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ROZDZIAL I Przepisy ogólne

§1
Regulamin okresla tryb postepowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórke kontroli w:

1) Starostwie Powiatowym w Poznaniu,
2) jednostkach organizacyjnych powiatu.

§2
Ilekrocjest mowa o:

1) jednostce organizacyjnej powiatu - oznacza to:
a) Zespól Szkól w Rokietnicy,
b) Zespól Szkól w Mosinie,
c) Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczyw Mosinie,
d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie,
e) Liceum Ogólnoksztalcace w Tarnowie Podgórnym,
f) Zespól Szkól Nr 1 w Swarzedzu,
g) Zespól Szkól Nr 2 w Swarzedzu,
h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Swarzedzu,
i) Zespól Szkól w Bolechowie,
j) Liceum Ogólnoksztalcace w Kórniku,
k) Liceum Ogólnoksztalcace w Puszczykowie,
l) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzedzu,
m) Osrodek Szkolno-Wychowawczyw Owinskach,
n) Osrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
o) Dom Dziecka w Kórniku-Bninie,
p) Dom Pomocy Spolecznej w Lisówkach,
q) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
r) Rodzinny Dom Dziecka w Swarzedzu,
s) Powiatowy Urzad Pracy w Poznaniu,
t) Zarzad Dróg Powiatowych w Poznaniu,
u) Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poznaniu,

2) jednostce kontrolowanej - oznacza to komórke organizacyjnaStarostwaPowiatowego
w Poznaniu, jednostke organizacyjna powiatu,

3) zarzadzie - oznacza to Zarzad Powiatu Poznanskiego, który zgodnie z art. 127 ust2 i 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2DD3r.Nr 15,
poz.148 ze zm.) kontroluje przestrzeganie, przez podlegle i nadzorowane przez siebie
jednostki organizacyjne powiatu, realizacji procedur kontroli,

4) kontrolerze - rozumie sie przez to pracownika zatrudnionego w Zespole Kontroli
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wyznaczonego do przeprowadzenia kontroli lub inna
osobe wyznaczona do przeprowadzenia kontroli, wraz z pracownikami Zespolu Kontroli.

5) komórcekontroli - oznaczato ZespólKontroliStarostwaPowiatowegow Poznaniu.

§3
Kontrola finansowa obejmuje:

1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstepnej oceny
celowosci zaciagania zobowiazan finansowych i dokonywania wydatków,

2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia
srodków publicznych, zaciagania zobowiazan finansowych i dokonywania wydatków ze
srodków publicznych, udzielania zamówien publicznych oraz zwrotu srodków publicznych,

3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli, o których mowa
w pkt 1
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§4
1. Kontrola moze byc prowadzona jako:

1) kompleksowa, która obejmuje caloksztah dzialalnosci finansowej jednostki kontrolowanej,
2) sprawdzajaca, której celem jest sprawdzenie realizacji zalecen i wniosków z kontroli lub

sprawdzenie zasadnosci odwolania sie jednostki kontrolowanej od ustalen poprzednich
kontroli,

3) problemowa, która obejmuje wybrany fragment dzialalnosci jednostki,
4) dorazna, która ma charakter interwencyjny,wynikajacy z potrzeby pilnego zbadania naglych

zdarzen.
2. Kontrola dorazna moze, w razie potrzeby, przyjac forme kontroli kompleksowej lub

problemowej.

§5
Kierownikjednostki kontrolowanej na zadanie kontrolujacych:

1) przekazuje kopie sprawozdan statystycznychi finansowych,
2) przekazuje sprawozdania z dzialalnosci merytorycznej,
3) przekazuje informacje o wynikach kontroli zewnetrznych i wewnetrznych,
4) informuje o sposobie realizacji wniosków i zalecen,
5) udostepnia akta i dokumenty oraz udziela wyjasnien niezbednych do przeprowadzenia

kontroli lub rozpatrzenia skarg i wniosków,
6) zapewnia warunki do przeprowadzenia kontroli.

r---

ROZDZIAL II Realizacja zadan kontrolnych przeprowadzanych przez komórke kontroli

/"""

§6
W trakcie czynnosci kontrolnych ocena badanego stanu faktycznego powinna odbywac sie wedlug
okreslonychtypowych kryteriów. Do takich kryteriów nalezy zaliczyc:

1) poprawnosc organizacyjna jednostki z punktu widzenia realizowanych celów
(sprawnosc, prawidlowosc i efektywnosc przyjetych rozwiazan organizacyjnych
i kierunków dzialania, a takze doboru srodków w celu wykonania zalozonych zadan),

2) legalnosc, czyli zgodnosc z obowiazujacymiprzepisami ustawowymi i normami,
3) gospodarnosc- ocena kontrolowanychzjawisk,procesówgospodarczychi finansowych

z punktu widzenia racjonalnosci, efektywnosci i celowosci podejmowanych decyzji,
a nastepnie ich realizacji: gospodarowanie aktywamijednostki, które umozliwia uzyskanie
przy najnizszych nakladach (w danych warunkach) optymalnych efektów,

4) celowosc - zapewniajaca eliminacje dzialan niekorzystnych i zbednych z punktu widzenia
interesów jednostki, realizuje sie przez sprawdzenie, czy srodki finansowe zostaly
wydatkowane zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, okreslonym w planie finansowym,

5) rzetelnosc - zgodnosc dokumentacji ze stanem faktycznym, a ze strony kontrolujacego
gwarancja, ze podejmowane dzialania sa wykonywane wedlug najlepszej wiedzy
i umiejetnosci osoby kontrolujacej.

§7
1. Przy uwzglednieniu kryteriów, o których mowa w § 6, kontrola powinna umozliwiac realizacje

ponizszych funkcji:
1) profilaktycznej - polegajacej na zapobieganiu powstawania niekorzystnych zjawisk,
2) instruktazowej - przez dostarczenie kontrolowanemu informacji o obowiazujacych

normach, w tym przepisach prawa szeroko rozumianego, ich interpretacji i zasadach
stosowania oraz pobudzenie do dzialan majacych na celu unikanie w przyszlosci bledów
i nieprawidlowosci,

3) kreatywnej- polegajacejna inspirowaniudzialan w kierunku unikania w przyszlosci
bledów i nieprawidlowosci.
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§8
Postepowanie kontrolne winno odbywac sie wedlug nastepujacych zasad:

1) zasady legalnosci postepowania - stanowiacej, ze sama kontrola, jak i zakres
przedmiotowy i podmiotowy musza byc umocowane w przepisach prawa, a odnosnie
kontroliwewnetrznej- w przepisachwewnetrznychjednostki,

2) zasadyprawdyobiektywnej- zobowiazujacejkontrolujacychdo dokonywaniawszelkich
ustalen w pelnej zgodnosci ze stanem faktycznym oraz do ujmowania wyników kontroli
w zgodnosci z rzeczywistym przebiegiem i charakterem badanych zdarzen
i zjawisk,

3) zasada kontradyktoryjnosci - polegajaca na mozliwosci przedstawienia przez
kontrolowanego dowodów, wyjasnien i argumentacji w badanej sprawie, obowiazku
prz)jecia ich przez kontrolujacego i ustosunkowania sie do nich.

§9
W celu zabezpieczenia jak najwiekszej skutecznosci, kontrola powinna byc przeprowadzona
metodami uzupelniajacymi, tj.:

1) kontroli posredniej, polegajacej na wykorzystaniu zródel informacji zawartych
w ewidencji ksiag rachunkowych, ewidencji ksiag pomocniczych, w inwentaryzacji,
normach, analizach ekonomicznych, w sprawozdawczosci, w systemach obiegu
dokumentów, itp.,

2) kontroli bezposredniej, przez sprawdzenie badanego stanu faktycznego np. w terenie.

r"

ROZDZIAL III Planowanie kontroli

§ 10
1. Kontrole w jednostkach organizac)jnych powiatu przeprowadzane w trybie art. 127 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych prowadzi sie na podstawie rocznego
planu kontroli zatwierdzanego przez zarzad.

2. Kontrole w komórkach organizac)jnych Starostwa Powiatowego prowadzi sie na podstawie
zarzadzen Starosty Poznanskiego.

r"

§11
1. Roczny plan kontroli w jednostkach organizac)jnych powiatu sporzadza komórka kontroli

i kierownik tej komórki przedklada w terminie do 31 grudnia kazdego roku na rok nastepny do
zatwierdzenia zarzadowi.

2. Zmiany w zatwierdzonym rocznym planie kontroli w jednostkach organizac)jnych powiatu
dokonywane sa przez zarzad, jezeli wynika to z obiektywnych potrzeb kontroli.

3. Roczny plan kontroli winien w szczególnosci okreslac:
1) temat kontroli,
2) nazwejednostki kontrolowanej,
3) rodzaj kontroli, o której mowa w § 4,
4) termin kontroli.

§ 12
1. Przed przystapieniem do kontroli komórka kontroli sporzadza program kontroli.
2. Program kontroli podlega zatwierdzeniu przez Staroste Poznanskiego.
3. Program kontroli powinien w szczególnosci okreslac:

1) jednostke kontrolowana,
2) temat kontroli,
3) cel kontroli,
4) zakres kontroli,
5) dokumentowanie i informowanie o wynikach kontroli.

4. Programu kontroli nie sporzadza sie dla kontroli doraznych.
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§13
Przy opracowywaniu planu i programu kontroli uwzglednia sie w szczególnosci:

1) wyniki wczesniejszych kontroli,
2) wyniki badan i analiz okreslonych problemów oraz skarg i wniosków,
3) informacje pochodzace od organów panstwowych, samorzadowych, organizacji,

stowarzyszen pozarzadowych, a takze pochodzace ze srodków komunikacji spolecznej.

§ 14
1. Komórka kontroli sporzadza i przedklada zarzadowi w terminie do 31 stycznia kazdego roku,

roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych za rok
poprzedni, z uwzglednieniem: informacji o zaawansowaniu realizacji obowiazku corocznej
kontroli 5% wydatków kazdej jednostki, rodzajów przeprowadzonych kontroli, przedmiotu
kontroli oraz wyników kontroli, w tym ujawnionych nieprawidlowosci, ich rodzaju i wagi.

2. Komórka kontroli sporzadza i przedklada Staroscie Poznanskiemu sprawozdania z realizacji
kontroli przeprowadzonych na podstawie zarzadzen Starosty Poznanskiego, w terminach
okreslonych w tych zarzadzeniach.

ROZDZIAL IV Obowiazki kontrolujacych

§ 15
1. Obowiazkiem kontrolujacego jest:

1) przygotowanie sie do kontroli w celu wykonaniajej zgodnie z procedura i tematyka,
2) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego i w razie stwierdzenia nieprawidlowosci

i uchybien - ustalenie ich przyczyn i skutków finansowych (w miare mozliwosci)
oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych, a w razie stwierdzenia osiagniec
i przykladówgodnychupowszechniania- wskazanieosób,które sie przyczynilydo nich
w sposób szczególny,

3) przestrzeganie zasady pobierania dowodów rzeczowych w obecnosci osoby
odpowiedzialnej za kontrolowanajednostke,

4) przeprowadzanie ogledzin magazynów, kontroli kasy i podobnych czynnosci w obecnosci
osobyodpowiedzialnej,a w raziejej nieobecnosci- komisjipowolanejprzezkierownika
jednostki kontrolowanej oraz sporzadzanie protokolu z ogledzin, podpisywanego przez
kontrolujacego, osobe odpowiedzialna lub komisje i kierownika kontrolowanej jednostki,

5) przyjecie od kazdej osoby ustnego lub pisemnego oswiadczenia, jezeli ma ono zwiazek
z przedmiotem kontroli,

6) informowanie komórki kontroli o wszelkich watpliwosciach powstajacych podczas
wykonywania czynnosci kontrolnych oraz postepowanie zgodnie z jej wytycznymi,

7) wykonywanie czynnosci kontrolnych w sposób zapewniajacy zachowanie tajemnicy
panstwowej i sluzbowej oraz w miare mozliwosci, nie zaklócajacy dzialalnosci
kontrolowanej jednostki,

8) informowanie kierownika jednostki kontrolowanej o ujawnionych nieprawidlowosciach
wymagajacych niezwlocznego podjecia dzialan zaradczych i usprawniajacych,

9) w razie ujawnienia okolicznosci uzasadniajacych podejrzenie popelnienia przestepstwa
lub wykroczenia, zabezpieczenie dokumentów i przedmiotów stanowiacych dowody
przestepstwa i niezwloczne pisemne powiadomienie Starosty Poznanskiego,
który zawiadamia organ powolany do scigania przestepstw.

2. W zespolach wieloosobowych do obowiazków szefa zespolu kontrolujacego, oprócz czynnosci
kontrolnych wymienionych w ust 1 nalezy:

1) przygotowanie i organizowanie pracy zespolu kontrolnego przez przydzielenie zadan
przewidzianych w tematyce poszczególnym czlonkom zespolu, w sposób zapewniajacy
prawidlowy przebieg kontroli,

2) w przypadku rozbieznosci opinii miedzy poszczególnymi czlonkami zespolu,
rozstrzyganie, jakie stanowisko winno znalezc odbicie w dokumentacji,
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3) reprezentowanie zespolu na zewnatrz.
3. Czlonkowie zespolu kontrolnego podlegaja

w okresie od rozpoczecia do zakonczenia kontroli.
kierownikowi zespolu

§ 16
1. Kontrolujacy ma prawo do:

1) wolnego wstepu do pomieszczen i obiektów jednostki kontrolowanej, z wyjatkiem
pomieszczen, do których maja zastosowanie przepisy o informacjach tajnych
i niejawnych,

2) wgladu, z zachowaniem zasad ochrony dóbr osobistych, do urzadzen ewidencyjnych,
planów, sprawozdan, analiz oraz wszelkich dokumentów dotyczacych przedmiotu
kontroli, a takze sporzadzania odpisów i wyciagów z tych dokumentów -
kontrola dokumentacyjna,

3) przeprowadzania ogledzin stanu faktycznego dotyczacego przedmiotu kontroli,
4) przeprowadzania rozmów wyjasniajacych, zadania ustnych i pisemnych wyjasnien od

pracowników kontrolowanej jednostki (w miare potrzeby kontrolujacy sporzadza protokól
ustnych wyjasnien),

5) sporzadzania odpisów, wyciagów i kopii z badanych dokumentów,
6) zabezpieczania dokumentów, dowodów ksiegowych i ewidencji skladników majatkowych

majacych znaczenie dowodowe dla ustalen kontroli,
7) korzystania za zgoda zarzadzajacego kontrole z pomocy rzeczoznawców, specjalistów,

bieglych,
8) dokonywania innych czynnosci uzasadnionych potrzebami kontroli.

2. W sprawach niejawnych i tajnych przepisy zawarte w ust.1 nie maja zastosowania.

Rozdzial V Przebieg postepowania kontrolnego

§ 17
1. Komórka kontroli przeprowadza kontrole w oparciu o zatwierdzony plan kontroli lub na

podstawie zarzadzenia Starosty Poznanskiego.
2. Zarzad moze przeprowadzic kontrole dorazna, nieprzewidziana w planie kontroli w wyniku

powziecia informacji o nieprawidlowosciach dotyczacychdzialalnosci.
3. Kontrole przeprowadzaja pracownicy zatrudnieni w komórce kontroli wyznaczeni do

przeprowadzenia kontroli lub inne osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli wraz
z pracownikami komórki kontroli.

4. Kontrole w jednostkach organizacyjnych powiatu i na podstawie zarzadzen Starosty
Poznanskiego przeprowadza sie na podstawie pisemnego imiennego upowaznienia
wystawionegoprzez Staroste Poznanskiego. Upowaznienie winno zawierac okreslenie:
1) rodzaju kontroli, czasu jej trwania oraz numeru kontroli,
2) zakresu tematycznego oraz okresu objetego kontrola,
3) podstawy prawnej wydanego upowaznienia,
4) podmiotu kontroli,
5) nazwisk osób upowaznionych do przeprowadzenia kontroli,
6) kierownika zespolu kontrolnego, w przypadku wieloosobowego skladu.
Wzór upowaznienia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Wydane upowaznienie wazne jest w takim zakresie, jakiego dotyczy. W przypadku potrzeby
zmianywystawionegoupowaznienia- winno byc wydanenowe upowaznienieprzez Staroste
Poznanskiego.

6. Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli wystawia sie w trzech egzemplarzach: jeden dla
jednostki kontrolowanej, drugi zalacza sie do akt kontroli, trzeci przekazywany jest do
zaewidencjonowania w Rejestrze udzielonych upowaznien do podpisywania decyzji
administracyjnych i zalatwiania spraw.

7. Do spraw niejawnych i tajnych upowaznienie, o którym mowa w ust.6, nie ma zastosowania.
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§ 18
1. Kontroler podlega wylaczeniu z kontroli, jezeli wyniki kontroli moglyby oddzialywac na jego

prawa lub obowiazki, na prawa lub obowiazki jego malzonka albo osoby pozostajacej z nim
faktycznie we wspólnYm pozyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osób
zwiazanych z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontroler moze byc wylaczony z kontroli, jezeli zachodza uzasadnione watpliwosci co do jego
bezstronnosci.

3. O wylaczeniu postanawia Starosta Poznanski. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

§ 19
1. Kontrole przeprowadza sie w godzinach pracy obowiazujacych w jednostce kontrolowanej.
2. W przypadku zaistnienia szczególnych okolicznosci, kontrola moze byc przeprowadzona poza

godzinami pracy obowiazujacYmi w jednostce kontrolowanej, na wniosek kontrolera i po
wydaniu stosownych polecen przez kierownikajednostki kontrolowanej.

3. Kontroler jest upowazniony do swobodnego poruszania sie na terenie kontrolowanej jednostki
bez obowiazku uzyskiwania przepustki.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki zapewnia kontrolerowi warunki i srodki niezbedne do
sprawnego przeprowadzenia kontroli w szczególnosci niezwlocznie przedstawia kontrolerowi
zadane dokumenty i materialy, udziela wyjasnien, udostepnia urzadzenia techniczne, a w miare
mozliwosci oddzielne pomieszczenie z niezbednym wyposazeniem.

5. Odmowa udzielenia wyjasnien oraz udostepnienia materialów moze nastapic, gdy dotycza one
informacji niejawnych, a kontroler nie posiada odpowiedniego poswiadczenia bezpieczenstwa.

6. Odmowa udzielenia wyjasnien moze ponadto nastapic, gdy dotycza one faktów i okolicznosci,
których ujawnienie mogloby narazic na odpowiedzialnosc karna, dyscyplinarna lub majatkowa
wezwanego do zlozenia wyjasnien, jego malzonka lub osobe faktycznie pozostajaca z nim we
wspólnYmpozyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osób zwiazanych z nim
z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 20
Obowiazkiem kontrolera jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego i w razie
stwierdzenia nieprawidlowosci - ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie
odpowiedzialnych, a w razie stwierdzenia osiagniec i przykladów godnych upowszechniania,
wskazanie osób, które sie do nich przyczynilyw sposób szczególny.

§ 21
1. Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku postepowania.
2. Dowodami sa w szczególnosci: dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki ogledzin,

wyjasnienia i oswiadczenia pracowników, opinie bieglych.
3. Kontroler zabezpiecza dowody zebrane w toku kontroli w szczególnosci przez:

1) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnYmzamknietYmpomieszczeniu,
2) oddanie na przechowanie za pokwitowaniem kierownikowi lub innemu pracownikowi

jednostki kontrolowanej.
4. Kontroler moze sporzadzac lub zadac od kierownika jednostki kontrolowanej sporzadzenia

niezbednych do kontroli kopii, odpisów lub wyciagów z dokumentów jak równiez zestawien
i obliczen opartych na dokumentach oraz potwierdzenia ich zgodnosci z oryginalami.

5. Zalaczniki, o których mowa w ust. 4, wraz z dowodami i innYmidokumentami dolacza sie do
protokolu kontroli w kolejnosci odpowiadajacej kolejnosci dokonywanych czynnosci,
numerujac kolejno strony kart.

6. Zalaczniki sluza wylacznie do uzytku sluzbowego, z zastrzezeniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych.

7. Kontroler dokonuje pobrania dokumentu lub rzeczy w obecnosci kierownika jednostki
kontrolowanej, w której dokument lubrzecz sie znajduje lub osoby go zastepujacej.
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8. Ogledziny przeprowadza sie w obecnosci osoby odpowiedzialnej za dany dzial lub odcinek
pracy, a w razie jej nieobecnosci osoby wskazanej przez kierownika jednostki kontrolowanej.

9. Przebieg czynnosci, o których mowa w ust. 7 i 8 utrwala sie w protokolach. Wzór protokolu
pobrania dokumentu, rzeczy stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wzór protokolu
ogledzin stanowi zalacznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

10. Z czynnosci przyjecia ustnych wyjasnien i oswiadczen sporzadza sie protokól, który podpisuje
kontroler i osoba skladajaca wyjasnienie lub oswiadczenie. Wzór protokolu przyjecia ustnych
wyjasnien stanowi zalacznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Wzór protokolu przyjecia ustnego
oswiadczenia stanowi zalacznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

11. Odmowa udzielenia wyjasnien moze nastapic tylko wtedy, gdy wyjasnienie dotyczy:
1) informacji niejawnej, a kontroler nie przedstawi odpowiedniego poswiadczenia

bezpieczenstwa,
2) faktów i okolicznosci, których ujawnienie mogloby narazic na odpowiedzialnosc karna lub

majatkowa wezwanego do zlozenia wyjasnien, a takze jego malzonka lub osobe faktycznie
pozostajaca z nim we wspólnym pozyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
lub osób zwiazanych z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. Prawo odmowy udzielenia wyjasnien trwa mimo ustania malzenstwa lub przysposobienia.
13. Kazdy moze zlozyc kontrolerowi pisemne lub ustne oswiadczenie dotyczace przedmiotu

kontroli.
~

§ 22
1. W razie uzasadnionego podejrzenia popelnienia przestepstwa lub naruszenia dyscypliny

finansów publicznych kontroler zawiadamia:
1) zarzadzajacego kontrole,
2) kierownika jednostki kontrolowanej.

2. Zawiadomienia o których mowa w ust. 1 stanowia zalaczniki do protokolu kontroli.

Rozdzial VI Sposób dokumentowania czynnosci kontrolnych

r"

§ 23
1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. Wzór protokolu

kontroli stanowi zalacznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
2. Protokól kontroli zawiera opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w toku kontroli

oraz ocene kontrolowanej dzialalnosci, w tym ustalonych nieprawidlowosci z uwzglednieniem
przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidlowosci oraz osób za nie
odpowiedzialnych jak równiez osiagniecia i przyklady godne upowszechnienia oraz osoby,
które sie do nich przyczynily w sposób szczególny.

§ 24
1. Protokól z kontroli powinien ponadto zawierac:

1) oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres, imie i nazwisko kierownika jednostki
kontrolowanej,

2) imie i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe kontrolera lub kontrolerów oraz numer i date
upowaznienia do kontroli,

3) date rozpoczecia i zakonczenia kontroli,
4) okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli,
5) okres objety kontrola,
6) wnioski wynikajace z ustalen kontroli,
7) klauzule o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o przyslugujacym mu

prawie, trybie i terminie zgloszenia zastrzezen do ustalen ujetych w protokole oraz o prawie
odmowy podpisania protokolu,

8) wykaz zalaczników stanowiacych dowodowe uzasadnienie zawartych w protokole ustalen,
9) wzmianke o dokonaniu wpisu o przeprowadzonej kontroli do ewidencji kontroli,
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10)podpisy kontrolujacego i kierownika jednostki kontrolowanej, a w przypadku odmowy
podpisuprzezkierownikajednostkikontrolowanej- wzmiankeo odmowiepodpisania,

11)miejsce i date podpisania protokolu przez osoby wymienione w pkt 10,
12)dane o liczbie wykonanych egzemplarzy protokolu.

2. Protokól kontroli nalezy sporzadzic w trzech egzemplarzach.
3. Wszystkie strony protokolu kontroli winny byc parafowane przez kontrolera i kierownika

jednostki kontrolowanej.
4. Wszelkie sporzadzone w trakcie kontroli odpisy, kserokopie i wyciagi z dowodów

wymienionych oraz zestawienia i obliczenia oparte na dokumentach przez kontrolujacego lub
na jego zadanie przez pracowników jednostki kontrolowanej, winny byc potwierdzone za
zgodnosc z oryginalem.

Rozdzial VII Tryb zglaszania i rozpatrywania zastrzezen do ustalen zawartych
w protokole kontroli

§ 25
1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba go zastepujaca, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania protokolu z kontroli, jest zobowiazany do jego podpisania lub przedlozenia
kontrolujacemu pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania protokolu kontroli.

2. O odmowie podpisania protokolu kontroli i zlozeniu pisemnego uzasadnienia tej odmowy,
kontrolujacy czyni wzmianke w protokole kontroli.

3. Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu przez
kontrolujacego i realizacji ustalen kontroli.

§ 26
1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie go zastepujacej przysluguje prawo

zgloszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli umotywowanych zastrzezen
do ustalen zawartych w protokole kontroli.

2. Wniesione zastrzezenia, o których mowa w ust 1:
1) nie podlegaja rozpatrzeniu, jezeli zostaly zlozone przez osobe nieuprawniona lub zostaly

zlozone po uplywie terminu okreslonego w ust 1,
2) podlegaja rozpatrzeniu przez kontrolujacego, który obowiazany jest dokonac analizy tych

zastrzezen:

a) w przypadku nieuwzglednienia w czesci lub w calosci zastrzezen o których mowa
w ust 1, kontrolujacy przekazuje na pismie swoje stanowisko kierownikowi
jednostki kontrolowanej wraz z pouczeniem o prawie zgloszenia umotywowanych
zastrzezen Staroscie Poznanskiemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska
kontrolujacego,

b) wniesione zastrzezenia o których mowa w ust2 pkt 2 lita podlegaja rozpatrzeniu
przez Staroste Poznanskiego, który podejmuje decyzje wraz z uzasadnieniem
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zastrzezen,

c) decyzja Starosty Poznanskiego o której mowa w ust2 pkt 2 litb:
jest ostateczna i nie przysluguja od niej srodki zaskarzenia,
w terminie 7 dni od daty podjecia decyzji winna byc przekazana do
wiadomosci kierownikowi jednostki kontrolowanej,
winna byc dolaczona do protokolu kontroli,

d) w przypadku uwzglednienia zastrzezen, kontrolujacy winien ponownie
przeanalizowac ustalenia zawarte w protokole kontroli i w miare potrzeby, podjac
dodatkowe czynnosci kontrolne.

3. Wniesione zastrzezenia, winny byc udokumentowane i zalaczone do protokolu kontroli.
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Rozdzial VIII Zalecenia pokontrolne

§ 27
1. Kontrolujacy na podstawie wyników kontroli opracowuje zalecenia i wnioski pokontrolne,

które przedstawia do zatwierdzenia Staroscie Poznanskiemu. Wzór wystapienia pokontrolnego
stanowi zalacznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

2. Starosta Poznanski, zobowiazuje kierownika jednostki kontrolowanej do podjecia dzialan
zmierzajacych do usuniecia nieprawidlowosci. Wyznacza ponadto termin ich realizacji oraz
termin do przyslania informacji o sposobie wykonania zalecen.

3. Zalecenia pokontrolne, o których mowa w ust.!, winny zawierac zwiezly opis wyników,
ze wskazaniem zródel i przyczyn stwierdzonych w toku kontroli nieprawidlowosci i uchybien.

4. W terminie okreslonym w zaleceniach pokontrolnych, kierownik jednostki kontrolowanej
winien powiadomic Staroste Poznanskiego o realizacji poszczególnych zalecen,
o ich wykonaniu, o stopniu realizacji zalecen bedacych w toku realizacji. W wypadku
niezrealizowaniazalecen- podackonkretnepowody,uniemozliwiajaceich zrealizowanie.

5. Starosta Poznanski przekazuje zarzadowi wystapienia pokontrolne wystosowane do
kierownikówjednostek organizacyjnychpowiatu wraz z odpisem protokolów kontroli.

~ § 28
1. Wykonanie zalecen pokontrolnych winno byc egzekwowane i podlegac kontroli sprawdzajacej

dla ustalenia:

1) stopnia realizacji zalecen i wniosków pokontrolnych,
2) rzetelnosci odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

Rozdzial IX Ewidencja i przechowywanie materialów z kontroli

~

§ 29
1. W jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie Powiatowym prowadzi sie ksiazki kontroli.
2. Za prowadzenie i udostepnienie ksiazki kontroli odpowiedzialny jest odpowiednio kierownik

jednostki organizacyjnej i Starosta Poznanski.
3. Ksiazka kontroli zawiera co najmniej:

1) imie i nazwisko kontrolera,
2) czas trwania kontroli,
3) przedmiot i zakres kontroli,
4) podpis kontrolujacego,
5) date otrzymania protokolu kontroli i numer, pod którym jest przechowywany,
6) date otrzymania wystapienia pokontrolnego i numer, pod którym jest przechowywane.

4. Ksiazka kontroli zawiera kolejno ponumerowane strony w sposób uniemozliwiajacy usuniecie
z niej kart.

§ 30
Ksiazke kontroli wraz z materialami z kontroli okazuje sie na zadanie kontrolera..

§ 31
Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu zobowiazany jest przechowywac protokoly z kontroli,
wystapienia pokontrolne oraz odpowiedzi na nie.

§32
W Starostwie Powiatowym dokumentacja z kontroli przechowywana jest w komórce kontroli.
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