Zarzqdzenie Nr .v.V.t
Wojewody Lubuskiego
z dnia

w sprawie: organizacji dzialalnosci kontrolnej wykonywanej przez wojewod$.

Na

podstawie

art.

17

ustawy

z

dnia

23

stycznia

2009r.

o wojewodzie i administracji rzadowej w wojew6dztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, ze zm.) ^
w zwiajzku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rzajdowej
(Dz. U. Nr 185 poz. 1092) zarz^dza sie_, co naste_puje:

g 1. Zarzajdzenie okresla:
1)

systemkontroli;

2) tryb tworzenia rocznego planu kontroli;
3) zasady wydawania upowaznien do kontroli oraz ich rejestracji;
4) zasady post^powania z aktami kontroli;
5) kryteria kontroli i skal? ocen kontrolowanej dzialalnosci;
6) wzory dokument6w.
g 2. Ilekroc w Zarza^dzeniu mowajest o:
1) wojewodzie - nalezy przez to rozumiec Wojewod^ Lubuskiego;
2) wojew6dztwie - nalezy przez to rozumiec wojew6dztwo lubuskie;
3) urz^dzie - nalezy przez to rozumiec Lubuski Urza^d Wojew6dzki w Gorzowie
Wielkopolskim;
4) wydziale - nalezy przez to rozumiec wydzialy, biura oraz r6wnorz^dne kom6rki
organizacyjne Lubuskiego Urz^du Wojew6dzkiego;
5) dyrektorze wydziahi - nalezy przez to rozumiec r6wniez dyrektor6w biur oraz
Wojew6dzkiego InspektoraNadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogioszone w Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. 23 oraz z 201 lr. Nr 22, poz.ll4 i Nr 92,
poz.529.

$ 3. 1 Kom6rkami do spraw kontroli w Lubuskim Urz^dzie Wojew6dzkim saj
1) Wydzial

Nadzoru

i

Kontroli

realizuja^cy

zadania

z

zakresu

planowania,

sprawozdawczosci, koordynowania kontroli i przeprowadzania kontroli w zakresie
okreslonym w Regulaminie Organizacyjnym Urz^du;
2) wydzialy - realizuja^ce zadania kontrolne zgodnie z zakresem dzialania okreslonym
w Regulaminie Organizacyjnym Urz^du;
2. Kierownikiem kom6rki do spraw kontroli jest dyrektor wydzialu realizujajcy zadania
kontrolne.
$ 4. System kontroli w Lubuskim Urzejdzie Wojew6dzkim obejmuje kontrole^ zewnetrznq.
oraz kontrol^ wewne_trzn^.
g 5. 1. Kontrola zewnejtrzna to kontrola prowadzona w trybie zwyklym lub uproszczonym
w:

1) organach rza^dowej administracji zespolonej w wojew6dztwie;
2) jednostkach podleglych organom, o kt6rych mowa w pkt

1, lub przez nie

nadzorowanych;
3) organach samorz^du terytorialnego i innych podmiotach w zakresie wykonywania przez
nie zadan administracji rzajdowej, realizowanych na podstawie ustaw i porozumieri,
a takze w zakresie innych zadarijezeli przepisy szczeg61ne tak stanowiaj
4) podmiotach, kt6re otrzymaly dotacj^ z cz^sci budzetu panstwa, kt6rej dysponentem jest
wojewoda;
5) organach administracji niezespolonej.
2. Kontrola moze byc prowadzonajako:
1)

kontrola kompleksowa - kt6ra obejmuje cala^dzialalnosc podmiotu kontrolowanego;

2) kontrola problemowa - kt6ra obejmuje wybrane zagadnienia z dzialalnosci podmiotu
kontrolowanego;
3) kontrola sprawdzaj^ca - kt6ra obejmuje sprawdzenie sposobu wykonania zaleceh lub
wniosk6w z wczesniejszych kontroli;
4) kontrola koordynowana - kt6ra obejmuje te same zagadnienia w kilku podmiotach
kontrolowanych.
g 6. 1. Jezeli powszechnie obowiajzujajce przepisy nie stanowia^ inaczej, ocena
kontrolowanej dzialalnosci dokonywanajest wg nastej3uj^cych kryteri6w:
1) legalnosci, gospodarnosci, celowosci i rzetelnosci - w odniesieniu do dzialalnosci
organ6w administracji rza^dowej oraz innych podmiot6w;
2) legalnosci, gospodarnosci i rzetelnosci w odniesieniu do organ6w jednostek samorzajiu
terytorialnego.

$ 7. Post^powanie kontrolne oparte jest na zasadach:
1) prawdy obiektywnej - polegaj^cej na bezstronnym ustalaniu i uczciwym prezentowaniu
ustalen kontroli, zgodnie z najlepsz^wiedzaJ doswiadczeniem;
2) podmiotowosci - polegaja^cej na dokonywaniu w toku kontroli ustalen dotycza^cych
dzialalnosci jednostki kontrolowanej i formulowaniu ocen i zalecen wynikaja^cych
wyla^cznie z tych ustalen;
3) kontradyktoryjnosci- polegaja^cej nazapewnieniukierownikowijednostkikontrolowanej
mozliwosci aktywnego udziam w calej procedurze kontrolnej;
4) pisemnosci - polegajajcej na utrwaleniu materialu dowodowego, zgromadzonego w toku
kontroli, w formie pisemnej.
g 8. 1. Kontrole wewn^trzne to kontrole wykonywane w kom6rkach organizacyjnych
Urz^du orazjednostkach organizacyjnych podporzajdkowanych Wojewodzie Lubuskiemu.
2. Zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnetrznej reguluje odr^bne
zarzajdzenie.
g 9. 1. Kontrol^ prowadzi si? na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez
Wojewode^
2. W zakresie procesu planowania kontroli koordynacj$ dzialan sprawuje dyrektor
Wydzialu Nadzoru i Kontroli
3. Dyrektorzy wydzial6w przekazuja^ do Wydzialu Nadzoru i Kontroli propozycje
zamierzen kontrolnych do dnia 30 listopada roku poprzedzaja^cego planowanie. Propozycje do
rocznego planu kontroli

skladane sq. za posrednictwem elektronicznego systemu obiegu

dokument6w.
4. Przy opracowaniu propozycji do rocznego planu kontroli dyrektorzy wydzial6w
uwzgl^dniaja^w szczeg61nosci:
a)

zadania wynikaja^ce z przepis6w prawa;

b) analiz^ w ryzyka;
c)

wyniki wczesniejszych kontroli i audyt6w;

d)

wnioski wynikaja^ce z badan i analiz oraz

skarg i wniosk6w wplywaja^cych do

Wojewody;
e)

informacje pochodza^ce od organ6w administracji publicznej, organizacji pozarzajdowych;

f)

informacje pochodza^ce ze srodk6w komunikacji spolecznej.
5. Propozycje do rocznego planu kontroli zawierajaj

a)

temat kontroli;

b) jednostk^ kontrolowanaj
c) przewidywany rodzaj kontroli, o kt6rym mowa w g 5 ust 2;

d) przewidywany termin kontroli;
e)

kom6rki organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli;

f)

informacje o metodologii doborujednostek do kontroli;
6. Dyrektorzy wydzial6w realizuja^cych zadania kontrolne Wojewody na podstawie

innych przepis6w niz ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rzajdowej
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przedstawiaja^ do zatwierdzenia przez Wojewode_, za
posrednictwem Dyrektora Wydzialu Nadzoru i Kontroli plany tych kontroli, w terminach
wynikaja^cych z tych przepis6w. Przygotowany w tym trybie plan kontroli wydzialu stanowi
integralna^cz^sc rocznego planu kontroli.
7. Dyrektor Wydzialu Nadzoru i Kontroli opracowuje roczny plan kontroli i przedklada
go Wojewodzie do zatwierdzenia nie p6zniej niz do dnia 20 grudnia.
8. W uzasadnionych przypadkach roczny plan kontroli moze byc zmieniony. Wniosek
0 zmiane_ rocznego planu kontroli dyrektor wydzialu sklada Dyrektorowi Wydzialu Nadzoru
1 Kontroli, kt6ry przedklada go do zatwierdzenia Wojewodzie.
9. W razie potrzeby Wojewoda moze zarzajdzic kontrol? nieprzewidziana^ w rocznym
planie kontroli.
g 10. 1. Rejestr i zbi6r wszystkich upowaznien do kontroli prowadzi Wydzial Nadzoru
i Kontroli.
2. Imiennego upowaznienia do kontroli udziela Wojewoda lub Dyrektor Wydzialu
Nadzoru i Kontroli na podstawie otrzymanego od Wojewody upowaznienia.
3. Upowaznienie do kontroli wydaje si$ oddzielnie kazdemu kontrolerowi.
4. Upowaznienie do kontroli sporz^dza si$ w dw6ch egzemplarzach, z kt6rych jeden
wla^czonyjest do akt kontroli, a drugi pozostaje w rejestrze.
5. Wz6r upowaznienia okresla zala^cznik nr 1.
$ 11. 1. Kontrole podj^te na podstawie rocznego planu kontroli przeprowadzane sa^
zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez kierownika kom6rki do spraw kontroli.
2. Przy opracowaniu programu kontroli uwzgl^dnia sie^ w szczeg61nosci:
1) wyniki wczesniejszych kontroli;
2) wyniki badan i analiz oraz skargi i wnioski dotycz^ce przygotowywanej kontroli;
3)

czynniki ryzyka majajce wplyw na dzialalnosc jednostki kontrolowanej;

4) informacje dotyczajce dzialalnoscijednostki kontrolowanej.
3. Program kontroli okresla w szczeg61nosci:
1) jednostk^kontrolowanaj
2) zakres kontroli, tj. przedmiot i okres objeJy kontrolaj
3)

zagadnieniawymagaja^ceoceny;

4) termin kontroli;
5) rodzaj kontroli;
6) stan prawny dotycz^cy przedmiotu kontroli oraz wskaz6wki metodyczne dotycza^ce
sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli;
7) organizacj? i harmonogram przeprowadzenia kontroli, w tym:
a) imiona i nazwiska kontroler6w wchodza^cych w sklad zespolu kontrolnego, ze
wskazaniemjego przewodnicza^cego;
b) podzial zadan pomi^dzy kontroler6w;
c) wykaz akt6w prawnych dotyczax:ych tematyki kontroli.
4. Program kontroli sporz^dza si^ w tylu egzemplarzach ilu jest czlonk6w zespolu
kontrolnego.
5. Zmiany zatwierdzonego programu kontroli dokonuje kierownik kom6rki do spraw
kontroli.
6. Program kontroli w cze_sci dotycz^cej zakresu kontroli i stanu prawnego dotycza^cego
przedmiotu kontroli podlega zaopiniowaniu przez radce^ prawnego.
7. Do czasu zakonczenia kontroli programu kontroli nie udostejmia sie^ kontrolowanemu.
Po zakonczeniu kontroli program dol%cza sie^ do akt kontroli.
8. Dla kontroli przeprowadzanej w trybie uproszczonym programu kontroli nie
opracowuje sie_.
$ 12. 1. Kierownik kom6rki do spraw kontroli zapewnia aby kontrole przeprowadzane
byly w zespolach liczacych co najmniej dw6ch kontoler6w, sposr6d kt6rych wyznacza
przewodnicza_cego zespolu.
2. Przewodniczacy zespolu organizuje prac^ zespolu, a w szczeg61nosci;
1) dokonuje podzialu zadan pomi^dzy kontroluja^cych i koordynuje ich dzialania;
2) zapewnia prawidlowe i terminowe prowadzenie kontroli, sporzajdza projekt wystajdenia
pokontrolnego lub sprawozdanie oraz wystajpienie pokontrolne;
3) rozstrzyga rozbieznosci pomi^dzy kontrolujajoymi wynikle na tle dokonanych ustalen
kontrolnych;
4) reprezentuje zesp61 wobec kierownika podmiotu kontrolowanego.
3. W sytuacjach wyjaikowych mozliwejest przeprowadzenie kontrolijednoosobowo.
4. Przed rozpocze_ciem czynnosci kontrolnych kontroler sklada zarzajizaj^cemu kontrole^
pisemne oswiadczenie o braku lub istnieniu okolicznosci uzasadniaj^cych wyl^czenie od
udzialu w kontroli wg wzoru okreslonego w zal^czniku nr 2 do zarza^dzenia.
5. Kontroler podlega wyl^czeniu z udzialu w kontroli na wniosek, jezeli zaistniejq.
uzasadnione wajtpliwosci co dojego bezstronnosci.

6. O wyl^czeniu decyduje kierownik kom6rki do spraw kontroli, kt6ry czyni adnotacje^
na upowaznieniu do kontroli.
7. W przypadku gdy wiadomosc o okolicznosciach uzasadniajq,cych wyl^czenie od
udzialu w kontroli zostanie powzieta po rozpocz$ciu czynnosci kontrolnych przez kontrolera
- kontroler niezwlocznie informuje na pismie o tym fakcie kierownika kom6rki do spraw
kontroli.
8. Do czasu podj$cia decyzji o wyl^czeniu kontrolera z udzialu w kontroli, kontroler
podejmujejedynie czynnosci niecierpi^ce zwloki.
$ 13. 1. Zesp61 kontrolny skladaj^cy sie^ z pracownik6w r6znych wydzial6w powoiuje
Dyrektor Wydzialu Nadzoru i Kontroli.
2. Czlonk6w zespolu kontrolnego, o kt6rym mowa w ust.l, wyznaczaja^ dyrektorzy
wydzial6w, do kt6rych zwr6ci si^ Dyrektor Wydziaiu Nadzoru i Kontroli.
$ 14. 1. Kierownik kom6rki do spraw kontroli o planowanej kontroli zawiadamia
kierownikajednostki kontrolowanej, podaj^c przewidywany czas trwania tych czynnosci.
2. Zawiadomienie moze byc dokonane w formie pisemnej, ustnie (telefonicznie) lub
elektronicznie nie p6zniej niz na 3 dni przed rozpocz^ciem czynnosci kontrolnych.
3. Przy zawiadamianiu w formie ustnej (telefonicznej) sporzaxrza sie_ notatk$ siuzbowa^
kt6ra_ zal^cza si^ do akt kontroli.
$ 15. 1. Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie dowod6w zebranych podczas
kontroli.
2. Jako dow6d nalezy dopuscic wszystko co moze przyczynic si? do wyjasnienia sprawy,
a nie jest sprzeczne z prawem, dowodami sa_ w szczeg61nosci dokumenty, rzeczy, ogl$dziny,
opinie bieglych, ustne pisemne wyjasnienia lub oswiadczenia.
3. Stanowia^ce dow6d w postejowaniu kontrolnym kopie, odpisy lub wyci^gi
z dokument6w, jak r6wniez zestawiefi i obliczen sporza^dzonych na podstawie dokument6w
winny byc potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez kierownika kom6rki organizacyjnej,
w kt6rej dokumenty si^ znajduja^.
4. Kontroler jest odpowiedzialny za prawidlowe ustalenie i udokumentowanie stanu
faktycznego, wskazanie ujawnionych nieprawidiowosci, ich zakresu i skutk6w oraz os6b za
nie odpowiedzialnych.
5. W przypadku odmowy udzielenia wyjasnien w sprawach dotycza^cych kontroli przez
pracownik6w kontrolowanej jednostki, kontroler dokumentuje odmow$ udzielenia wyjasnien.
$ 16. 1. W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu lub innych skladnik6w majatkowych
albo sprawdzenia przebiegu okreslonych czynnosci, kontroler moze przeprowadzic ogl^dziny.
2. Ogl^dziny przeprowadza sie^ w obecnosci pracownikajednostki kontrolowanej.

3. Z przebiegu i wyniku ogl^dzin sporz^dza si? protok61, kt6ry podpisuje kontroler
i osoba uczestniczajca w czynnosciach.
4. Wz6r protokolu oglejdzin stanowi zalajcznik nr 3 do zarzajdzenia.
$ 17. 1. Z czynnosci przyj^cia ustnych wyjasnien lub oswiadczen sporzajiza sie^ protok61,
kt6ry podpisuja^kontroler i osoba skladaja^ca wyjasnienie lub oswiadczenie.
2. Kontroler nie ma prawa odm6wic przyjejcia oswiadczenia, jezeli ma ono zwi^zek
z zakresem kontroli.
3. Wzory protokol6w przyj^cia ustnych wyjasnien, oswiadczen stanowia^ za!ajszniki nr 4
i 5 do zarz^dzenia.
g 18. Kierownik kom6rki do spraw kontroli zapewnia wsparcie merytoryczne oraz nadz6r
nad prawidlow^realizacjq. zadan kontrolera na kazdym etapie post^powania.
g 19. 1. Kontroler dokumentuje przebieg i wyniki czynnosci konta>hych w aktach kontroli,
kt6re obejmujaj
1) wykaz ich zawartosci z podaniem nazw dokument6w i numer6w stron;
2) upowaznienie do przeprowadzenia kontroli;
3) oswiadczenia kontrolera o braku albo istnieniu okolicznosci uzasadniaj^cych wylajczenie
z udziaiu w kontroli;
4) dowody zgromadzone w toku kontroli;
5) protokoly z przeprowadzenia dowod6w;
6) wystaj)ienie pokontrolne i jego projekt albo sprawozdanie oraz zgloszone zastrzezenia
i dokumenty zwiajzane z ich rozpatrzeniem;
7) program kontroli.
2. Akta kontroli prowadzi sie^ zgodnie z tokiem dokonywanych czynnosci numerujajc
kolejno strony.
3. Akta kontroli sporza^dza sie^ w 1 egzemplarzu i przechowuje w merytorycznym
wydziale.
g 20. 1. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli prowadzonej w trybie zwyklym oraz
ocene^ wpisuje si? w projekcie wystaj)ienia pokontrolnego, kt6re podpisuja^ czlonkowie
zespolu kontrolnego oraz kierownik kom6rki do spraw kontroli.
2. W przypadku prowadzenia kontroli przez zesp61 w kt6rego sklad wchodz^pracownicy
dw6ch lub wi^cej wydzial6w, dyrektor wydzialu, kt6rego pracownicy biora^ udzial w kontroli,
odpowiada za przekazanie material6w do projektu wystaj)ienia pokontrolnego w terminie 7
dni roboczych od dnia zakonczenia czynnosci kontrolnych przez tych pracownik6w.
3. Kontrola w trybie uproszczonym kohczy sie^ sporz^dzeniem sprawozdania.

g 21. 1. Wojewoda lub upowazniony dyrektor kom6rki do spraw kontroli przekazuje
kierownikowi jednostki kontrolowanej projekt wystapienia pokontrolnego wraz z pouczeniem
o prawie do zgloszenia umotywowanych zastrzezen. Przekazanie projektu wystaj)ienia
pokontrolnego nast$puje z zachowaniem przepis6w o tajemnicy prawnie chronionej.
2. Zastrzezenia do projektu wystapienia pokontrolnego rozpatruje kierowmk kom6rki do
spraw kontroli.
g 22. 1. Kierownik kom6rki do spraw kontroli, po rozpatrzeniu zastrzezen, sporzajdza
stanowisko wobec wniesionych zastrzezen, wraz z uzasadnieniem.
2. Kierownik kom6rki do spraw kontroli przekazuje stanowisko wobec oddalonych
zastrzezen kierownikowijednostki kontrolowanej.
$ 23. 1. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen albo nie uwzgl^dnienia wszystkich
zastrzezen sporzajdza si^ wystaj)ienie pokontrolne obejmuj^ce tresc projektu wystapienia
pokontrolnego.
2. W przypadku uwzgl^dnienia zastrzezen wystajrienie pokontrolne sporzajiza si^ na
podstawie projektu wystapienia pokontrolnego oraz stanowiska kierownika kom6rki do spraw
kontroli wobec oddalonych zastrzezen.
3. Wystaj)ienie pokontrolne w razie potrzeby uzupelnia si$ o:
1) zalecenia lub wnioski dotycza_ce usuni^cia nieprawidiowosci lub usprawnienia
funkcjonowania jednostki kontrolowanej;
2) ocene^ wskazuja^ na niezasadnosc zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji przez
osob^ odpowiedzialna^ za stwierdzone nieprawidiowosci;
3) termin zlozenia informacji o wykonaniu zalecen lub wykorzystaniu wniosk6w, a takze
o podjejtych dzialaniach lub przyczynach ich niepodj^cia. Termin wyznacza sie_,
uwzgl^dniaja^c charakter zalecen lub wniosk6w;
4. Wystapienie pokontrolne podpisuje Wojewoda.
$ 24. 1. Sprawozdanie z kontroli zawiera:
1) opis ustalonego stanu faktycznego;
2) ocen? skontrolowanej dzia!alnosci;
3) zalecenia lub wnioski dotycza^ce usuni$cia nieprawidiowosci lub

usprawnienia

funkcj onowania j ednostki kontrolowanej.
2. Sprawozdanie sporz^dza kontroler i przeklada je do podpisania Wojewodzie lub
upowaznionemu kierownikowi kom6rki do spraw kontroli.
3. Przekazanie sprawozdania do podpisania Wojewodzie nastejmje za posrednictwem
dyrektora wydzialu.

$ 25. Kontroler za nieprawidlowe uznaje dzialanie lub zaniechanie, kt6re z punktu
widzenia kryteri6w kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a za
uchybienie - odstejpstwo od stanu pozajdanego o charakterze wyla^cznie formalnym nie
powoduj^ce nastej3Stw dla kontrolowanej dzialalnosci, zar6wno w aspekcie fmansowym jak
i wykonania zadan.
$ 26. Kontrola pod wzgl$dem legalnosci oznacza zbadanie, czy:
1) kontrolowana

dzialalnosc

byla

zgodna

z

obowiazujacymi

w

danym

czasie,

w okreslonej dziedzinie przepisami prawa powszechnie obowiajzujacego;
2) podejmowane

dziatania

mialy

wlasciwa^

podstaw^

prawna^

i

miescily

sie_

w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu;
3) nie nastapilo zaniechanie dzialania, gdy kontrolowany podmiot mial prawny obowia^zek
podj^cia okreslonego dzialania;
g 27. Kontrola pod wzgl^dem gospodarnosci oznacza badanie, czy:
1) dzialalnosc

kontrolowanej jednostki

byla

zgodna

z

zasadami

efektywnego

gospodarowania, tj.:
a) czy oszcz^dnie i wydajnie wykorzystywano srodki;
b) jakie byly relacje naklad6w i efekt6w;
2) w razie stwierdzenia szkody - czy mozna bylo jej uniknaj6 lub ograniczyc jej wysokosci,
czy nie przekroczono granic dopuszczalnego ryzyka.
g 28. Kontrola pod wzgl^dem celowosci oznacza badanie, czy:
1) dzialania podejmowane przez kontrolowanaJednostk^ miescily sie_ w celach okreslonych
dla niej w aktach normatywnych reguluja^cychjej funkcjonowanie;
2) zastosowane metody i srodki byly odpowiednie dla osiaj*nie_cia zalozonych cel6w;
3) zalozone cele zostaly osia^gni^te, jezeli nie to zjakiej przyczyny.
$ 29. Kontrola pod wzgle_dem rzetelnosci oznacza badanie, czy:
1) pracownicy i inne osoby odpowiedzialne za prawid!ow^dzialalnosc wykonywaly swoje
obowiajzki z nalezyt^starannoscia^ sumiennie i we wlasciwym czasie;
2) zobowiajzania danej jednostki byly wypelniane zgodnie z ich tresciaj
3) przestrzegano wewn^trznych regul funkcjonowaniajednostki;
4) okreslone dzialania lub stany faktyczne sq. udokumentowane zgodnie z rzeczywistoscia^
czy badana dokumentacja odpowiada stwierdzonemu stanowi faktycznemu, czy byla
sporzajdzona we wlasciwej formie i w wymaganym terminie.
g 30. Ustala sie^ nast^puja^ca^skal^ ocen kontrolowanej dzialalnosci:
1) ocena pozytywna - gdy w zakresie objeJym kontrol% nie stwierdzono jakichkolwiek
nieprawidlowosci lub uchybien, albo gdy stwierdzone uchybienia mialy wyla^cznie

charakter formalny i nie powodowaly nast^pstw dla kontrolowanej dzialalnosci, zar6wno
w aspekcie fmansowym, jak i wykonania zadan;
2) ocena pozytywna z uchybieniami - gdy stwierdzone w toku kontroli uchybienia
wystepowaly w spos6b powtarzajajcy si$, lecz mialy one wylajcznie charakter formalny
i nie powodowaly nast$pstw dla kontrolowanej dzialalnosci, zar6wno w aspekcie
fmansowym, jak i wykonania zadan;
3) ocena pozytywna z nieprawidlowosciami - gdy stwierdzone nieprawidlowosci nie
przekraczaly zalozonego dla kontroli fmansowej progu istotnosci, albo progu istotnosci
ustalonego na podstawie cech ilosciowych i jakosciowych, zalozonego dla kontroli
wykonania zadan;
4) ocena negatywna - gdy stwierdzone nieprawidlowosci przekraczaja^zalozony dla kontroli
finansowej pr6g istotnosci, albo pr6g istotnosci ustalony na podstawie cech ilosciowych
i jakosciowych zalozony dla kontroli wykonania zadan.
$ 31. 1. Projekt wystapienia pokontrolnego, wystapienie pokontrolne lub sprawozdanie
z kontroli sporza^dza sie^ w dw6ch egzemplarzach, z kt6rych jeden przekazywany jest
kierownikowi podmiotu kontrolowanego, drugi pozostaje w aktach kontroli.
2. Z kazdej przeprowadzonej kontroli kontroler, a w przypadku kontroli prowadzonej
przez zesp61 kontrolny, przewodniczajcy zespolu, sporzajdza kart^ przebiegu kontroli, kt6rej
wz6r stanowi zalajsznik nr 6 do niniejszego zarzajdzenia.
3. Karty po wypelnieniu, przesyla si$ za posrednictwem elektronicznego systemu obiegu
dokument6w do Wydzialu Nadzoru i Kontroli, w terminie 7 dni od daty wyslania wystapienia
pokontrolnego lub sprawozdania.
$ 32. Kierownik kom6rki do spraw kontroli monitoruje realizacje_ wynik6w kontroli.
$ 33. 1. Akta kontroli przechowywane sa^wydzialach Urz^du prowadza^cych kontrol^.
2. Dyrektorzy Wydzial6w publikuja^ w Biuletynie Informacji Publicznej, wystapienie
pokontrolne, sprawozdanie z kontroli zgodnie z ustawa^z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dost^pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
$ 34. 1. Dyrektorzy wydzial6w dokonuja^ kwartahych ocen reaHzacji zadan ujejych w rocznym
planie kontroli. Ocena zawiera informacj? o liczbie zrealizowanych kontroli, skutkach
kontroli, w tym stwierdzonych nieprawidlowosciach i uchybieniach oraz o stanie realizacji
zalecen pokontrolnych lub innych dzialaniach podj^tych w wyniku kontroli, a takze liczbie
i przyczynach niezrealizowanych kontroli.
2. Ocena, o kt6rej mowa w ust. 1, dokonywana jest w terminie do 15 dnia miesiajsa
nast^pujajcego po uplywie kwartalu i przekazywana jest Dyrektorowi Wydzialu Nadzoru
i Kontroli.

3. Dyrektor Wydzialu Nadzoru i Kontroli przedstawia Wojewodzie informacje
o realizacji zadan kontrolnych w poszczeg61nych kwartalach w terminie do 30 kwietnia,
31 lipca i 31 pazdziernika.
g 35. 1. Dyrektor Wydziahi Nadzoru i Kontroli, na podstawie pisemnych informacji
przedstawionych przez dyrektor6w wydziai6w, zgodnie z wzorem sprawozdania stanowia^cego
zal^cznik nr 7 do niniejszego zarzajdzenia, sporzajdza roczne sprawozdanie z dzialalnosci
kontrolnej.
2.

Dyrektor Wydzialu Nadzoru i Kontroli przekazuje Wojewodzie roczne

sprawozdanie w terminie do 15 lutego nast^pnego roku kalendarzowego.
$ 36. 1. Przepisy zarzajdzenia stosuje si? do przeprowadzenia kontroli wykonywanych na
podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rzadowej oraz na
podstawie innych akt6w prawnych, dla kt6rych nie okreslono trybu prowadzenia kontroli.
2. W odniesieniu do kontroli, kt6rych tryb przeprowadzenia reguluja^przepisy szczeg61ne,
przepisy zarzajdzenia stosuje si? odpowiednio.
3. Dyrektorzy wydzial6w zawierajajcy lub przygotowujajcy umowy o realizacje^ zadan
z podmiotami niezaliczonymi do administracji rzajdowej, na podstawie kt6rych przekazywane
sa^ srodki publiczne na ich realizacje^ zobowiajzani sa^ do zamieszczania w umowach
okreslaj^cych uprawnienia kontrolne, klauzuli o poddaniu sie^ przez dany podmiot kontroli na
zasadach okreslonych w przepisach obowiajzuja_cych w Lubuskim Urz^dzie Wojew6dzkim.
$ 37. Wykonanie zarzq,dzenia powierza sie^ Dyrektorom Wydzial6w Lubuskiego Urz^du
Wojew6dzkiego.
$ 38. Traca^ moc zarzajdzenia:
2) nr 318 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie organizacji
dzialalnosci kontrolnej wykonywanej przez wojewodej
3) nr 320 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 wrzesnia 2011r. w sprawie organizacji
dzialalnosci kontrolnej wykonywanej przez wojewod^.
$ 39. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012r.

EWOlM LUBUS
arcin Jablonski

Zaia_cznikNr l do Zarza^dzenia
Wojewody Lubuskiego z dnia L<iQ

WOJEWODA LUBUSKI

Gorz6w Wlkp. dnia

Upowaznienie Nr

/

Na podstawie art. 16 ust. l ustawy z dnia 15 lipca 201 lr. o kontroli w administracji rzadowej
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) upowazniam:
Pania/Pana
(imi?, nazwisko i stanowisko stuzbowe kontroluj%cego oraz nazwa kom6rki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska, na kt6rym
kontrolujacyjest zatrudniony; wskazanie czy osoba wymieniona pelni funkcje przewodnicza_cego zespolu)

do przeprowadzeniakontroli
(nazwa i adres siedziby podmiotu kontrolowanego)

Kontrola zostanie przeprowadzona w zwiajzku z
(wskazac podstaw? prawna podj^cia kontroli)

wzakresie
(zakres kontroli)

Okreswaznosci upowaznienia
Upowaznienie niniejsze waznejest za okazaniem legitymacji sluzbowej kontrolera.

(piecz^c i podpis osoby wydajacej upowaznienie)

Zalacznik Nr 2 do ZarzadzeniaH^t
Wojewody Lubuskiego z

(imi? i nazwisko kontrolera)

(wydzial)

...........................

dnia

Oswiadczenie

W zwi^zku z kontrola^w

............................................................................
(nazwa i adres siedziby podmiotu kontrolowanego)

w zakresie

....................................................................................................

dzialaj%c na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji
rz^dowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oswiadczam, ze:
- wyniki kontroli dotycza/nie dotycza^* moich praw lub obowiajzk6w albo praw lub
obowiajzk6w os6b mi bliskich w rozumieniu ww. ustawy;
- przedmiot kontroli dotyczy/nie dotyczy*, zadan kt6rych wykonywanie nalezalo
wczesniej do moich obowiajzk6wjako pracownika, zakonczenie wykonywania tych zadah
nastajpilo

................................

;

(data)

- wystapily/nie wystapily* inne okolicznosci mog^ce wywolac uzasadnione watpliwosci
co do mojej bezstronnosci,

niepotrzebne skreslic
(podpis i data sktadaj^cego oswiadczenie)

ZalacznikNr 3 do Zarzadzenia nb T
Wojewody Lubuskiego z dnia

Protok61 ogl^dzin

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rzadowej (Dz.
U. Nr 185, poz. 1092) kontrolujacy

..............................................................................................

^, nazwisko i stanowisko stuzbowe kontrolera)

dzialaja^c wobecnosci
(imi? i nazwisko, stanowisko stuzbowe osoby uczestnicza_cej w ogl^dzinach)

dokonai w dniu ............................ w godz ................... ogl^dzin
(okreslenie obiektu z wskazaniem miejscajego potozenia, sktadnik6w majatkowych, przebiegu czynnosci poddanych ogle_dzinom)

W wyniku ogl^dzin ustalono, co nast^puje ,
(opis przebiegu czynnosci lub tresc wyjasnieri lub oswiadczeti)

Zala^czniki do protokolu:

., dnia

(podpis osoby uczestniczacej w czyrmosciach)

(podpis kontrolera)

Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia
Wojewody Lubuskiego z dnia2

Protok61
przyj$cia ustnych wyjasnien
Na podstawie art. 32 w zw. z art. 28 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kontrolujacy:
(imi? i nazwisko, stanowisko siuzbowe kontrolera)

Wdniu

uprzedzil
^, nazwisko i stanowisko stuzbowe sWadaj^cego wyjasnienia)

o tresci art. 29 w/w ustawy oraz przyjai od niego ustne wyjasnienia w sprawie:

o nastejny3cej tresci:.

Przed podpisaniem skiadaj^cy wyjasnienia zapoznal si$ z tresci^niniejszego protokotu.
., dnia .,

(podpis kontrolera)

(podpis skladaja^cego wyjasnienia)

ik Nr 5 do Zarz^dzenia
Wojewody Lubuskiego z dnia^oQVUUXfl

Protok6l
przyj^cia ustnego oswiadczenia
Na podstawie art. 32 ust.l w zw. z art. 30 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kontrolujacy
(imi?, nazwisko i stanowisko sluzbowe kontrolera)

W

dniu

przyjaj od
(imi?, nazwisko i stanowisko sluzbowe sktadaja^ego oswiadczenie)

ustne oswiadczenie w sprawie

o nastej3ujajsej tresci:.

Przed podpisaniem skladajacy oswiadczenie zapoznat si? z tresci^niniejszego protokolu.

., dnia

(podpis kontrolera)

(podpis sktadaja,cego wyjasnienia)

Zaia_cznik nr 6 do zarzajdzenia
Wojewody Lubuskiego Nr z dnia

Karta przebiegu kontroIi_
Znak sprawy:
Nazwa wydzialu:

Nazwa kom6rki
organizacyjnej:

Nazwisko i imi$, stanowisko stuzbowe kontrolera/6w/:

Nazwajednostki
kontrolowanej:

Rodzaje kontroli:

Termin kontroli:

Kompleksowa

Problemowa

Sprawdzajaca

Koordynowana

Dorazna

Inne

Planowany

Faktyczny

Liczba
dni
kontroli

Temat kontroli:

Opis najwazniejszych nieprawidlowosci:

Skutki kontroli w liczbach:

Rodzaj i data opracowanych
dokument6w pokontrolnych:
Protok61 Sprawozdanie
Wystaj)ienie

Postgpowanie dyscyplinarne
Wnioski do prokuratury
Zawiadomienie do Rzecznika
Dyscypliny Finans6w Publicznych
Zwrot niewlasciwie
wykorzystanych dotacJi

Liczba wniosk6w i zaleceh
pokontrolnych:

Og61na ocena jednostki kontrolowanej:
Pozytywna

Pozytywna
z uchybieniami

Pozytywna z
nieprawidiowosciami

Negatywna

Kom6rka organizacyjna przechowuj^ca akta kontroli
Koszty kontroli
Dojazdy

Ryczalt za dojazdy

Dieta

Samoch6d
sluzbowy

Razem koszty kontroli:
Materiafy z kontroli podlegaja_publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej:

Uwagi:

Materiafy pokontrolne zawierajq_ informacje
podlegajq.ce wyta,czeniu zjawnosci:

Zatacznik Nr 7 do Zarza^dzenia H^ T
Wojewody Lubuskiego z dnia

Wz6r sprawozdania z dzialalnosci kontrolnej

Lp.

Nazwa
Wydzialu

IIosc kontroli
zaplanowanych

K

P

S

Ilosc kontroli
Przeprowadzonych^

K

P

S

Procentowe
wykonanie
planu

U

' R6wniez wszcz^tych, niezakonczonych wydaniem wystapien pokontrolnych.
K - kontrola kompleksowa
P - kontrola problemowa
S - kontrola sprawdzajaca
U - kontrola uproszczona

Relacja kontroli
przeprowadzonych
/
do planowych

Ilosc
skontrolowanych
jednostek
organizacyjnych

Ilosc
wydanych
>vyst^pien
pokontrolnych

Ilosc
wydanych
zaleceri
pokontrolnych

