
WOJT
Gminy Bartniczka

0r5U23n0

Zarządzenie Nr 23110

Wójta Gminy Bańniczka

z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bartniczka
i jednostkach organizaryjnych Gminy Bańniczka otazzasad jej koordynacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca I99O r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z2001r. Nr 142, poz.I59I zpóźn. zm.l; w związkuzart.69 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia}l sierpnta

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2009 r. Nr 157, poz' 1240 z późn. zm.z) zarządza się, co

następuje:

$ 1.1. określa się zasady prowadzenia kontroli zarządczej w )JrzędzieGminy Bartniczka jak i w pozos taĘch
jednostkach organizacyjnych Gminy Bartniczka orazzasady jej koordynacji stanowiące załączniknr 1 do niniejsze-

go zaruądzenia.

2. W załącznlku nr 2 określa się wzór upoważnienia do ptzeprowadzenia kontroli.

$ 2. Wykonanie zatządzeniapowierza się Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

$ 3. Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem podjęcia.

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. IJ. z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 1l3, poz' 984,
Nr 153, poz.727l, Nr 214, poz. 1806 22003 r. Nr 80, poz. l17 i Nr l75,poz.1568,22004 r. Nr 702,po2.1055, Nr 116,poz. l2O3 i
Nr 167, poz.1759,.22005 r. Nr 172,po2.1441 iNr l75,poz.1457,22006 r. Nr 17, poz. l}giNr 181, poz.1337,2200i r.Nr48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr l73,poz. t2l8 orazz2008r. Nr 180, poz. ll11 i Nr 223, poz. 1458, z2009r.Nr 52, poz. 420 iNr l57,poz.
124-l oraz z 20t0 r. Nr 28, poz. 1 42, Nr 28, poz.l46.

21 zmlany tekstu jednolitego wymienioĘ ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2O70 r.Nr 28, poz. 146.
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Załącmik Nr 1
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oRGANIZACJA KoNTRoLI ZARZ.ĄDCZEJ w URZĘDZIE
GMINY BARTNI C ZKA I JE DNO S T KAC H ORGANI ZA C YJI\IYC H

GMINY BARTNICZKA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

$ 1. Ustalenia niniejszego regu1aminu doĘczą
1) sposobu organtzacji izasad wykonywania kontroli zarządczej wlJrzędzie Gminy Bartniczka, jak

równiez w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Barticzka,
2) ustalenia zasad koordynacj i kontroli zarządczej.

$ 2.Uiq,te w niniejszym regulaminie pojęcia mająnastępuj ące znaczenie:
1) kontrola _ jest to czynność polegająca na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu ze stanem

wymaganym (vłyrutaczonym) wnormach prawnych, technicznych, ekonomicznych, regulaminach
iinstrukcjach sposobu postępowania (procedurach), oraz sformułowaniu wniosków iza\ecefipo-
kontrolnych mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, atakŻe usprawnienie prac kontro-
lowanej jednostki;

2) kontro|ę zarządczą _ w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podej-
mowanych dla zapewnierua realizacji celów izadail wsposób zgodny Zprawem' efektyvrny,
oszczędny i terminowy;

3) informacja zarządcza - to taka informacja (słowna lub pisemna), która ma wpływ na proces
podejmowaniadecyĄL Moze tę decyzję powodowaó, wymuszaó lub modyfikowaó. Nie skupia się
na sprawach sensu stricto finansowych. obejmuje swym zakresem całoksztahpracy ;

4) audyt wewnętrzny _ prowadzony w vrzędzie gminy i jednostkach otgałizacyjnych gminy jest

działa]nościąruezależmąi obiektyrvną której celem jest wspieranie wójta i kierowników jednostek

organzacyjnych w rcaLizacji celów izadan przez systemaĘczną ocenę kontroli zarządczej oruz
czynności doradcze;

5) zalecenie pokontrolne _ jest to polecenie podjęcia dziaŁana zmierzającego do usunięcia niepra-
widłowości, niezgodności z normami prawnymi, regulaminami lub instrukcjami;

6) wniosek pokontrolny - jest to propozycja wprowadzerua zmiany w kontrolowanej jednostce,

maj ąca na celu usprawnienie 1ub poprawę or ganizacji ptacy ;
7) pojęcie procedury oznacza takie zaprogramowanie przez kierownictwo pracy urzędu

w instrukcjach i regulaminach wewnętrznych, aby postępowanie urzędników samorządowych by-
ło zgodne nie tylko z obowiązującymi ustawowymi regulacjami prawnymi,lecz również ze stan-

dardami kontroli;
8) procedury obowiąujące w wzędzie nazywa się procedurami kontroli. Należy je rozumieć

w dwojakim znaczeniu:
a) jest to zaprogramowany przęz kierownictwo jednostki (w obowiąującej instrukcji wewnętrz-

nej lub regulaminie) sposób realizacji okreŚlonychzadń, stanowiący dla urzędników sposób
postępowania, a dla osób kontrolujących procedurę kontroli ,

b) wielopoziomowa kontrola dowodu księgowego od celowości dokonaritia zalołpu i sposobu je-
go dokonania - sprawdzenie pod względem merytorycznym (zastosowany tryb ustawy Prawo
zamoiten publicznych), poprzez przyjęcie mienia na stan , sprawdzenie dowodu pod wzg\ę-



dem formalno-rachunkowym' dokonanie kontroli przęz głównego księgowego lub skarbnika
gminy do zatwierdzenla wypłaty przez wójta, osoby przez niego upowaznione lub kierowni-
ków jednostek;

9) procedury finansowe _ są to procedury wynikające bezpośrednio z ustawy o finansach publicz-
nych i z ustawy o rachunkowości orazwydanych na ich podstawie rozporządze{ wykonawczych;

lO)procedury okołofinansowe _ są to procedury wskazane w innych niz finansowe aktach praw-
nych regulujących pracę samorządu.

$ 3. Kazdy kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Bartniczka zobowiązanyjest do opracowania w formie pi-
semnej i stałego uaktualniania:

1) procedur finansowych,
2) procedur okołofinansowych.

$ 4.Kontrolę zarządcząsprawowanąprzezwójtaw urzędzie gminy i jej jednostkachorganizacyjnych stanowią
równiez:

1) kontrola insĘrtucjonalna rcalizowana przez RIo, NIK lub inne podmioty, w sytuacji kiedy
prowadzi działanakontrolne na zlecenie organu wykonawczego Samorządugminy,

2) audyt wewnętrzny,wszczególności wzakresie zarządzaniaryzykiemorazwtrakcie czynno-
ści doradczych,

3) kontrola finansowa sprawowanaprzez skarbnika gminy oraz głównych księgowych jednostek
or ganizacyjnych gminy,

4) kontrola funkcjonalna sprawowana przez osoby znajdujące się na stanowiskach kierowni-
czych oraz vrzędtików wyznaczonych do realizacji powierzonych zadan (np. nadzór budow-
1*y, nadzór inwestorski),

5) kontrolazatządczasprawowanaptzezkierowników gminnych jednostek organtzacyjnych,
6) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, sprawowanaprzęzkoordynatora o którym mowa w $5 ust

I,

7) samokontrola.

$ 5.1. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Sekretarz Gminy Zwany w dalszej części koordynatorem .

2. Koordynator w imieniu wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem kontroli zarządczej
w j ednostkach organizacyjnych gminy.

$ 6.1.Audytwewnętrznyprowadzonywvzędziegminyijejjednostkachorganizacyjnychjest działalnościąnieza-
lemą i obiektyr'vną której celem jest wspieranie wójta i kierowników jednostek organtzacyjnych w realizacji celów
i zadail poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządcze1 oraz czynności doradcze, z'zastrzeŻeniem ust. 2.
2. ocena, o której mowa w ust. 1, doĘczy w szczególności adekwatności, skutecmości

i efektywnoŚci kontroli znządczej.
3. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowi, udostępnianą na wniosek,

informację publiczną wrozumieniu ustawy zdnia 6 września 2OOI r. o dostępie do informacji
publicznej .

4. Audyt wewnętrzny dokonywany jest w przypadkach przekroczenia w uchwale budŻetowej jst
kwoty dochodów i przychodów lub kwoĘ wydatków i rozchodów wysokości określonej w art.

274 ust 3 ustawy z dnia27 sierpnia2OOg r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57 poz. IZ4O).

$ 7.1. Audytor prowadzący audyt wewnętrzny prry udziale koordynatora kontroli zarządczej dokonuje okresowej
o c eny stanu kontro l i zar ządczej, z zastr zeżeniem ust. 2.
2. ocena dokonywana jest na koniec kazdego roku obrachunkowego iprzedŁJadana do akceptacji



wójtowi gminy, zzasttzeżeniern ust. 3.

3. ocena przeprowadzana jest w trakcie odrębnego zadaria audytoweg o, z zastrzeżeniem ust. 4.

i 4. Informacji publicznej nie stanowią inne niz wymienione w $ 6 ust. 3 niniejszego regulaminu do-

/ kumenĘ wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrzne-
go.

$ 8. Celem kontroli zarządczejjest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa orazprocedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektyrłmości działarua;
3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;

5) przestrzegania i promowani a zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepĘwu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.

$ 9 Kontrola zarządczapowinna byó:

'v- 1) adekwatna _ to znaczy zgodna zzasadarrń określonymi w obowiągujących aktach prawnych oraz
z niniejsąm regulaminem, dokładnie odpowiadającazałożonym celom kontroli zarządczĄ,

2) skuteczna - to znaczy, że postępowanie kontrolne powinno się zakończyÓ vłydantem zalecen
bądŹ wniosków pokontrolnych,

3) efektywna - to zIuaczy, że kontrola ta powinna powodować osiąganie założonychcelów.

$ 10 Podstawowe funkcje kontroli zaruądczej to
1) sprawdzarie czy wydatki publiczne sądokonywane:

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
uzyskiwani a najlep szych e fek1ów z dany ch nakładów,
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonychcelów;

b) w sposób umożliwiający terminowątealizację zadan,
c) w wysokości i terminach wynikającychzwcześniej zaciryniętych zobowiryan;

2) porównaniu stopni a r ealizacji podj ętych zadań z przyj ętymi zaŁoŻeniarni,

3) ocenianie prawidłowości pracy,
''v' 4) wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

$ 1 1. Etapy postępowania kontrolnego, niezbędne do osiągnięcia zanierzonego celu, obejmują
1) porównanie stanu faktycznego (efektu) zzałożeniarti oruz ze stanem określonym wnormach

prawnych, technicznych, regulaminach i instrukcj ach postępowania,
2) ustalenie nieprawidłowości,
3) ustalenie przyczyn nieprawidłowości (obiektywnych _ ruezależnych od działanla jednostki kon-

trolowanej, subiektyrłmych _ zależny ch od j ej działalia),
4) sformułowanie wniosków iza\ecefi pokontrolnych zmierzających do likwidacji nieprawidłowo-

śc i, usprawni erua działa\no ś ci, o s i ągni ę cia lep s zych efektów,
5) omówienie wyników kontroli z kierownikiem kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyj-

nej.

$ 12.t. Kontrola zarządcza zewnętrzna (w jednostkach organizacyjnych gminy) moze być prowadzona jako:
a) kompleksowa _ obejmująca caŁoksńah zasadnicrych funkcji i statutowych zadańkontrolowa-

nej jednostki; moze byó zlecanaty|ko przez wójta,



b) problemowa _ obejmująca wybrane zagadnienia w jednej lub kilku kontrolowanych jednost-
kach,

c) doruŹna _ rcwizja, inspekcja' wynikająca zbieŻącej pilnej pottzeby sprawdzenia stanu fak-
Ę cznego, prowadzon a w róŻnych kierunkach,

d) sprawdzEąca- stosowna do potrzeb, obejmująca ocenę stopnia realizacji zaleceń i wniosków
pokontrolnych wydanych w wyniku uprzednio prowadzonych kontroli;

2' Kontrola zarządcza wewnętrzna obejmuje zakres wskazany w pkl I, a dotyczy głównie urzędu
gminy' z zastrzeŻeniem ust. 3.

3. Pruy analizowaniu kosztów funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych (koszĘ ener-
gii elektrycznej, cieplnej, wody, wyvvozu nieczystości, kosztów sprzątariaitp.) można łączyc za-
kres kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

$ 13.t. Kontrolę zarządcząwjednostce urzędu wykonuje Skarbnik Gminy, zzastrzeŻeniem ust 2.
2. Kontrolę zatządczązev,łnętrzną(w jednostkach organizacyjnych gminy) i wewnętrzną wykony-

waó mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach równiez podmioty zewnętrzne (równiez
osoby fizyczne) na zasadzie zawarciarrmowy cywilno-prawnej, upoważnione do tego ptzezwójta
gminy lub kierownika jednostki, które posiadają do tego stosowne kwalifikacje.

3. Kierownik jednostki zapewni funkcjonowanie kontroli zarządczej poprzez wznaczenie osoby
odpowiedzialnej za jej przeprowadzenie lub poprzez zastosowanie trybu wskazanego w ust 2.

4. Kierownik jednostki przedstawia w terminię do 25 stycznia danego roku plan kontroli zarządczej
orzw terminie do25 sĘczniainformację orealizacjiplanukontroli zarokpoprzedni.

$ 14.t. W urzędzie opracowywany jest rocmy plan kontroli zawierający planowane czynności kontrolne,
z zasttzeżeniem ust. 2.

2. Plan kontroli obejmujący wszystkie jednostki organlzacyjne zatwierdzany jest przez wójta, z za-
strzezeniem ust 3.

3. Plankontroli, okIórymmowawust 1i2 opracowujekoordynatorkontroli określonyw $ 5 ni-
niejszego regulaminu w terminie do 31 stycznia danego roku na ten rok.

3. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli.
4. Plan kontroli moze byó w kuŻdym czasie zmieniony ptzezwójta poprzez dodanie innych, wynika-

j ących z bieżący ch potrzeb czynności.
5. Po zakończeniu roku kalendarzowego koordynator sporządza w terminie do 31 stycznia roku

następnego informację orealizacji planu kontroli zarok poprzedni' która podlegazatwierdzeniu
przez wójta i zanieszczeniu w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy.

6. W zwią7ku zĘm, ze jest to informacj a zalządcza dla wójta _ treśó protokołów, notatek udostęp-
niana jest na wniosek.

$ 15.l. Przed przystąpieniem do kontroli, pracownik lub pracownicy mający ją przeprowadzić opracowujątezy
dotyczące kontroli' zawierające co najmniej:

a) temat kontroli,
b) cel i zadartiakontroli,
c) okres objęty kontrolą
d) podstawowe dokumenty podlegające badaniu,
e) okres trwania badania,

0 określenie podstawowych przepisów prawnych z zakresu kontroli.
2. Po opracowaniu tez doĘczących przedmiotu kontroli, pracownicy przygotowują się do kontroli



poptzez zapoznanie się z obowią7ującymi przepisami prawnymi oraz innymi normami
iwyznaczeniami.

/ $ 16. l. Przeprowadzone czynności kontrolne naleĘ udokumentować w postaci protokofu pokontrolnego.

Y z. Protokół z kontroli winien byó sporządzony w ciągu 14 dni od dnia zakofrczenia kontroli.
3. W przypadku braku uchybień, moŻna odstąpić od sporządzeniaprotokofu i ogranlczyó się do spo-

r ządzetia notatki służb owej .

4" Jeżeli w wyniku kontroli zostaŁy stwierdzone uchybienia w działalności kontrolowanej jednostki,

naleŻy sp or ządzić, zale cenia pokontro lne.

5. W przypadku sformułowania w protokole uwag' wniosków bądż zaleceń pokontrolnych, oprócz
osoby kontrolującej i kierownika jednostki kontrolowanej protokół przedhJada się do podpisu
wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej. Protokół traktowany jest w tym przypadku jako
wystąpienie pokontrolne.

6. Kopie protokołu wydaje się wszystkim zainteresowanym wymienionym w protokole. Fakt odbio-
ru po winni o ni potwi er dzić p oprzez złożenie po dp i su.

7. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówió podpisania protokołu, składając pisemne wy-'ź- jaśnienie przyczynodmowy.
8. odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody

do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kon-
trolnych. Informację o odmowie podpisania t jej przyczynach zarnieszcza się w protokole.

9. Kierownik kontrolowanej jednostki (lub komórki organtzacyjnej urzędu) zobowtązarty jest nie-
mvłoczlie, nie pózniej jednak niz w terminie 30 dni, wykonaó zalecetia pokontrolnę, jak równiez
pisemnie powiadomió wójta o podjęĘch działanach. W informacji winien odnieśó się także do

sformułowanych uwag i wniosków pokontrolnych mających usprawnió funkcjonowanie jednostki
(komórki organizacyj nej ).

$ l7.Protokół z kontroli powinien zawierać co najmniej:

l) pełne brzmienie nazwy jednostki kontrolowanej,
2) okres prowadzenia kontroli,
3) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przeprowadzającego kontrolę oraz ana\ogiczne dane

v. pracownikówudzielającychwyjaśnień,
4) określenie przedmiotu kontroli,
5) termin poprzedniej kontroli (przeprowadzonej przez kontrolującego) i stopień realizacji zalecei

pokontrolnych,

6) ustalenia z przebiegukontroli,

7) okreŚlenie wydanych w toku kontroli wniosków izaleeefi,
8) wzmiankę oprawie zgłoszenia pisemnych zastrzeżęit iwyjaśnień do treści protokołu wciągu 7

dni od daty jego podpisania,
9) wyszczególnienie załączników,
10) określenie ilości egzemplaruy i podanie komu je dostarczono,

11)miejsce i datę sporządzenia protokołx oraz podpisy osób kontrolujących, kierownika jednostki

kontrolowan ej or az wój ta.

- $ 18 Stosuje się dwa tryby przeprowadzaniakontroli:
1) Tryb roboczy - kiedy wstępnie badamy obszar kontroli. JeżęIi nie stwierdzi się uchybień' błędów,

nie przechodzi się do trybu protokolamego. Sporządza się wtedy notatkę słuzbową dokumentują-



cą przeprow adzerie kontroli;
2) Tryb protokolarny _ stosuje się wprzypadku stwierdzerua błędów inaduzyÓ w celu wydałlla zale-

ceń oraz ewentualnego powiadomienia zewnętrznych organów kontroli inst5rtucjonalnej. Spraw-
dzerue obszaru kontroli i jej udokumentowanie realizuje się na zasadachkontroli instytucjonalnej.

$ 19. osoba upowamiona do dokonywania kontroli fakt jej przeprowadzenia wpisuje się do ksiązki kontroli jed-
nostki.

$ 20. Sekretarz gminy jako koordynator kontroli znządczej organizuje system kontroli zarządczej i sprawuje ogól_
ny nadzór nad skutecmościądziałania tego systemu i prawidłowościąwykorzystywania sygnałów pochodzących
z pr ow adzony ch działń kontrolnych.

$ 21. Kontrola finansowa stanowi jeden z elementów kontroli zarządczej.

$ 22. Kontrola finansowa obejmuje:
1) przeprowadzarie wstępnej oceny celowości zaciryałia zobowiązan finansowych i dokonywania

wydatków'
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym proce-

sów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciryatia zobowiryan finansowych
i dokonywania wydatków ze środków publicznych' udzielania zarnówień publicznych oraz zwIo- -
tu środków publicznych'

3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których
mowa w pkt. 2.

$ 23.1. Podstawowe kryteria doboru do kontroli finansowej ustala się na podstawie:
a) analizy sprawozdań okresowych,

b) analizy wniosków i zaIecenpokontrolnych wydanychptzezkontrole instytucjonalne,
c) konieczności przeprowadzęnia kontroli l<rzyżowej (w urzędzie gminy i w innej jednostce or-

ganizacyjnej lub finansowanej albo dofinansowywanej z budżetu gminy),
d) analizy wniosków jednostek podległych i nadzorowanych przez wójta o zwiększenie ich bu-

ilŻętll'przekazanego do dyspozycji na podstawie planów finansowo-tzeczowych,
e) otrzymanych dotacji o róznym charakterze (kontrola prawidłowości wykorzystania otrzyma-

nej dotacji).

2. Innych informacji zarządczychz otoczenia wewnętrzrLego i zewnętrznego urzędu \v

$ 24.1. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji' wójt moze powołaćrzeczoznawcę lub biegłego
rewidenta.
2. Rzeczoznawca lub biegły rewident, powołany do udziafu w czynnościach kontrolnych, otrzymuje

wynagrodzenie wynikĄące z podpisanej umowy cywilno-prawnej.

$ 25 .Jezeli w toku kontroli okaze się, że potrzebnej est zbadani e zagadniefinalezących do właściwo ści rzeczowej
organu kontroli specjalistycznej, kontrolujący moze nvroció się do wójta o sporządzenie wniosku do tego organu
czy instytucji o udział w czynnościach konholnych lubjej przeprowadzenie.

$ 26.1. Kontrolujący jest uprawniony do wstępu oraz poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej na podsta-
wie upowaznienia podpisanego przez wójta lub osoby przez niego upowaznionej.
2. Kontrolujący podlega przepisom obezpieczeństwie i higienie pracy otaz przepisom

o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę słuzbową obowiązującymi
w j ednostce kontrolowanej.

$ 27.Pracownicy przeprowadzający czynności kontrolne winni byó objęci systematycmlymszkoleniem w ramach
doskonalenia kadr administracj i samorządowej.
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ZałącznikNr 2
doZarządzeniaNr23 /10

Wójta Gminy Bartniczka
z dniaŻ7 sierpnia 2010 roku

dnia ..................
(nazwa miejscowości)

UPOWAZNIENIE
NR............ t........t20......

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 0]51/23/10 Wójta Gminy Bartniczka zdnia 27sierpnia
20]0 r. w Sprawie określenia Sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w (}rzędzie Gminy Bąrtniczka
i jednostkach organizacyjnych Gminy Bartniczką oraz zasad jej koordynacji

Upoważniam:
a)

(inię i nazwisko)

;;;;';;;;",;,:;;;; """"""'t*

legitymującą/ego się dowodem osobistym o numerze ......l*

b) ............ ......................./*
(podmiot gospodarc4, lub osobafizyczna działająca na zlecenie w formie umowy qlwilno_prawnej)

do przeprowadzenia kontroli w...............
(rodzaj kontroli)

(pe łna nazwa jednostki podle gaj ącej kontroli)

w zakresie:

Termin rozpoczęcia przeprowadzenia działań kontrolnych i orientacyjny termin ich zakończe-
nia: ..........

/* _wypełnić włąściwe

(podpis wójta lub kierownika jednostki)


