pod wzgi^dem formaino-prawnym
nie budzi zastrzezert

RADCA^RAWNY

Zarzj|dzeme Nr 81/2010
Starosty Slawienskiego
z dnia 27 pazdziernika 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewne^rznej w Starostwie Powiatowym
w Slawnie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Slawienskiego.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o fmansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146,
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 / oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie powiatowym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 167,poz. 1759, z2007r.Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.llll, Nr 223,
poz. 1458, z2009r.Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z2010r.Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 6757 zarzajdza si§, co nastej)uje:

§ 1. Wprowadza si? Regulamin kontroli wewn<?trznej w Starostwie Powiatowym
w Slawnie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Slawienskiego.
§ 2. Regulamin kontroli wewnejrznej w Starostwie Powiatowym w Slawnie
i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Slawienskiego stanowi zala_cznik
do niniejszego zarza^dzenia.
§ 3. Wykonanie zarzajdzenia powierza si§ Samodzielnemu stanowisku ds. kontroli
wewnejrznej i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Slawienskiego.
§ 4. Traci moc Regulamin kontroli wewnejxznej w Starostwie Powiatowym w Slawnie,
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Slawienskiego oraz powiatowych
sluzbach, inspekcjach i strazach z dnia 28 listopada 2003 roku na podstawie
podj^tej uchwaly nr CLXXXV 7482/10 Zarza^du Powiatu w Slawnie,
z dnia 14 pazdziernika 2010 roku w sprawie uchylenia uchwaly nr XLVI/91/03
Zarzajdu Powiatu w Slawnie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie
ustanowienia Regulaminu kontroli wewnejrznej w Starostwie Powiatowym
w Slawnie, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Slawienskiego oraz
powiatowych sluzbach, inspekcjach i strazy.
§ 5. Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zalajcznik do zarzajdzenia nr 81/2010
Starosty Slawienskiego
z dnia 27 pazdziernika 2010 r.

Regulamin kontroli wewn^trznej
w Starostwie Powiatowym w Siawnie
i w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Slawienskiego

Rozdzial I
Postanowienia ogolne
§ 1

Regulamin kontroli wewnetrznej okresla organizacje^ oraz zasady wykonywania kontroli
w Starostwie Powiatowym w Siawnie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Slawienskiego.
§ 2

Regulamin kontroli wewnetrznej zostal opracowany na podstawie nastej)uja_cych
przepisow prawnych:
I/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z pozn. zm. /,
II ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzajdzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm. /,
3/ komunikatu Nr 23 Ministra Finansow z dnia 16 grudnia2009 r w sprawie standardow
kontroli zarzajiczej dla sektora fmansow publicznych / Dz.Urz. Min.Fin. Nr 15, poz.84/,
4/ regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siawnie, stanowiajcego zala^cznik
do uchwaly Nr XXIX/248/2002 Rady Powiatu w Siawnie z dnia 29 kwietnia 2002 r,
z pozniejszymi zmianami,
5/ zarzajdzenia Nr 48/2010 Starosty Slawienskiego z dnia 02 lipca 2010 r w sprawie
okreslenia sposobu prowadzenia kontroli zarzajdczej w Starostwie Powiatowym
w Siawnie i jednostkach organizacyjnych powiatu Slawienskiego
oraz zasad jej koordynacji.
§ 3
1. Zorganizowany system kontroli wewnejrznej powinien bye traktowany jako narz^dzie
zarzajdzania wykorzystywane do uzyskania racjonalnego zapewnienia, ze zorganizowany
przez Starost? Slawienskiego system, runkcjonuje zgodnie z obowiajzujajcym prawem,
standardami, wewn^trznymi przepisami oraz procedurami i sluzy wytyczonym celom.
2. Podejmowanie dzialan praktycznych, kladaj^ych nacisk na eliminacj^ przyczyn
nieprawidlowosci, powoduje zblizenie funkcji kontroli wewn^trznej do roli audytu, a takze
do roli prewencyjnej w przypadku prawidlowego konstruowania i realizowania
zalecen pokontrolnych.

§ 4
Przedmiotem kontroli wewn^trznej w szczegolnosci jest:
17 badanie zgodnosci post^powania z obowiajzuja^cymi przepisami prawa oraz
procedurami wewn^trznymi,
21 badanie realizacji zadan i ich efektywnosci oraz celowosci ponoszonych wydatkow,
37 badanie i ocena przebiegu realizacji budzetu, wykrywania odchyleri i nieprawidlowosci
w wykonywaniu zadan, ujawnianie niegospodarnosci oraz marnotrawstwa,
47 badanie przestrzegania obowiazujacych w jednostce procedur kontroli wewnetrznej,
51 ustalanie przyczyn i skutkow stwierdzonych nieprawidlowosci
61 wskazywanie osob odpowiedzialnych za powstale nieprawidlowosci,
II wskazywanie sposobow i srodkow umozliwiajajcych likwidacj? nieprawidlowosci,
87 badanie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronnosci i obiektywizmu
dzialania pracownikow.

Rozdzial II
Organizacja

i

funkcjonowanie

kontroli

wewnetrznej.

§ 5
l.Kontrola wewn^trzna wykonywana jest przez samodzielne stanowisko pracy
do spraw kontroli wewnetrznej.
2. Do zadan samodzielnego stanowiska pracy, wymienionego w ust. 1 nalezy:
I/ opracowywanie rocznych piano w kontroli przy wspolpracy z komorkami
organizacyjnymi Starostwa,
21 sporzajdzanie protokolow kontroli lub sprawozdan z kontroli,
3/ sporzajdzanie rocznych sprawozdan z dzialalnosci kontrolnej,
4/ organizowanie i prowadzenie kontroli w wydzialach Starostwa oraz
w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
51 opracowywanie projektow wystapien pokontrolnych,
61 skiadanie wnioskow do Starosty w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawdzajajcej,
II badanie realizacji zadan i efektywnosci dzialania jednostek organizacyjnych,
8/ badanie i ocena dzialalnosci komorek organizacyjnych Starostwa,
91 wskazywanie sposobow i srodkow umozliwiajajsych likwidacj^ nieprawidlowosci
oraz wnioskowanie sankcji shizbowych w stosunku do pracownikow odpowiedzialnych
za wyst^powanie nieprawidlowosci,
107 skiadanie wniosku do Starosty w sprawie zawiadomienia rzecznika dyscypliny
finansow publicznych w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny
finansow publicznych,
ll/ kontrola sposobu realizacji zalecen pokontrolnych,
127 prowadzenie pozaplanowych kontroli w sprawach zleconych przez Starost?.
§ 6
1. Dzialania samodzielnego stanowiska pracy do spraw kontroli wewnetrznej winny bye
wykonywane w szczegolnosci z zachowaniem obowiajzujajcych standardow oraz
wymogow wynikajajcych z ustawy o finansach publicznych, a takze korzystaniem
ze wspolpracy z audytorem wewn§trznym.
2. Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli wewne^rznej wspolpracuje
z audytorem wewn£trznym, w zakresie:

I/ koordynacji opracowywania zadari w planach rocznych,
21 dokonywania ocen dzialalnosci wydzialow Starostwa i jednostek organizacyjnych
Powiatu Slawienskiego,
3/ dokonywania ocen istnieja^cego ryzyka zewnetrznego i wewn^trznego dla realizacji
zadan podmiotow wyszczegolnionych w pkt 2,
4/ okreslenia ewentualnych skutkow stwierdzonego ryzyka, prawdopodobienstwa
jego wystapienia oraz dzialania, ktore nalezy podjaj5 w celu jego zmniejszenia.
§ 7
l.Kontrol? przeprowadza si? zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem kontroli.
2. W razie potrzeby, niezaleznie od planu kontroli, Starosta Slawienski moze
zarza^dzic kontrol? doraznq. lub kontrol? w trybie uproszczonym.
3. W przypadku kontroli doraznej lub kontroli w trybie uproszczonym, Starosta
Slawienski wydaje zarzajdzenie, okreslajaj: w nim podmiot kontrolowany,
temat oraz termin kontroli.
4. Starosta na wniosek samodzielnego stanowiska pracy, wymienionego w § 5 ust. 1
moze dokonac zmian w rocznym planie kontroli.
§ 8
1. Roczny plan kontroli powinien w szczegolnosci okreslac:
I/ nazw? podmiotu kontrolowanego,
21 temat kontroli,
3/ rodzaj kontroli, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 zarzajdzenia nr 48/2010 Starosty
Slawienskiego z dnia 02 lipca 2010roku,
4/ przewidywany termin kontroli.
2. Roczny plan kontroli powinien bye zatwierdzony przez Starost? Slawienskiego
do dnia 15 grudnia roku poprzedzajajcego, na ktory jest sporzajdzony.
3. W przypadku uzasadnionych okolicznosci, kontrola moze bye przeprowadzona takze
poza planem, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 .

Rozdzial III
Tryb przeprowadzania kontroli.
§9
1. Kontrolujajcy przeprowadza kontrol? na podstawie imiennego upowaznienia
wystawionego przez Starost? Slawienskiego.
2. Jezeli do przeprowadzenia kontroli powoluje si? zespol kontrolerow, to kazdy kontroler
dziala na podstawie imiennego upowaznienia a Starosta wyznacza przewodnicza^cego
zespohi.
3. Czlonkowie zespolu kontrolujajsego podlegaja^ przewodniczaj3emu w okresie
od rozpocz?cia do zakonczenia kontroli.
4. Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli winno zawierac:
I/ imi? i nazwisko kontrolujajsego,
21 peln% nazw? podmiotu kontrolowanego,
3/ rodzaj kontroli,
4/ przedmiot i zakres kontroli,
5/ dat? rozpocz^cia i zakonczenia kontroli.

5. Kontrol? przeprowadza si? wediug programu kontroli, ktory stanowi dokument
wewn?trzny kontrolujajcego.
§10
l.Przed przystajiieniem do czynnosci kontroli, kontroluja^cy lub przewodnicza^cy
zespolu kontroluja^cego, zawiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego
w terminie 3 dni przed jej rozpocz?ciem o przedmiocie kontroli i daciejej rozpocz?cia.
2. Kontrolujajsy rozpoczynaja^c czynnosci kontroli, dokonuje adnotacji w ksi?dze
ewidencji kontroli, prowadzonej przez podmiot kontrolowany.
§11
Kontrolujajsy w ramach udzielonego upowaznienia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,
ma prawo do:
I/ wst?pu i poruszania si? po terenie siedziby podmiotu kontrolowanego na podstawie
legitymacji shizbowej lub identyfikatora osobowego,
21 zapoznania si? ze strukturq. organizacyjnq. podmiotu kontrolowanego, stanem
i struktura^ zatrudnienia oraz obowiajzuja^cymi w jednostce regulaminami,
3/ zajdania od kontrolowanego, informacji i danych niezb?dnych do przeprowadzenia
kontroli w zakresie okreslonym upowaznieniem, w tym takze zajdania sporzajizenia
ich w formie pisemnej,
4/ pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczenia dokumentow i innych materialow
dowodowych zwiajzanych z przeprowadzonq. kontrola^
51 kontaktowania si? ze wszystkimi pracownikami podmiotu kontrolowanego
bez posrednictwa i udzialu ich przelozonych,
61 zlecania kontrolowanemu sporzajizania niezb^dnych fotokopii dokumentow, zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz ich odpisow i wyci^gow
jak rowniez sporzajdzania zestawien i obliczen,
II za_dania od kontrolowanego zlozenia wyjasnien, takze w formie pisemnej
oraz przyjmowania oswiadczen,
8/ dokonania ogl?dzin, pobierania rzeczy oraz zabezpieczenia mienia i dowodow,
91 zbierania innych niezb?dnych materialow w zakresie obj^tym kontrol%.
§12
KontrolujajDy jest obowiajzany do:
I/ rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego, na podstawie zebranych
w toku kontroli dowodow,
21 zapewnienia kontrolowanemu czynnego udziahi w kontroli, w tym poprzez mozliwosc
wypowiedzenia si? kontrolowanego na pismie w kwestiach stanowia^cych
przedmiot kontroli,
3/ wskazania przepisow, ktore obowiajzywaly w okresie obj?tym kontrola^ a takze
ustalenia czy przepisy te byly stosowane,
4/ ustalenia przyczyn i skutkow nieprawidlowych dzialan lub braku dzialan
podmiotu kontrolowanego,
5/ wlasciwego dokumentowania przebiegu i ustaleri kontroli,
61 ustalenia i wskazania osob odpowiedzialnych za realizacj? zadafi obj?tych kontrola^.
§13
Kontrolowany podczas trwania kontroli ma prawo do czynnego udziahi w czynnosciach
kontroli, poprzez:
I/ skladanie kontroluja^cemu ustnych lub pisemnych oswiadczen dotycz^cych

przedmiotu kontroli,
II wnioskowanie o dol^czenie do akt kontroli okreslonych dokumentow, dowodow,
zestawien i sprawozdan,
3/ wnioskowanie o udzielenie wyjasnien przez innych pracownikow
podmiotu kontrolowanego.
§14
1. Kontrolowany jest obowiajzany:
I/ umozliwic kontrolujajcemu wykonywanie czynnosci kontroli,
21 udzielac wyjasnien dotycza_cych przedmiotu kontroli, a na zajianie kontrolujajcego
zlozyc wyjasnienia w formie pisemnej,
3/ przedstawic na zajdanie kontrolujacego, posiadane dowody i inne materialy
w terminie wyznaczonym przez kontrolujajcego,
4/ zapewnic wglajd w dokumentacj? i ewidencj?, obj^tych zakresem kontroli,
51 sporzajdzac oraz potwierdzac za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow,
odpisy i wyciqgi dokumentow wskazane przez kontrolujajcego,
61 zapewnic warunki do pracy kontrolujajcemu, w tym miejsce do przechowywania
dokumentow.
2. Odmowa udzielenia wyjasnien, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lub odmowa
przedstawienia dokumentow, dowodow i ewidencji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4,
moze nastapic jedynie w formie pisemnej w przypadkach dotyczajsych danych
zawartych w dokumentacji ustawowo chronionej, a kontrolujajiy nie posiada wlasciwego
poswiadczenia bezpieczenstwa upowazniajajcego do dost^pu do informacji niejawnych.
§15
l.Z przeprowadzonej kontroli sporzadza si§:
I/ protokol kontroli, jezeli zebrane dowody wskazuja^ na wystapienie nieprawidlowosci,
21 sprawozdanie z kontroli jezeli nie wystapiiy nieprawidlowosci.
2. Protokol kontroli i sprawozdanie z kontroli zawieraja^ opis stanu faktycznego,
stwierdzonego w trakcie kontroli, opartego na zebranych dowodach.
3. Protokol kontroli powinien zawierac:
I/ nazw? i adres podmiotu kontrolowanego, imi§ i nazwisko kierownika podmiotu
kontrolowanego z uwzgl^dnieniem zmian w okresie obj^tym kontrola^
21 imi§ i nazwisko oraz stanowisko siuzbowe kontrolujajcego, a takze numer i dat?
upowaznienia do przeprowadzenia kontroli z uwzgle_dnieniem zmian dokonanych
w trakcie kontroli,
3/ dat? rozpocz?cia i zakonczenia czynnosci kontroli w podmiocie kontrolowanym,
z wyszczegolnieniem dni przerw w kontroli,
4/ okreslenie przedmiotu kontroli i okresu obj^tego kontrola^,
5/ wykaz przepisow reguluja_cych zakres i sposob wykonywania zadan przez
podmiot kontrolowany,
61 opis stanu faktycznego, stwierdzonego w trakcie kontroli z uwzgl^dmeniem zmian
zachodzacych w okresie obj^tym kontrolq_ i porownanie ze stanem wymaganym
poprzez wskazanie obowiazujajcych w danym zakresie procedur,
II pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgloszenia zastrzezen do ustalen zawartych
w protokole kontroli,
8/ miejsce i dat? podpisania protokolu kontroli,
9/ dane o liczbie egzemplarzy sporzadzonego protokohi oraz wzmiank? o dor^czeniu
jednego egzemplarza dla podmiotu kontrolowanego.

4. Protokoi kontroli sporzajdza si? w ci^gu 30 dni roboczych od dnia zakonczenia
czynnosci kontroli natomiast sprawozdanie z kontroli, sporzajdza si? w ciqgu
10 dni roboczych od dnia zakonczenia kontroli.
5. Zalajczniki do protokohi kontroli, stanowiq. jego integralna^ cz?sc.
6. Strony protokolu powinny bye ponumerowane w kolejnosci i parafowane przez
kontroluja^cego i kontrolowanego lub czlonkow zespolu kontrolujajcego i kontrolowanego.
7. Protokoi kontroli sporzajdza si? w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, po jednym
dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla Starosty Slawienskiego.
§16
1. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie pelniajsej jego obowiajzki,
przyshiguje prawo zgloszenia przed podpisaniem protokolu kontroli, umotywowanych
zastrzezen do ustalen w nim zawartych.
2. Zastrzezenia nalezy zglosic na pismie do Starosty Slawienskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania protokohi kontroli.
3. W przypadku zgloszenia pisemnych zastrzezen do ustalen zawartych w protokole kontroli,
kontrolujajcy obowiajzany jest dokonac ich analizy i w miar? potrzeby, podjaj: dodatkowe
czynnosci kontroli.
4. W razie stwierdzenia zasadnosci zastrzezen, kontrolujajsy zmienia lub uzupelnia
odpowiednia^ cz^sc protokolu kontroli w ten sposob, ze dola^cza do niego stosowny
tekst w brzmieniu:
l/,,ustalenia na str.
protokolu kontroli skresla si?",
II ,,uzupelnienie do str
protokolu kontroli",
3/,,tresc ustalen na str.
protokolu kontroli otrzymuje brzmienie".
5. Zmieniony lub uzupelniony protokol kontroli przekazuje si? kierownikowi podmiotu
kontrolowanego w celu jego podpisania.
6. W przypadku nieuwzgl?dnienia zastrzezen w calosci lub w cze_sci, kontroluja^cy
sporzajdza stanowisko wraz z uzasadnieniem na pismie i przekazuje je do akceptacji
Staroscie.
7. Kontrolujajcy przekazuje na pismie zglaszaja^cemu zastrzezenie stanowisko, o ktorym
mowa w ust. 6 wraz z uzasadnieniem oraz protokol kontroli w celu jego podpisania.
8. Starosta Slawiehski odmawia przyj?cia zastrzezen, jezeli zostaly zgloszone przez osob?
nieuprawniona^ lub po uplywie terminu, o ktorym mowa w ust. 2 oraz informuje
0 tym zglaszajajcego zastrzezenia.
9. Stanowisko Starosty w sprawie odmowy przyj?cia zastrzezen jest ostateczne
1 nie wymaga uzasadnienia.
§17
1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba pelniajca jego obowiajzki moze odmowic
podpisania protokolu kontroli, skladajajc Staroscie Slawienskiemu pisemne wyjasnienie
tej odmowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
2. Odmowa podpisania protokolu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego
nie stanowi przeszkody do sporzajdzenia wystajiienia pokontrolnego.
§18
1. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, o ktorym mowa w § ISust.l pkt2
winno zawierac opis stanu faktycznego z przywolaniem dowodow, na ktorych oparto
ustalenia, ocen? realizacji zadan i zgodnosci dzialania podmiotu kontrolowanego
z przepisami prawa oraz uwagi i wnioski wynikajajce z ustalen kontroli.

2. Sprawozdanie z kontroli powinno ponadto zawierac dane i informacje wymienione
w § 15 ust. 3pkt 1-5 .
3. Do postepowania ze sprawozdaniem z kontroli stosuje si$ odpowiednio postanowienia
§ 15 ust. 4 1 7 .

Rozdziai IV
Wystapienie pokontrolne.
§19
1. Po zakonczonym postepowaniu czynnosci kontroli, z uwzgl^dnieniem terminu, o ktorym
mowa w § 17 ust. 1, kontroluja^cy sporzadza projekt wystapienia pokontrolnego, ktory
zawiera podsumowanie i ocen§ dzialalnosci podmiotu kontrolowanego wynikajaj:^.
z ustalen zawartych w protokole kontroli.
2. W podsumowaniu i ocenie, o ktorym mowa w ust.l, nalezy podac przyczyny powstania,
zakres i skutki stwierdzonych nieprawidlowosci, osoby odpowiedzialne za ich powstanie
oraz uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usuni^cia tych nieprawidlowosci.
3. W wypadkach uzasadnionych wynikami kontroli, wystapienie pokontrolne winno
rowniez zawierac wnioski o pociaj>ni?cie do okreslonej prawem odpowiedzialnosci
wobec osob winnych za powstale nieprawidlowosci.
4. Wystapienie pokontrolne sporza_dza kontrolujacy w terminie 30 dni roboczych
od daty zakonczenia czynnosci, o ktorych mowa w § 17 ust.l .
5. Wystapienie pokontrolne podpisuje Starosta Slawienski i kieruje do kierownika
podmiotu kontrolowanego.
§20
Kierownik podmiotu kontrolowanego po otrzymaniu wystapienia pokontrolnego,
obowi^zany jest w terminie 30 dni od daty jego doreczenia, poinformowac Starost^
Slawienskiego o sposobie wykonania wnioskow i zalecen lub podania przyczyn
ich niewykonania.

Rozdziai V
Dokumentacja dzialalnosci kontroli.
§21
l.Kazdy podmiot podlegajajsy kontroli prowadzi ksiazk? kontroli.
2. Za prowadzenie i udostepnienie ksiazki kontroli w podmiocie kontrolowanym,
odpowiedzialny jest kierownik tego podmiotu.
3. Kontrolujacy wpisuje do ksiazki kontroli, w szczegolnosci:
I/ imi? i nazwisko kontroluja^cego,
21 nazw? organu zarzajizaja^cego kontrol^,
3/ czas trwania kontroli,
4/ przedmiot i zakres kontroli.
4. Wpis do ksiajiki kontroli, kontrolujajcy potwierdza podpisem.
5. Ksiajik? kontroli udost^pnia si? na zajianie kontroluja^cego.

§22
l.Akta kontroli gromadzone s% zgodnie z tokiem dokonywanych czynnosci.
2. Akta kontroli podlegaja^ ochronie i mogq. bye wykorzystane tylko w celach shizbowych.
3. Akta kontroli obejmujq. przede wszystkim:
I/ dokumenty zgromadzone przed przystapieniem do kontroli,
II program kontroli,
3/ upowaznienie do kontroli,
4/ zebrane w trakcie kontroli dokumenty i dowody,
5/ wyjasnienia i wnioski skladane przez podmiot kontrolowany,
61 protokoly,
II notatki sluzbowe,
8/ protokol kontroli,
91 zastrzezenia i uwagi skladane przez podmiot kontrolowany,
107 wystapienie pokontrolne,
III dokumentacja z czynnosci sprawdzaj^cych.
4. Dokumentacja z czynnosci pokontrolnych dolajczana jest do akt kontroli.
§23
1. Roczne sprawozdanie z dzialalnosci kontroli wewn^trznej sporza^dza samodzielne
stanowisko pracy do spraw kontroli wewnetrznej, w terminie do konca stycznia
roku nastejmego.
2. Roczne sprawozdanie zawiera w szczegolnosci informacje o:
I/ stanie organizacyjnym stanowiska pracy do spraw kontroli wewnetrznej,
21 liczbie kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym z wyszczegolnieniem
rodzajow kontroli,
3/ liczbie skontrolowanych podmiotow z wyszczegolnieniem badanej problematyki kontroli,
4/ stwierdzonych nieprawidlowosciach, przyczynach ich powstania oraz o osobach
za nie odpowiedzialnych,
5/ sformulowanych wnioskach i zaleceniach oraz o stanie ich realizacji,
61 liczbie wszcz^tych post^powan dyscyplinarnych i zawiadomien o popelnieniu
przest^pstwa lub wykroczenia, skierowanych do organow powolanych do ich scigania
oraz o liczbie skierowanych zawiadomien o naruszeniu dyscypliny flnansow
publicznych,
II przykladach wzorowej realizacji zadafi przez podmiot kontrolowany, ktore moga_ bye
wykorzystane w celu usprawnienia dzialan i nadzoru takze w innych podmiotach,
8/ liczbie niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym.
3. Roczne sprawozdanie z dzialalnosci kontroli wewn^trznej zatwierdza Starosta Slawiefiski.

Rozdziai VI
Przepisy koncowe.
§24
l.Do przeprowadzenia post^powari czynnosci kontroli, rozpoczetych przed dniem wejscia
w zycie niniejszego Regulaminu, stosuje si? przepisy dotychczasowe.
2. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Starosta Slawienski.

