
LAF{ZADZENTE NR . /! /.L.|2or1
BURMISTRZA MIASTA J4DRZEJOWA

z dnia ../.A.Kr.*li*... ....2011 roku

w sprawie okreSlenia sposobu prowadzenia kontroli zarzqdczei

w lJrzfdzie Miejskim w Jgdrzejowie i jednostkach organizacyjnych

Gminy Jgdrzejów oraz zasad jej koordynacji

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia29 wrzeánia 1994 r. o rachunkowoÉci

(Dt. IJ.'z 2009 r. Nr I52, poz. 1223 z p62n. zm.) w zwiqzku z art.40 ust.I

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr

157, poz. 1240 z p62n. zm.) oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samoizqdzie gminnym ( Dz.IJ.22001r. Nr l42,poz. 1591 zpóhn. zm.)

zarzqdza sip, co nastPPuje:
$ 1

1.okreélasiEzasadyprowadzeniakontro|izarzqdczejwlJrzEdzieMiejskim
w JEdrzejowie jak i w pozostalych jednostkach organizacyjnych Gminy

Jgdrzejów oraz zasady j.j koordynacji stanowiqce zalqcznik Nr 1 do

niniej sze g o zar zqdzeni a.
Z. W iu+qcániku Nr 2 okreéla siq wzór upowaZnienia do przeprowadzenia

kontroli.
$ 2

Wykonan ie zar zqdzeni a pow iet zam S karbnikowi Gm i ny'

$ 3

Traci moc zarzqdzenieNr 104/06 Burmistrza Miasta JEdrzejowa z dnia

26 kwietnia2006 w sprawie regulaminu kontroli wewnqtrznei.

$ 4

Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podjqcia.
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ZalacznikNr I do Zarzadzenia
Nr r/1.il1p.4/. Burmist-iza Miasta
Jsdrzej owa z dnia. . tl. Q. *nA¡.O. tO4 4 r.

ORGANTZ AC J L KOI\TROLI ZAR Z 4D CZn J W URZqDZTE
MIEJSKIM W J4DRZEJOWIB I JBDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH

GMINY J4DRZBJOW ORAZ ZASADY JBJ KOORDYNACJI

$ 1

Ustalenia niniej szego regulaminu doty czq:
1) sposobu organizacjii zasad wykonywania kontroli zarzqdczei wUrzgdzie Miejskim

w Jgdrzejowie, jak równiez w pozostalych jednostkach organizacyinych Gminy

JEdrzejów,
2) ustalenia zasad koordynacj i kontroli zarzqdczej.

$ 2
tJZyIe w niniejszym regulaminie pojqcia maiQnastgpuiqce znaczenie:

1) kontrola- jest to czynnoSó polegaj4ca na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu

ze stanem wymaganym ( wyznaczonym) w normach prarvnych, technicznych,

ekonomicznych, regulaminach i instrukcjach sposobu postEpowania (procedurach) otaz

sformulowaniu wniosków i zalecen pokontrolnych maj4cych na celu zlikwidowanie

nieprawidlowo$ci, a takle usprawnienie prac kontrolowanej j ednostki'
2) kontrolg zarz4dcz4- w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogól dzialan

podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadan w sposób zgodny z prawem,

efektywny, oszczqdny i terminowy,
3) informacja zarzqdcza- to taka informacja (slowna lub pisemna), która ma wpl¡'w na

proces podejmowania decyzji. MoZe tE decyzjq powodowaó, wymuszaó lub

modyfikowaó. Nie skupia sig na sprawach sensu stricte finausowych. Obejmuje swym

zakresem caloksztalt pracy urzgdu,
4) audyt wewnptrzny- prowadzony w urzEdzie i jednostkach organizacyjnych gminy jest

dzialalnoSciqniezaleanqi obiektywn4 której celem jest wspieranie Burmistrza

i kierowników jednostek organizacyjnych w realizacji celów i zadahprzez
systematyczn4 o cenQ kontro I i zar zqdczej or az czy nno Sci doradcze,

5) zalecenie pokontrolne - jest to polecenie podjqcia dzialania zmierzajqcego do usunigcia

nieprawidlowoSci, niezgodnoSci z normami prawnymi, regulaminami lub instrukciami,

6) wniosek pokontrolny - jest to propozycja wprowadzenia zmiany w kontrolowanej
jednostce, maj4ca na celu usprawnienie lub poprawQ organizacji pracy,

7) pojEcie procedury oznacztakie zaprogramowanie przez kierownictwo pracy urzqdu

w instrukcjach i regulaminach wewnqtrznych, aby postqpowanie urzEdników

samorzqdo!\ych bylo zgodne nie tylko z obowi4zuj4cymi ustawowymi regulacjami
prawnymi, lecz równi e 2 ze standardami kontro I i,

8) procedury obowi4zujqce w urzEdzie nazywa siE procedurami kontroli. NaleZy je

rozumieó w dwojakim znaczeniu:
a) jest to zaprogramowany przez kierownictr,vo jednostki (w obowiqzujacej

instrukcji rvewnqtrznej lub regulaminie) sposób realizacji okre5lonych zadai,
stanowi4cy dla urzgdników sposób postgpowania, a dla osób kontroluj4cych
procedurg kontroli ( np. regulamin udzielania zamówieú publicznych,
instrukcja kasowa, instrukcja w sprawie zasad zaciryania zobowiqzaít



finansowych i dokonywania wydatków, instrukcja obejmujqca procedury

nadzoru gromadzenia, wydatkowania i zwrotu Srodków publicznych),

b) wielopozlomowa kontrola dowodu ksiEgowego od celowoSci dokonania

zakupu i sposobu jego dokonania sprawdzenie pod wzglpdem

merytorycznym (zastosowany tryb ustawy Prawo zamówieú publicznych),

poprzezprzyjqcie mienia na stan urzqdu, sprawdzenie dowodu pod wzglqdem

formalno- rachunkowym, dokonanie kontroli przez giównego ksiEgowego lub

skarbnika gminy do zatwierdzenia wyplaty przez Burmistrza lub osoby przez

niego upowaZnione,
9) procedury finansowe - s4 to procedury wynikaj4ce bezpoérednio z ustalvy o finansach

publiczny ch i z ustawy o rachunkowoSci oruz wydanych na ich podstawie rozpotzqdzen

wykonawczych,
10)procedury okolofinansowe - s4to procedury wskazane w innych tliZ finansowe aktach

prawnych reguluj 4cych pracE samorzqdu'

$ 3
Kuzdy kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Jqdrzejów zobowiqzany jest do

opracowania w formie pisemnej i stalego uaktualniania:
1) procedur finansowych,
2) procedur okolofinansowych.

$ 4
KontrolE zarzqdczq sprawowanq przez Burmistrza w urzEdzie gminy i jej jednostkach

or ganizacyjnych stanowi 4 równie2 :
l) kÑrola instytucjonalnarealizowanaprzezRlO oraz NIK, w sytuacji kiedy prowadzi

dzialania kontro lne na zl eceni e organu wykonawc ze go samorz4du gminy,

2) aud¡ wewnqtrzny, w szczególnoSci w zakresie zarzqdzania ryzykiem oÍaz w trakcie

czynnoSci doradczych,
3) kontrola finansowa sprawowana przez

j edno stek or ganizacyjnych gminY,
skarbnika gminy oraz glównych ksiEgowych

4) kontrola funkcjonalna sprawowana pfzez osoby
kierowniczych oraz urzgdników Wznaczonych do

znajduj4ce siE na stanowiskach
r e alizacji p o wi erzo n y ch zadair

( np: nadzór budowlany, nadzór inwestorski),
5) kontrol a zarz4dcza sprawowana przez kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych,
6) kontrola wewnqtrzna i zewngtrzna, sprawowanaprzez urzqdników wymienionych

w $ 13 niniejszego zarzqdzenia,
7) samokontrola. 

g 5
1. Koordynacjg kontroli zarzqdczei prowadzi Skarbnik Gminy

niniej szego regulaminu koordynatorem.
zwany w dalszej treéci

2. Koordynator w imieniu Burmistrza sprawuje bezpoóredni nadzór nad

zarzqdczq w j edno stkach organizacyj nych gminy.
stanem kontroli

1 .
$ 6

Audl't wewnEtrzny prowadzony w urzpdzie gminy i jej jednostkach organiz-acyjnych jest

dzialalnoSciqniezaleZn4i obiektywn4, której celem jest rvspieranie Burmistrza

i kierowników jednostek organizacyjnych w realizacji celórv i zadaipoprzez

systematyczneocenQ kontroli zarzqdczej orazczynnoSci doradcze,zzasttzeZeniem ust.2.

Ocena, o której mowa w ust. I, dotyczy w szczególnoSci adekwatnoÉci, skutecznoéci

i efektywnoÉci kontroli zarzqdczei.
Plan aud¡u oraz sprawozdanie z wykonywania planu audytu stanowi, udostgpnian4 na

wniosek, informacjE publiczn4 w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostEpie

do informacj i publicznej .

2.

a
J .



$ 7
1. Audytor prowadz4cy audyt wewngtrzny przy udziale koordynatora kontroli zatzqdczei

dokonuje okresowej oceny stanu kontroli zarzqdczej, z zastrzeLeniem ust.2.
2. Ocena dokonywana jest na koniec kaZdego roku obrachunkowego i przedkladana do

akceptacj i Burmi strzo wi z zastr zeZeniem ust. 3 .
3. Ocena przeprowadzana jest w trakcie odrgbnego zadania audytowego, z zastrze2eniem

ust.4.
4. Informacji publicznej nie stanowi4 inne niz wymienione w $ 6 ust.3 niniejszego

regulaminu dokumenty wytworzone przez audytora wewnEtrznego w trakcie prowadzenia

audytu wewnqtrznego.
$ 8

C elem kontro I i zarzqdczei j e st zapewnieni e w szcze góIno Éci :
1) zgodnoS ci dzialalnoíci z przepisami prawa oraz procedurami wewnEtrznymi,
2) skutecznoSci i efektywnoSci dzialania,
3) wiarygodnoéci sprawozdaú,
4) ochrony zasobów,
5) przestzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,
6) efektywnoéci i skutecznoSci przeplywu informacji,
7) zarzqdzania ryzykiem.

$ e
Kontro la zarzqdcza powinna byó ;
1) adekwatna - to znaczy zgodna zzasadami okreélonymi w obowiqzuj4cych aktach

prawnych oraz zniniejszym regulaminem, dokladnie odpowiadaj4ca zatohonym celom

kontroli zarz4dczej.
2) skuteczna - to znaczy, 2e postqpowanie kontrolne powinno siE skoúczyó wydaniem zaleceit

bqdZ wniosków pokontrolnych,
3) efektywna - to znaczy, 2e kontrola ta powinna powodowaó osi4ganie zaloíonych celów.

$ 1 0
Podstawowe funkcje kontroli zarzqdczei to:
1) sprawdzanie czy wydatki publiczne sqdokonywane:

a) w sposób celowy i oszczgdny, z zachowaniem zasad:
- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakladów,
- optymalnego doboru metod i Srodków sluZ4cych osi4gniqciu zaloíonych celów,

b) w sposób umo2liwiaj4cy terminow4 realizaciEzadan,
c) w wysokoéci i terminach wynikajqcych z wczeéniej zaciqgniEtych zobowi4zaú,

2) porównanie stopnia realizacji podjqtych zadai z przyjEtymi zaloleniami,
3) ocenienie prawidlowoSci pracy,
4) wydawanie zaleceh i wniosków pokontrolnych.

$  1 1
Etapy postEpowania kontrolnego, niezbqdne do osi4gniEciazamierzonego celu, obejrnujq
1) porównanie stanu faktycznego ( efektu ) zzato4eniami oraz ze stanem okreélonym

w normach prawnych, technicznych, regulaminach i instrukcjach postEpowania,

2) ustalenie nieprawidlowoSci,
3) ustalenie przyczynnieprawidlowoSci ( obiektywnych - niezalehnych od dzialaniajednostki

kontrolowanej, subiektywnych - niezalehnych od jej dzialania),
4) sformulowanie wniosków i zalecen pokontrolnychzmierzaj4cych do likwidacji

nieprawidlowoéci, usprawnienie dzialalnoSci, osi4gnipcia lepszych efektów,
5) omówienie wyników kontroli z kierownikiem kontrolowanej jednostki lub komórki

organizacyjnej.



$ 1 2
1. Kontrola zarzqdcza zewnEtrzna (w jednostkach organizacyjnych gminy) mo2e byÓ

prowadzonajako:
a) kompleksowa - obejmuj4ca caloksztalt zasadniczych funkcji i statutowych zadan

kontrolowanej jednostki, moae byó zlecona tylko pfzez Burmistrza,

b) problemowa - obejmuj4ca wybrane zagadnienia w jednej lub kilku kontrolowanych
jednostkach,

c) doru1na- rewizyj na, inspekcj a, wynikaj 4c a z bieZqcej pilnej potrzeby sprawdzenia

stanu fakty cznego, prowadzon a w r óZny ch kierunkach,
d) sprawdzajqca - stosowna do potrzeb, obejmuj4ca ocenQ stopnia tealizacji zalecei

i wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku uprzednio prowadzonych kontroli.

2. Kontrola turtqd"tu wewnEtrzna obejmuje zakres wskazany w pkt. l, a dotyczy urzqdu

gminy i gminnych j ednostek organizacyjny ch, z zastrzeaeniem ust. 3,

3. Przy analizowaniu kosztów funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych

( koszty energii elektrycznej, cieplej wody, wywozu nieczystoÉci, kosztów sprz4tania itp.)

mohnalqczyé zakres kontroli wewnqtrznej i zewnqttznei.

$  1 3
KontrolE zarzqdczq zewnEtrznq i wewngtrznE sprawowanQ przez Burrnistrza wykonywaó

mog4równieZ;
1) Sekretarz Gminy,
2) Skarbnik Gminy,
3 ) kierownicy komóre k or ganizacyj nych z go dnie z wlaéciwo éc i 4
4) pracownicy urzEdu na polecenie osób wymienionych w pkt. I ,2 i 3 po pisemnym

upowaZnie niu przez Burm i strza lub wyznaczone go pr zez ni e go pracownika,

S¡ podmioty zewngtrzne ( równieZ osoby frzyczne) nazasadzie umowy cywilno - prawnej,' 
upowaZnione do tego przezBurmistrza, które zawodowo prowadz4 dzialania kontrolne lub

audytowe.
$ 1 4

1. W urzEdzie opracowywany jest roczny plan kontroli
kontrolne, z zastrze2eniem ust. 2.

2. Plan kontroli zatwierdzany jest ptzez Burmistrza,
3. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli,
4. Plan kontroli moZe byó w kazdym czasie zmieniony

innych, wynikaj 4cy ch z bielqcych potrzeb czynno Sci.

zawierajqcy planowane czYnnoScl

przez Burmistrza poprzez dodanie

5. Po zakoiczeniu roku kalendarzowego sporzqdza siq informacjE o

która podle ga zatwierdzeniu pfzez Burmistrza i zamieszczeniu
rcalizacji planu kontro li,
w biuletynie informacji

publicznej urzgdu gminy.
6. W zwiqzku z tym, Ze jest to informacja zarzqdcza dla Burmistrza - treSó protokolów,

notatek udostppniana jest na wniosek.

$  l s
1. Przed przyst4pieniem do kontroli, pracownik lub pracownicy maj4cy jqprzeprowadzió

opracowujq tezy dotycz4ce kontroli, zawietaiqce co najmniej:
a) temat kontroli,
b) cel i zadania kontroli,
c) okres objqty kontrol4
d) podstawowe dokumenty podlegaj4ce badaniu,
e) okres trwania badania,
f) okreslenie podstawowych przepisów prawnych z zakresu kontroli.



2. Po opracowaniu tez dotyczqcych przedmiotu kontroli, pracownicy przygotowuJq

kontroli poprzez zapotiunii rig t oUo*iqzuj4cymi przepisami prarvnymi oraz

normami i v,rYznaczeniami.

$ 1 6
Przeprowadzone czynnoSci kontrolne nale|y udokumentowaó w postaci protokolu

pokontrolnego.
Protokól z kontroli winien byó sporz4dzony w ci4gu 7 dni od dnia zakoúczeniakontroli'

W przypadku braku uchybiei, mo1naodst4pió od sporz4dzenia protokolu i ograniczyó siq

do sporz4d zenianotatki sluZbowej.
Je1eli w wyniku kontroli zosta\y stwierdzone uchybienia w dziatalnoSci kontrolowanej

j e dno stki, nalely sp or z4dzió zale c enia p oko ntro lne'
"W 

prrypu¿ku ifoimulówania w protokole uwag, bqd2 zaleceú pokontrolnych, optócz

osoby kontrolujqcej i kierownika jednostki kontrolowanej protokól przedklada siQ do

podpisu BurmistrzÑi lub osobie przezniego upowaznionej' Protokól traktowany jest

w tym przypadku jako wyst4pienie pokontrolne'

Kopie protokolu wydaje siE ivsryttt im zainteresowanym wymienionym w protokole' Fakt

o¿úioru powinni oni potwierdzió poprzez zloLenie podpisu.

Kierownik jednostki kontrolowánéj moke odmówió podpisania protokolu, skladaj4c

pisemne wyj aSnieni e ptzy czyn odmowy'

odmowa podpisania protokolu przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi

przeszkody do podpisania protokolu przez osoby kontroluj4ce i nie wstrzymuje toku

dalszych czynnoÉci kontrolnych. InfoimacjE o odmowie podpisania i jej przyczynach

zamieszcza siE w Protokole.
Kierownik kontrolowanej jednostki ( lub komórki organizacyinej urzqdu ) zobowiqzany

jest niezwlocznie, nie'pOZniej jednak ni2 w terminie 30 dni, wykonaó zalecen\a

pokontrolne, jak równieZ pit.*tti. powiadomió Burmistrza o podjEtych dzialaniach'

W infornlucji winien odniéS¿ siq takze do sformulowanych uwag i rvniosków

pokontrolnych maj4cych usprawnió funkcjonowanie jednostki ( komórki organizacyjnej )'

siE do
innymi

l .

2.
J .

4.

5 .

6 .

7 .

8 .

9.

$ 1 7

Protokól z kontroli powinien zawietaÓ co najmniej:

1 ) pelne brzmienie razry j ednostki kontrolowanej,

2) okres prowadzenia kontroli,
3) imiE i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe przeprowadzaiqcego kontrolE otaz analogiczne

dane pracowników udzielaj 4cych wyj aSnieú,

4) okreÉlenie przedmiotu kontroli'
5) termin poprzedniej kontroli (przeprowadzonej przezkontroluj4cego) i stopieú tealizacii

zale cen p okontro I nYch,
6) ustalenia z Przebiegu kontroli,

7j okre3lenie wydanych w toku kontroli wniosków i zaleceh,
g) wzmiankg o prÑ" zgloszeniapisemnych zastrze1eni wyjaónieú do treéci protokolu

w ci4gu 7 dni od daty jego podpisania,

9) v,ry szczególnieni e zalqcznlków,
tb¡ ókreSlenie ilogci egzemplaruy i podanie komu je dostarczono,

11j miejsce i datE spoáadrenia protokolu orazpodpisy osób kontrolujqcych, kierownika

jednostki kontrólowanei orazBurmistrza - nazasadach okreslonych w $ 15 ust'5'



$  1 8
Stosuj e siE dwa tryby przeprow adzania kontroli :
1) tryt roboczy - kiedy wstgpnie badamy obszar kontroli. Jeheli nie stwierdzi siE uchybieú,' 

biqdów, nie przechodzi siE do trybu protokolamego. Sporz4dza siq wtedy notatkE sluZbow4

dokumentujqce przeprowadzenie kontroli,
2) tryb protokolarny - stosuje sig w przypadku stwierdzenia blqdów i naduZyó w celu

eweniualnego powiadomienia zewngtrznych organów kontroli instytucjonalnej.

Sprawdzenié obszaru kontroli i jej udokumentowanie realizuje sip na zasadach kontroli

instl'tucjonalnej.
$ l e

1. Ksi42kq kontroli prowadzonych przez zewnptrzne. uprawnione do tego instytucje

kontrolne (RIO, NIK, PIP, sanepid, stralpolarna itp.) prowadzi sekretarz gminy.

2. Sekretarz gminy ma obowi4zek okazywania ksi4Zki kontroli na kahde Zqdanie osobom

upowaZnionym do dokonywania kontroli.

$ 2 0
Skarbnik Gminy jako koordynator kontroli zarzqdczej organizuje system kontroli zaruqdczei

i sprawuje ogbtny nadzlr nad skutecznoéci4 dzialania tego systemu i prawidlowoéci4

wykorzystywania sy gnalów po cho dz4cych z prowadzonych dziatan kontro lnych.

$ 2 1
1. Kontrola finansowa stanowi jeden z elementów kontroli zarzqdczej.

2. Kontroli finansowej podlegaj4 nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej jednostki

organizacyjne gminy.
522

Kontrola fi nansowa obej muj e :
1) przeprowadzanie wstppnej oceny zaciryania zobowiqzan finansowych i dokonywania

wydatków,
Z) bádanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie

dotyczqcym procesów pobierania i gromadzenia Srodków publicznych, zaciryania

zobowiqzah finansowych i dokonywania wydatków ze Srodków publicznych,

udzielania zamówieó publicznych oraz zwrotu Srodków publicznych,

3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczqcych procesów,

o których mowa w pkt.2.

$ 2 3
1. Podstawowe kryteria doboru do kontroli finansowej ustala siE na podstawie;

a) analizy sprawozdai okresowYch,
b) analizy wniosków i zalecenpokontrolnych wydanychprzez kontrole instl'tucjonalne'

c) konieózno5ci przeprowadzenia kontroli l<rzylowej ( w urzgdzie gminy i innej

jednostce organizacyjnej lub finansowanej albo dofinansowywanej zbudhettt gminy),

d) analizy wniosków jednostek podlegtych i nadzorowanych pruez Burmistrza

o zwiqkszenie ich budzetu przekazanego do dyspozycji na podstawie planów

finansowo-rzeczowych,
q orzymanych dotacji o ró2nym charakterze ( kontrola prawidlowoéci wykorzystania

otrzymanej dotacji ).
2. Innych informacji zarzqdczych z otoczenia wewnEtrznego i zewnEtrznego urzqdu.

s24
1. W przypadkach wymagaj4cych specjalnych kwalifikacji, Burmistrz mohe powolaÓ

ÍzeczoznawcE lub bieglego rewidenta.
2. Rzeczoznawca lub biegly rewident, powolany do udzialu w czynnoSciach kontrolnych

otrzymuje wynagrodzenie wynikajqce z podpisanej umowy cywilno - prawnej.



$ 2 s
Je1eli w toku kontroli oka1e siq, 2e potrzebne jest zbadanie zagadniei nale2qcych do

wla5ciwoéci rzeczowej organu kontroli ipecjalistycznei, kontrolujqcy mo2e zwtócié siq do

Burmistrza o sporzqdíenie wniosku do tego organ\ czy instytucji o udzial w czynnoSciach

kontrolnych lub j ej przeprowa dzenie.
$ 2 6

1. Kontroluj4cy jest uprawniony do wstqpu oraz poruszania siq na terenie jednostki

kontrolowánej na poástawie upowahnieniapodpisanego przez Burmistrza lub osoby przez

niego upowaZnionej.
2. Kontrolujqcy podlega przepisom obezpieczeírstwie i higienie pracy oraz przeplsom

o postgpów uii, twiadomoSciami zawieraj4cymi tajemnica paístwow4 i sluZbowq

obowi4zuj qcymi w j ednostce kontrolowanej .

3. KontrolujQóy, w iwiqzku z wykonywaniem czynnoÉci objEtych upowa2nieniem do

prr"pro*uizenia kontróli, ;est zwolniony z obowiqzku potwierdzania pobylu w jednostce

kontrolowanej na blankiecie wyjazdu sluZbowego.

527
Pracownicy przeprowadzajqcy czynnoÉci kontrolne winni byó objEci systematycznym

szkoleniem w ramach doskonalenia kadr administracji samorzqdowej.



ZatqcznikNt2
do Zarzqdzenia Nr.
Burmi strza Miasta JPdrzej owa

z dnia.

Jgdrzejów,

UPOWAZNTNNM
NR. . . . . "  " " "1"  " " '  " '120" "

D zialaj qc na p o dstaw ie zar zqdzeni a B urm isfr za M i asta Jqdrzej owa Nr'

z dnia. ...... w sprawie ókre5lenia sposobu prowadzenia kontroli zarzqdczej

w Urzqdzie Miejskim w JEdrzejowie i ¡eAnostkach ofganizacyjnych Gminy

Jgdrzejów oraz zasad jej koordynacj i;

( imig i nazwisko )

( stanowisko sluZbowe )

inspektora kontroli zatrudnionego w l)rzpdzie Miejskim w JEdrzejowie'

legitymujqcego siE dowodem osobistym o numerze" """1'*
_*

. . . . . . , . . . , . . . 1

( podmiot gospodarczy lub osoba frzyczna dz\aLajqcana zlecenie w formie umowy cywilno -

prawnej)

do przeprowadzenia kontroli... " 
¿;;;;;i *;;i,"i,l 

" "' w " "

( pelna nazwa jednostki podlegaj4cej kontroli )

w zakresie.. . . .

.1.*

Termin rozpoczgcia przeprowadzenia dzialafi kontrolnych i orientacyjny

termin ich zakoúczenia.
/- - wypelnió wlaéciwe

( podpis Bunnistrza lub osobY
przez nie go uPowa2n ionej )

/ B U R M I S T * , / )

,J'"6u*tiw@


