzasadnionego podejrzenia o jego popelnienie,

m) wspólpraca z zewnetrznymi instytucjami kontrolnymi,
n) wykonywanie innych polecen przelozonego.

2) kierownik zespolu - w zakresie realizacji zadan i wlasciwego funkcjonowania
zespolu.

§4

Zadania wykonywane przez Zespól Kontroli okreslone zostaly w § 39 Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu z dnia 28 maja 2003r. stanowiacego
zalacznik do Uchwaly Rady Powiatu Poznanskiego Nr VIII/61/II/2003 z dnia 28 maja 2003r.

§5

Schemat organizacxjny Zespolu Kontroli:

KIEROWNIK ZESPOLU

l
STANOWISKO PRACY I

§6

Uchyla sie zarzadzenie nr 22/2002 Starosty Poznanskiego z dnia 2 sierpnia 2002r. w sprawie
organizacji wewnetrznej Zespolu kontroli.

§7

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

. \~GA~.P- WN y. wska
'pz , 588! 6

2


