
 

Zarządzenie Nr 397/2019 
Prezydenta Miasta Przemyśla 
z dnia 21 października 2019 r. 

 
 
 

w sprawie zasad organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu 

 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz  
w związku z art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)   zarządza się co 
następuje: 

 

§ 1 
 
Określa się zasady organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej przez Urząd Miejski  
w Przemyślu, w brzemieniu ustalonym w Regulaminie przeprowadzania kontroli, 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

 
1. Kontrole prowadzone w ramach niniejszego regulaminu stanowią element kontroli 
zarządczej, której głównym celem jest zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 
2. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu reguluje 
odrębne zarządzenie. 

 
§ 3 

 
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej 
Urzędu Miejskiego w Przemyślu sprawuje Prezydent Miasta Przemyśla. 

 
§ 4 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego  
w Przemyślu i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla. 
 

§ 6 
 
Niniejszego zarządzenia nie stosuje się jeżeli z przepisów szczególnych wynikają inne 
zasady lub tryb prowadzenia kontroli. 

 
 
 
 
 



 

§ 7 
 

Traci moc zarządzenie Nr 378/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia  
21 listopada 2016 r., w sprawie zasad organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej 
przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu.  

 
§ 8 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

PREZYDENT 

MIASTA PRZEMŚLA 

 

Wojciech Bakun 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik 
 do zarządzenia nr 397/2019 
Prezydenta Miasta Przemyśla 
z dnia 21 października 2019 

 
 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
Regulamin przeprowadzania kontroli, zwany dalej regulaminem określa zasady, sposób  
i tryb prowadzenia kontroli przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu  
w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz jednostkach 
organizacyjnych Miasta Przemyśla, a także w innych podmiotach nienależących do 
sektora finansów publicznych wydatkujących środki publiczne przekazywane im z budżetu 
Miasta Przemyśla, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z przepisów odrębnych. 
 

§ 2 
 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
1) jednostce kontrolowanej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne urzędu,  

a także jednostki organizacyjne miasta i inne podmioty nienależące do sektora 
finansów publicznych, wydatkujące środki publiczne przekazywane im z budżetu 
Miasta Przemyśla,  

2) jednostce kontrolującej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną urzędu, 
której pracownicy przeprowadzają kontrolę, 

3) jednostce organizacyjnej urzędu – należy przez to rozumieć wyodrębnione  
w strukturze urzędu wydziały i  równorzędne jednostki organizacyjne na prawach 
wydziału zwane biurami, Urząd Stanu Cywilnego oraz samodzielne jednoosobowe 
stanowiska pracy, 

4) jednostce organizacyjnej miasta – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne 
miasta Przemyśla, 

5) kierowniku jednostki kontrolowanej – należy przez to rozumieć kierownika jednostki,  
o której mowa w punkcie 1, a także osobę pełniącą jego obowiązki, 

6) kierowniku jednostki organizacyjnej urzędu – należy przez to rozumieć  kierującego 
jednostką organizacyjną urzędu oraz zajmującego samodzielne jednoosobowe 
stanowisko pracy, 

7) kontrolującym – należy przez to rozumieć pracownika urzędu, upoważnionego  
do przeprowadzenia kontroli, 

8) monitorowaniu wykonania zaleceń pokontrolnych – należy przez to rozumieć 
czynności wykonywane przez kontrolujących w związku z informacjami dotyczącymi 
realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu 
pokontrolnym, 

9) postępowaniu kontrolnym – należy przez to rozumieć czynności polegające  
na ustaleniu stanu faktycznego i sformułowaniu protokołu kontroli,  

10) prezydent - należy przez to rozumieć Prezydent Miasta Przemyśla 
11) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemyślu, 



 

12) zarządzającym kontrolę – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Przemyśla, 
13) zespole kontrolującym – należy przez to rozumieć zespół pracowników urzędu  

składający się z więcej niż jednego kontrolującego, upoważniony do 
przeprowadzenia danej kontroli, 

14) systemie PROTON – należy przez to rozumieć system elektronicznego obiegu     
dokumentów umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, 
dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenia i tworzenia 
dokumentów elektronicznych. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Zasady organizacji i przeprowadzenia kontroli 
 

§ 3 
 
Kontrole mogą być prowadzone, jako: 

1) kontrole kompleksowe, obejmujące całokształt działalności jednostki kontrolowanej, 
2) kontrole problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia lub grupę zagadnień  

w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych, 
3) kontrole sprawdzające, obejmujące sprawdzenie realizacji zaleceń i wniosków 

pokontrolnych, 
4) kontrole doraźne, obejmujące całokształt lub wycinek działalności jednostki 

kontrolowanej, nie ujęte w rocznym  planie kontroli, których konieczność 
przeprowadzenia wynika z pilnych potrzeb, nie przewidzianych na etapie tworzenia 
planu kontroli. 

 
§ 4 

 
1. Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznego planu kontroli. 
2. Roczny plan kontroli zatwierdzany jest przez zarządzającego kontrolę. 
3. Roczny plan kontroli ma charakter otwarty, a jego założenia mogą być w trakcie 

roku stosownie modyfikowane w zależności od potrzeb. Zarządzający kontrole 
może z własnej inicjatywy lub na wniosek Kierownika Biura Kontroli dokonać zmian 
w rocznym planie kontroli. 

4. Odstąpienie od przeprowadzenia kontroli lub wprowadzenia do rocznego planu 
kontroli innych koniecznych uzupełnień i zmian wymaga zgłoszenia uzasadnionego 
wniosku na piśmie Kierownikowi Biura Kontroli, który jest przedkładany do 
zatwierdzenia zarządzającemu kontrolę. 

5. Projekt rocznego planu kontroli urzędu opracowuje Biuro Kontroli w oparciu  
o propozycje kontroli składane przez poszczególne jednostki organizacyjne urzędu 
do dnia 30 listopada każdego roku do Biura Kontroli. Projekt planu kontroli na rok 
następny Biuro Kontroli przedkłada w terminie do 31 grudnia każdego roku do 
zatwierdzenia zarządzającemu kontrolę. Biuro Kontroli informuje jednostki 
organizacyjne urzędu odpowiedzialne za realizację rocznego planu kontroli  
o zatwierdzeniu przez prezydenta planu kontroli w celu jego realizacji. 

6. Przy opracowaniu rocznego planu kontroli uwzględnia się w szczególności: 
1) wyniki wcześniejszych kontroli, 
2) wymogi ustawowe nakładające obowiązki w zakresie kontroli, 
3) skargi i wnioski, 



 

7. Roczny plan kontroli powinien w szczególności zawierać: 
1) nazwę i adres jednostki kontrolowanej, 
2) przedmiot kontroli, 
3) rodzaj kontroli, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 3, 
4) podstawę prawną, 
5) nazwę jednostki kontrolującej. 

8. Kontrole doraźne przeprowadza się na polecenie zarządzającego kontrolę, poza 
rocznym planem kontroli. 

 
§ 5 

 
1. W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli przez zespół kontrolujący, 

zarządzający kontrolę wyznacza przewodniczącego zespołu kontrolującego, który 
dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących i nadzoruje wykonanie 
programu kontroli. 

2. W zakresie wykonywania czynności kontrolnych w okresie od rozpoczęcia  
do zakończenia kontroli kontrolujący podlegają przewodniczącemu. 

 
§ 6 

 
1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie programu kontroli, z wyłączeniem kontroli 

o której mowa w § 3 pkt 4. 
2. Projekt programu kontroli opracowuje kontrolujący (przewodniczący zespołu 

kontrolującego). 
3. Projekt programu kontroli zatwierdza zarządzający kontrolę. 
4. Zmian w zatwierdzonym programie kontroli dokonuje zarządzający kontrolę. 
5. Program kontroli określa: 

1) jednostkę kontrolowaną,  
2) adres jednostki kontrolowanej, 
3) rodzaj kontroli,  
4) przepisy regulujące kontrolowaną działalność, 
5) przedmiot kontroli, 
6) okres objęty kontrolą,  
7) termin przeprowadzenia kontroli, 
8) założenia organizacyjne dotyczące przeprowadzenia kontroli. 

 
§ 7 

 
Rozpoczęcie kontroli w jednostce kontrolowanej powinny poprzedzić czynności 
przygotowawcze, w ramach których kontrolujący: 

1) zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o mającej nastąpić kontroli, 
2) zapoznaje się z regulacjami prawnymi dotyczącymi zakresu kontroli, 
3) zapoznaje się z ustaleniami wcześniejszych kontroli. 

 
§ 8 

 
1. Kontrolujący/zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego, 

imiennego upoważnienia określającego jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli 
oraz przewidywany czas jej trwania. Wzór upoważnienia stanowi załącznik  
nr 1 do regulaminu. 



 

2. Imienne upoważnienie podpisuje zarządzający kontrolę. 
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 rejestrowane jest w rejestrze 

upoważnień prowadzonym przez Wydział Organizacyjny. 
4. W przypadku, gdy w trakcie przeprowadzania kontroli zaistnieje konieczność 

wydłużenia czasu jej trwania lub zmiany zakresu kontroli, zarządzający kontrolę na 
wniosek kontrolującego/przewodniczącego zespołu kontrolującego może zmienić 
zakres kontroli lub wydłużyć czas trwania kontroli. Wydłużenie czasu kontroli lub 
zmiana zakresu kontroli wymaga wydania nowego upoważnienia. Przepisy § 8 ust. 
1 i 2 stosuje się odpowiednio. 
 

 
§ 9 

 
1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od czynności kontrolnych jeżeli wyniki kontroli 

mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego 
małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, 
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. Kontrolujący może być wyłączony z udziału w kontroli w razie stwierdzenia innych 
niż wymienione w ust. 1 okoliczności, jeżeli mogą one wywołać wątpliwości  
co do jego bezstronności. 

3. Z pisemnym wnioskiem o wyłączenie kontrolującego może wystąpić  
do zarządzającego kontrolę – osobiście kontrolujący, który wskazuje w nim powody 
wyłączenia lub kierownik jednostki kontrolowanej, który go uzasadnia. 

4. O wyłączeniu kontrolującego decyduje zarządzający kontrolę. 
 

§ 10 
 

1. Kontrolujący/zespół kontrolujący przystępuje do wykonania czynności kontrolnych  
po przedstawieniu kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienia,  
o którym mowa w § 8 oraz omawia z nim cel, zakres przedmiotowy i sposób 
przeprowadzenia kontroli. 

2. Kontrolujący/zespół kontrolujący jest uprawniony do wstępu i swobodnego 
poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej na podstawie upoważnienia,  
o którym mowa w § 8 oraz legitymacji służbowej albo dowodu osobistego.    

 
§ 11 

 
1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej, w dniach  

i w godzinach pracy tej jednostki, a także w miejscach wykonywania jej zadań. 
2. Kontrole, bądź poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane   

w siedzibie zarządzającego kontrolę. 
 

§ 12 
 

1. Kontrolujący w toku postępowania kontrolnego ustala stan faktyczny  
na podstawie  zebranych dowodów w tym dokumentów roboczych gromadzonych  
w aktach kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości ustala ich przyczyny, 
zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne. 



 

2. Materiałami dowodowymi są w szczególności wszelkiego rodzaju dokumenty, 
wyniki oględzin, zabezpieczone rzeczy, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia, opinie 
biegłych. 

 
ROZDZIAŁ III 

 
Prawa i obowiązki uczestników postępowania kontrolnego 

 
 

§ 13 
 

1. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującemu warunki i środki 
niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności: 

1) swobodny dostęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, 
2) przedkłada w wyznaczonym terminie wszelkie dokumenty i materiały, także 

w formie elektronicznej, niezbędne  do przeprowadzenia kontroli, 
3) udostępnia samodzielne pomieszczenie, a także miejsce  

i wyposażenie służące do przechowywania materiałów kontrolnych, 
4) umożliwia kopiowanie, skanowanie, fotografowanie oraz dokonywanie 

nagrań dźwiękowych, jeżeli ma to stanowić dowód lub przyczynić  
się do utrwalenia dowodu, 

5) udostępnia urządzenia techniczne dla potrzeb wykonywania czynności 
kontrolnych, 

6) na żądanie kontrolującego wydaje stosowne dokumenty, ewidencje  
i materiały na czas trwania czynności kontrolnych.  

2. Pobranie dokumentów, ewidencji i materiałów, o którym  mowa w ust. 1 pkt 6 
następuje za pokwitowaniem. Wykaz dokumentów przekazanych do kontroli 
sporządza jednostka kontrolowana. 

 
§ 14 

 
1. Każdy pracownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany udzielać kontrolującemu 

w terminie przez niego wyznaczonym ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących 
zakresu kontroli.  

2. Każdy pracownik jednostki kontrolowanej może w związku z kontrolą złożyć  
z własnej inicjatywy ustne lub pisemne oświadczenie w sprawach objętych 
zakresem przedmiotowym kontroli.  

 
§ 15 

 
1. Do obowiązków kontrolującego należy: 

1) należyte i bezstronne wykonanie powierzonych zadań, 
2) obiektywne ustalanie i rzetelne dokumentowanie wyników kontroli. 

2. Kontrolujący wykonując czynności z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 
niejawnych mają prawo do: 

1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, 
2) wglądu do dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej, 

pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczenia dokumentów związanych 
z zakresem kontroli, 



 

3) sporządzenia, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych  
do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub 
obliczeń, skanów, 

4) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących 
zakresu kontroli, 

5) dokonywania oględzin, 
6) korzystania, za zgodą zarządzającego kontrolę, z pomocy biegłych  

i specjalistów. 
 

§ 16 
 

Podczas dokonywania czynności kontrolnych, kontrolujący w miarę potrzeby 
informuje kierownika jednostki kontrolowanej o ujawnionych nieprawidłowościach, 
wskazując  
na celowość niezwłocznego podjęcia środków zaradczych i usprawniających. 

    
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Dokumentowanie czynności i wyników kontroli 
 
 

§ 17 
 

1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów, w tym  
dokumentów roboczych, którymi są w szczególności dokumenty, skany 
dokumentów, opinie biegłych lub specjalistów, pisemne wyjaśnienia  
i oświadczenia.  

2. W razie uzasadnionej potrzeby włączenia dokumentu do akt kontroli,  
na żądanie kontrolującego pracownik jednostki kontrolowanej sporządza jego odpis, 
wyciąg, kopię lub skan, 

3. Na żądanie kontrolującego, pracownik jednostki kontrolowanej sporządza 
zestawienia danych i obliczenia niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 

 
 

§ 18 
 

1. Zebrane w toku kontroli dowody kontrolujący odpowiednio zabezpiecza  
w miarę potrzeby przez: 

1) oddanie na przechowanie kierownikowi lub innemu pracownikowi jednostki 
kontrolowanej za pokwitowaniem, 

2) zabranie z jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem. 
2. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje kontrolujący. 

 
§ 19 

 
1. W przypadku potrzeby ustalenia stanu obiektu, innych składników majątkowych 

albo przebiegu określonych czynności, kontrolujący może przeprowadzić oględziny. 
2. Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub 

osoby przez niego upoważnionej.  



 

3. Z przebiegu oględzin kontrolujący sporządza notatkę służbową, w której określa: 
1) oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przeprowadzenia, 
2) imię i nazwisko kontrolującego oraz osoby uczestniczącej  

w czynnościach 
3) opis przebiegu czynności, dokonane ustalenia oraz treść ewentualnych 

wyjaśnień lub oświadczeń, 
4) podpisy kontrolującego i osoby uczestniczącej w czynnościach oględzin. 

 
§ 20 

 
1. W razie ujawnienia w toku czynności kontrolnych okoliczności lub informacji 

wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo 
przestępstwa lub wykroczenia skarbowego albo ujawnienia czynu stanowiącego 
podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolujący niezwłocznie 
informuje o tym na piśmie zarządzającego kontrolę.   

2. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kierowane są przez zarządzającego 
kontrolę do odpowiednich organów.  

 
§ 21 

 
1. Ustalenia dokonane w toku czynności kontrolnych kontrolujący opisuje  

w protokole kontroli, w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty.  
2. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności: 

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym jej brzmieniu i adres oraz imię  
i nazwisko kierownika jednostki, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, ze wskazaniem ewentualnych 
przerw w czynnościach kontrolnych, 

3) imię i nazwisko kontrolującego/członków zespołu kontrolującego oraz datę  
i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, 

4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli i okresu objętego kontrolą, 
5) wzmiankę o sporządzonych protokołach dodatkowych, notatkach 

służbowych, wyciągach,  zabezpieczonych dowodach, dokonanych 
oględzinach i zasięgnięciu opinii biegłych, 

6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli ze wskazaniem 
podstawy dokonanych ustaleń, 

7) wskazanie ustalonych nieprawidłowości i uchybień, przyczyn  
ich powstania, skutków jakie powodują oraz osób za nie odpowiedzialnych,  
a w miarę możliwości także wysokości powstałej szkody lub straty, 

8) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia ewentualnych, 
umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz  
o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli,  

9) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy, dacie przekazania 
egzemplarza protokołu kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej, 

10)  podpis kontrolującego/członków zespołu kontrolującego i kierownika 
jednostki kontrolowanej, a w przypadku kontroli w jednostce organizacyjnej 
miasta, gdy ustalenia obejmują sprawy finansowe także podpis głównego 
księgowego, 

11)  miejsca i datę podpisania protokołu,  



 

12)  parafę kontrolującego/członków zespołu kontrolującego i kierownika 
jednostki kontrolowanej (lub upoważnionej przez niego osoby) na każdej 
stronie protokołu, z wyjątkiem strony, o jakiej mowa w pkt. 10. Obowiązek 
ten nie dotyczy protokołów sporządzonych wyłącznie  w systemie 
elektronicznym. 

3. Załączniki do protokołu kontroli  lub dokumenty robocze uzyskane przez 
kontrolującego,  pozostawia się w posiadaniu zarządzającego kontrolę. W treści 
protokołu kontrolujący może powoływać się na załączniki lub dokumenty robocze 
kontroli. 

4. Dopuszcza się sporządzenie załączników lub dokumentów roboczych do protokołu 
w jednym egzemplarzu, w przypadku gdy załącznikami lub dokumentami roboczymi 
są kserokopie bądź skany dokumentów, w których posiadaniu jest  jednostka 
kontrolowana.  

5. Załączniki lub dokumenty robocze będące odpisami lub kopiami dokumentów 
powinny zawierać klauzulę stwierdzającą ich zgodność z oryginałem. 

6. Protokół kontroli sporządza się w takiej ilości egzemplarzy, aby kierownik każdej 
jednostki kontrolowanej otrzymał jeden jego egzemplarz. 

 
§ 22 

 
1. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu  

podpisuje protokół kontroli lub dokonuje  zgłoszenia przed podpisaniem protokołu 
kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. 

2. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem należy złożyć na piśmie zarządzającemu 
kontrolę w terminie 7  dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

3. Zarządzający kontrolę odmawia na piśmie przyjęcia zastrzeżeń jeżeli zostały 
zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub po upływie terminu, o którym mowa  
w ust. 2. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 zarządzający kontrolę 
poleca kontrolującemu dokonać ich analizy, a w przypadku stwierdzenia zasadności 
całości lub części zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu 
kontroli. 

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości zarządzający kontrolę  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazuje na piśmie 
zgłaszającemu zastrzeżenia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem. 

6. Zmieniony w toku czynności, o których mowa w ust. 4, protokół kontroli przekazuje 
się w celu podpisania kierownikowi jednostki kontrolowanej. 

7. Stanowisko zarządzającego kontrolę w sprawach, o których mowa w ust. 3, 4  
i 5 jest ostateczne. 

 
§ 23 

 
1. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli  

i w terminie 7 dni  od  daty  otrzymania protokołu kontroli lub otrzymania 
stanowiska zarządzającego kontrolę, o którym mowa w § 22 ust. 7 złożyć 
zarządzającemu kontrolę pisemne wyjaśnienie odmowy. 

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1  
nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i  realizacji 
ustaleń kontrolnych. 

 



 

§ 24 
 

1. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli, iż przedmiot kontroli objęty jest 
postępowaniem/kontrolą innego organu (np.: RIO, SKO, NIK, KAS) zarządzający 
kontrolę podejmuje decyzję o wstrzymaniu kontroli do czasu otrzymania 
stanowiska organu zewnętrznego przeprowadzającego postępowanie/kontrolę. 

2. Po otrzymaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 1 zarządzający podejmuje 
decyzję bądź o kontynuowaniu kontroli, bądź o rozszerzeniu zakresu kontroli lub  
o zaprzestaniu kontroli. 

3. Uregulowania niniejsze mają zastosowanie do kontroli trwających w trakcie wejścia  
w życie niniejszego  Regulaminu.  

 
 

ROZDZIAŁ V 
 

Postępowanie pokontrolne 
 

§ 25 
 

1. Zarządzający kontrolę kieruje do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie 
pokontrolne w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu lub 30 dni od złożenia 
przez kierownika jednostki kontrolowanej  odmowy podpisania protokołu kontroli.  

2. Projekt wystąpienia pokontrolnego opracowuje kontrolujący, a w przypadku gdy 
kontrola była przeprowadzana przez zespół kontrolujący, w oparciu  
o propozycje przedłożone przez poszczególnych członków zespołu, 
przewodniczący tego zespołu. 

   
§ 26 

 
Wystąpienie pokontrolne powinno zawierać w szczególności: 
1) zwięzły opis wyników kontroli wraz z oceną kontrolowanej działalności wynikającą  

z ustaleń zawartych w protokole kontroli,  
2) wskazanie  przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości, 
3) zalecenia i wnioski zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości. 
 

§ 27 
 

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia 
umotywowanych zastrzeżeń do ocen, zaleceń i wniosków zawartych  
w wystąpieniu pokontrolnym. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się na piśmie zarządzającemu 
kontrolę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

3. Zarządzający kontrolę odmawia na piśmie przyjęcia zastrzeżeń, jeżeli zostały 
zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub po upływie terminu, o którym mowa  
w ust. 2. 

4. W razie uznania zasadności całości lub części zastrzeżeń zarządzający kontrolę  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia 
odpowiednią część lub całość wystąpienia pokontrolnego. 



 

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości, zarządzający kontrolę  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazuje na piśmie 
zgłaszającemu zastrzeżenia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem. 

6. Stanowisko zarządzającego kontrolę w sprawach, o których mowa w ust. 3, 4  
i 5 jest ostateczne. 

 
§ 28 

  
1. Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia 

pokontrolnego informuje zarządzającego kontrolę o sposobie realizacji zaleceń  
i wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania. 

2.  W przypadku złożenia zastrzeżeń do ocen, zaleceń i wniosków zawartych  
w wystąpieniu pokontrolnym termin, o którym mowa w ust. 1 biegnie od daty 
otrzymania ostatecznego stanowiska zarządzającego kontrolę. 

 
§ 29 

 
1. W przypadku stwierdzenia w toku prowadzonego postępowania kontrolnego 

nieprawidłowości w działaniach innych jednostek organizacyjnych urzędu lub 
jednostek organizacyjnych miasta niż kontrolowana jednostka, kontrolujący 
przygotowuje informację dla zarządzającego kontrolę o stwierdzonych 
nieprawidłowościach, która zgodnie z dekretacją przekazana zostanie do jednostki 
organizacyjnej urzędu lub jednostki organizacyjnej miasta w celu podjęcia działań 
naprawczych. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu i kierownicy jednostek 
organizacyjnych miasta są zobowiązani do poinformowania zarządzającego 
kontrolę o podjętych działaniach naprawczych w terminie 30 dni od daty otrzymania 
informacji o której mowa w ust. 1. 

 

ROZDZIAŁ VI 
 

Ewidencja materiałów z kontroli i sprawozdawczość 
 

§ 30 
 

1. Kontrolujący dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając  
i prowadząc akta kontroli. W przypadku prowadzenia teczek w systemie 
elektronicznym kontrolujący dokumentuje przebieg i wyniki kontroli, zakładając  
i prowadząc akta kontroli w systemie PROTON. 

2. Akta kontroli obejmują dokumenty związane z kontrolą a w szczególności: 
1) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, 
2) protokół kontroli, 
3) program kontroli, 
4) wystąpienie pokontrolne, 
5) odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 
6) załączniki lub dokumenty robocze. 

 
 

    
 



 

§ 31 
 

1. Z realizacji rocznego planu kontroli sporządzane jest przez Biuro Kontroli 
sprawozdanie, które przedkładane jest zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia 
31 marca roku następnego po roku, którego plan dotyczy. 

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli sporządzane jest w oparciu  
o informacje składane do Biura Kontroli przez jednostki organizacyjne urzędu 
odpowiedzialne za realizację planu kontroli do dnia 20 lutego każdego roku. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: 

1) zestawienie liczbowe planowanych i wykonanych kontroli, z uwzględnieniem 
kontroli doraźnych i uproszczonych postępowań wyjaśniających, 

2) ustalenia pokontrolne oraz stwierdzone nieprawidłowości, 
3) informacje o realizacji zaleceń pokontrolnych, 
4) uzasadnienie nieprzeprowadzenia kontroli. 

3. Wzór sprawozdania o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

Uproszczone postępowanie wyjaśniające 
 

§ 32 
 

1. W sprawach charakteryzujących się nieskomplikowanym stanem faktycznym  
i prawnym, Biuro Kontroli przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 

2. Do postępowania wyjaśniającego nie mają zastosowania postanowienia 
Rozdziałów 1 - 6 regulaminu. 

3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego nie wymaga imiennego 
upoważnienia. Podstawą jego przeprowadzenia jest pisemne lub ustne polecenie 
prezydenta lub zaakceptowany przez prezydenta wniosek Kierownika Biura 
Kontroli. 

4. Wyniki postępowania wyjaśniającego przedstawia się w pisemnej informacji, która 
powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres przedmiotowy postępowania wyjaśniającego, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia postępowania wyjaśniającego, 
3) datę wydania polecenia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
4) zwięzły opis stwierdzonego stanu faktycznego, 
5) wskazanie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, 

skutków jakie powodują oraz osób za nie odpowiedzialnych, 
6) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika 

przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające, jego podpis wraz  
z datą sporządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ROZDZIAŁ VIII 
 

Kontrola zewnętrzna  
 

§ 33 
 

1. Książka kontroli zewnętrznych urzędu znajduje się w Biurze Prezydenta Miasta. 
2. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych urzędu oraz ich pracownicy 

zobowiązani są do współdziałania z organami kontroli zewnętrznej badającymi 
działalność urzędu, udzielania im pomocy w realizacji zadań kontrolnych, 
przygotowania i przekazania żądanych dokumentów oraz materiałów. 

3. Po zakończeniu postępowania kontrolnego przez organ kontroli zewnętrznej, 
kierownicy jednostek kontrolowanych urzędu zobowiązani są do niezwłocznego 
przekazywania kopii protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych do Biura 
Kontroli. 

4. Zbiór kopii protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych kierowanych do 
prezydenta prowadzi Biuro Kontroli. 

5. Odpowiedzialność za terminowe przygotowanie projektu odpowiedzi prezydenta na 
wystąpienie pokontrolne zewnętrznego organu kontroli ponosi kierownik 
kontrolowanej jednostki organizacyjnej urzędu. 

 
§ 34 

 
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych miasta oraz ich pracownicy 

zobowiązani są do współdziałania z organami kontroli zewnętrznej badającymi 
działalność jednostki, udzielania im pomocy w realizacji zadań kontrolnych, 
przygotowania i przekazania żądanych dokumentów oraz materiałów. 

2. Kierownik jednostki kontrolowanej ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie terminu 
złożenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, jak również za prawidłowe 
wykorzystanie wyników kontroli oraz za wykonanie wniosków, poleceń i zaleceń  
z kontroli zewnętrznych. 

3. Jednostki organizacyjne miasta zobowiązane są do złożenia drogą elektroniczną 
rocznej informacji o wszystkich przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych do 
Biura Kontroli w terminie do 20 stycznia roku następnego. 

4. Informacja powinna zawierać:  
1)  wskazanie organu kontrolującego, 
2)  termin przeprowadzenia kontroli, 
3)  zakres i tematykę kontroli, 
4)  wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, 
5)  opis sposobu realizacji zaleceń i wniosków. 

 
 
 

PREZYDENT 

MIASTA PRZEMŚLA 

 

Wojciech Bakun 

 
 
 



 

                                                                                                                     Załącznik nr 1 
    do Regulaminu przeprowadzania kontroli 
 

 
………………………                                                       Przemyśl, dn.,……………………. r. 
     (znak sprawy) 
 

 
 
 
 
 

 
U P O W A Ż N I E N I E   Nr ……./20.. 

 
 
 

Na podstawie § … pkt … Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik  

do Zarządzenia Nr …/20… Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia  

……………….. 20… r. w sprawie zasad organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej 

przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu, u p o w a ż n i a m  

……………………………...…………………………………………………………………… do 

                            (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej Urzędu)  

 przeprowadzenia w …………………………………………………kontroli…………………… 

                                                                                  (nazwa jednostki kontrolowanej 

w  zakresie ……………………………….………………………………………………………….. 
                                        (określenie rodzaju kontroli)                                                                             (oznaczenie przedmiotu kontroli) 

 
Termin przeprowadzenia kontroli: od dnia ……………… r. do dnia …………….. r. 
 
 
Niniejsze upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej lub dowodu 
osobistego. 
 
Ważność upoważnienia upływa z dniem ………………. r. 
 

 

 

PREZYDENT 

MIASTA PRZEMŚLA 

 

Wojciech Bakun 

 

 



 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu przeprowadzania kontroli 

 
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Urzędu Miejskiego w Przemyślu w roku ……. r. 

 
I. Kontrole przeprowadzane w ……………………………… 

 
A) w ramach działalności ……………………… (wykonano ….. % planu + ………………………………..……………): 

                                           (nazwa komórki)                                                                                 (ilość i rodzaj kontroli nie objętych planem) 

 
Jednostka kontrolowana: ………………………………………….. 

Zakres kontroli: ……………………………. 

Rodzaj kontroli: …………………………………………. 

Ustalenia pokontrolne oraz stwierdzone nieprawidłowości Informacje o realizacji zaleceń pokontrolnych 

1.  
2. (…) 
 

 

1. 
2. (…) 
  

UZASADNIENIE: (w przypadku niezrealizowania kontroli ujętej w planie rocznym) 

 
Jednostka kontrolowana: ………………………………………….. 

Zakres kontroli: ……………………………. 

Rodzaj kontroli: …………………………………………. 

Ustalenia pokontrolne oraz stwierdzone nieprawidłowości Informacje o realizacji zaleceń pokontrolnych 

1.  
2. (…) 
 

 

1. 
2. (…) 
  

UZASADNIENIE: (w przypadku niezrealizowania kontroli ujętej w planie rocznym) 

PREZYDENT 

MIASTA PRZEMŚLA 

 

Wojciech Bakun 


