zarz4dzenie
Nr.h|.l.W
Burmistrza lVliastai Gmin*
Sztum

srccig0okk
z dnia.l!?.!.?e.AmPPO.

w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej .

Na podstawieart..47ust.3ustawyz dnia30 czerwca2005r.
o finansachpublicznych(Dz. U. Nr249,poz.2I04zpoLn.zm.) orazkomunikatu,
Nr 13 Ministra Finans6w z dnia 30 czerwca2AA6roku w sprawieogloszerua
,,Standard6wkontroli finansowej w jednostkachsektorafinans6wpublicznych "
(Dz.IJrz. Ministra Finans6wNr 7, poz.58)-BurmistrzMiasta i Gminy Sztum
zarz4dzaco nastppuje:

$l.
Wprowadza siE procedury kontroli finansowej w Urzpdzie Miasta i Gminy Sztum,
stanowi4c e zalqczrrik d o nin iej sz ego zarz4dzenia.

$2.
Wykonanie zarz4dzeniapowierza sig pracownikom na wszystkich szczeblach
orgwizacyjnych Urzgdu Miasta i Gminy Sztum.

$3.
Zarz4dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

Burmistr:
mgr
z o{'ygir+tlili1
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, d,a.AL C.:LeddCO Lanl
Procedury Kontroli Finansowej
$1.

T

. Jcj przedrniotcmsq u' szczegolnoSciproccsr
Kontrola filansou a iest elcrncntcnrkontroli u"ervuqtrzne;
ttlielticntz9 iqzancz gronradzenicmi uvkorz-r'stanicmSrodkorvpublicznrch oraz gospodarou'anicnr
stanogi4cvm rvlasnoScGrninr,.Procesl-tc obejmujqdzialaniapolegajqcena prn'gotou'aniui realizac.li
opcracjigospodarczl'chdotl'czaplchpobicraniai u1'datkorvaniaSrodkou'.ich erridencjQoraz
slrrauozdau'czosc.
jest stu'ierdzcniepraividlorvoScipostqporvauia
u
Obcjrnqicona s szlstkie czrnnofci. kton ch ccler-n
jednostki
kierou'nika
radt
i
tarzEdz,eri
uchu'al
aktou'prau'nl'chdo
oborvi4;mjqc1'ch
odniesicniu
Kontrolafi uausou'aumozlilr'ia:
zoboliqzai
cclou'oScizaciqganra
rvstqpncjocenvrcalizac-jidochodou'.
l) przeprouadzenie
f nansou,r'chi dokonnvania lr1datkow"
2l dostarczenickierorvnictw'ujednostki niczbpdnrchinlbrmacjido podejmorvaniadcclz.ji
jak i sl gnalizujestu'ierdzcnienantszcniapra\\ a- zaniedbanta
zrvi4zanr,cht. z,arz.qdzanicm
i nieprauidlou,oicipo\\ starraniunicprauidlo* oici- jak rorvnieZumozlil'ia
3) s skazujesposobi (rodki zapobiegalqcc
sz1'bk4liku'idacjqnicpraividlonoic i.
I. Ustaleniawstgpne

$2.

J

fiuausorrel
oparciuo standardl'kontroli
opraco\\anczostalr.'rv
Proccdun'kontrolifinansoue.j
Nr l3 MinistraFinansorr
u .icdlostkachscktorallnansorvpublicznl'chzau'aflr'chr.r'Komuuikacre
kontrolifinansou'c|l jednostkach
z dlia 30 czenrca200(>r. rv spran'ieogloszenia..Standardorv
(Dz
poz.5ft).
pr,rblicznvch"
Urz.Min.Fin.Nr7.
scktorafinansorv
UrzqduMiastai Cminv u Sztumiczgodnic
)" Procedunobouiqzuj4u'szvstkichpracou.nikorv
z zakrcsamiczrnnosci.
procedurstanou'iuamszcnicobourqzkousluzboulch i skutkuieponicsictticrtt
Nicprzestrzeganie
przcn'idziane
i dr scrplinantc.i
l n' inuvchaktaclrpraunrch.
odpogicdzralnoiciporz4dkou,c-j
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ll. Organizacjai funkcjonowaniekontroli finansowej.

$3.
t . Kontrola finansowaobejmuje:
u stqpnc.ioccrtr
ustalonvchprocedurkontroli. oraz przeprou'adzcnie
l ) zapennicniaprz-cstrzegania
celoitoScizaclqganiazobou'i4zalifinansoul'chi dokonrrl'aniatldatliorl'-

2 ) przestrzeganie
sr.stemucrvidcncji. r:biegui kontroli dokumentorvodzs ierciedlaj4ceopcracjc
gospodarcze
orazdokurncntol zdasczo-odbiorczvchoraz ustalcnieosob upraxnionvchdo
podpisy'riania tvch dokunrenton:ich akceptacji^rozlicz,eniai nr idencji-a u' szczegolnofcido
rzetelno6cii lcgalnoscipodpisorvna dokunrentach,
sprarvdzania
3 ) badanrei pororvnanicstanufaktvcznegoze stanem\\'\'magan)'mpobieraniai gromadzcnil
publicznrch. zaci4ganiazoborvi4zarifinansoulch i dokonru aniau1'datkou'z.cirodkou
Srodtriou
publiczrvch oraz zn rotu Srodkoupublicznl'ch:
1) prou'adzcniegospodarkil-rnansorvej
oraz stosowanicustalonl'chprocedurkontroli.

L

$'t'
l.

Formy organizacyjnekontroli finansowej:
| ) Samokontrola-prau idlori'oScrr,\kr:nrx.aniau lasncjprac\'. Do samokontroli zoborriqzanis4
i rodzaj*'r.'konv*anejprac1, zgodniet.
\\s, 'scv pracounio'bcz lvzglqduna zajmon'ancsLanorvisko
,,akrcsenr
czrnnoscr.
z.urzgdui n ramachoborviqzkonnadzoruprt.er.
2) Kontrola funkcjonalna - spra\\'o\\'ana
praco*nikorvzatrudnionvchna stano*'iskachkicrorvnicnch- a takzespra\\o\\'allaprzcz
zatrudnionvchna slanou'iskachsamodzielnr ch. u'spoldzialaj4c'chprzl' realrzacjidanl'ch opcraclrproccsoui opracou'aniadokumento\\- o ilc zostalizoborvi4zaniu zakrcsieczrnnoscido ich
nr konania.

$s.
1. CzynnoScikontroli finansowej:
Kontrolpnalezl prou adzicodpon iedniodo ustalon),chobou iEzko* nadzorczo-kontrolnl'ch
jednostki-u formic
poszczcgolnlch
RclbratOni stano*'iskpracl'u'cu'szlstkichlazachdzialalnosci
kontroliu.stqpnej.
bieTqccti nastqpnc-1
rnajqclch na celuzapobieganic
1) Kontrola wstppna- polegana kontroliczr nnoscizamicrzottr-ch.
.czJsqone zgodnez knlcriami
lub niclcgalnvmdzialaniomprzezspra\\'dzenie
nicpozqdanl,m
rzelelnoscli lcgahro$ci.
celos'ofci.gospodamosci.
Kontrolau'stgpnaobejmujc przcdc n szvstkimspraudzcniepro.icktoriumou - porozumieni innl'ch
dokumcntoupou oduj4crch pou stanic z,obol iqzan
Szczcgoln4
u\\ agQtv tr n'lzakrcsienalcly zn rocii na :
postanou'ienia
u rtich za\\"arlcsa zgodncz przcpisamiprau a:
a) czv
i nta.1q
anc a dotlczqcckosztos sqkorzlstncdla.icdr-rostki
b) czr ustalcniarv nich zapropono\\
jednostki.
pokncic l planiellualtsotvrn
zabezpicclcllta
c) cz] innc ustalcnia-jak
okresurporricdzenia.zmianvutno\\l (porozunticnia)korzvstnc
dla-icdnostki.
i
sq
przcdurpadkanrilosouvmi.znrianrccn itp. zostalrLriqte

B IU R OR A DYMl[:lsl( li:l
r . . r . . r. ' - i i t

i.'::i-

t r*|ll

l_

/

I

jednostka
jakic rna ositlgnQc
nalelr zurocic u\\agQna dochodl budZctouc.
W ramacirkontrolitrstppnc-i
izauartlchumo\\ najmu-dzicrzaur'
Dochodrbudlctouerninnr-rlypikaczobouiqzujqclchprzcpisou
sprzedazrskladnikoii rnajqtko*rch.
b) c uiqtc u or idcncji ksiggou'cji cgzcknou'ancu ustalonrclt
Nale7loScrdotl.cz4cedochodou ,.,.,.,rrq
tcrnrinachi r.rpelnejrilsokosci.
W razieujaulielia niepragidlol,oscil toku ulkonlrrania kontrolirislqpnejkontroluiqcl:
nicpra*,idlonedokumci[ ulaSciul'm komorkomz unioskiemo dokonanic
a)zrlracabezzqlocznie
odpou icdnicltzmian i uzupclnieli
nicprau'idloul'ch lub dotl czilcl'choperaclt
b) odmarviapodpisaniadotriumentopnierzctelnr.'chmi przcpisanti.
ch z obol iqztrlacr
sprzccznr
ktoT podejmujedeo zi9
c) za*,iadamialednoczeslieo ujarvnionlnr lakcic bczpoiredniegoprzeloz-onegorv sprauic dals)egotoku postppouania odporl'iedniodo u agi nieprat idlo*oSci'
u
2) Kontrola biei4ca - pol"gu nu spraudz.bniuc4-nnoscii u szelkiegorodzajLroperacjigospodarczvch
z
pranidlorvo i z-godnie
toku ich 1r'kon1'wania-1 cclu st*'icrclzeniacn t'r'konanie to prz.cbiega
ilcrnri przcpisami
obou it1zu1
Kontroli podlegaromicz rzccznvish stanrzeczou'r'chskladnikou maiqtkoul'ch rv drodze
i pra['tdlo$'o
inrnentan,zacjilNalczlsprag.dliccz-i skladniki majqtkorves4 rvlascru'reprz-echoulu'ane
z pobieranrch
rozliczajqsig
lerminie
ir
oborviqzrujqcyri
przedkradzie2q.czv praco\\'nic1
z,abezpie-czoric
zalicz-ek.
juZ dokotlane.
dokumcntou odzl icrciedlaj4cl'chcz-r'nno$ci
sprarvdzenia
3) Kontrola nastgpna- dot1,cz1'
jednostki
przebiegala
dzialalnosc
Z analizs.
t1.chdokumentorvivimo u'vnikac c4' dotl'chczaso\ra
prau idlo*.b i zgodnic z oborvi4zuj4cvmiprzepisamiprawa.Na dou'oddokonaniakontroli dokumcntu
kontrolujqo'opatruicgo datqi podpiscm.
$6.
I .Kryteria kontroli fi nansowej.
koltrrolnejcst czr nnoSci4pou'tarzalnqodbvu'aiqcqsiQivedlug sciSleokreilollr ch
Kalde postQpo\\'anic
kn.terio* u. zalcznoscrod rodzaju kontroli Dla u,s4 stkich c4'nno6ci koutrolnvchprzl'iQtoogolncr'crr-nptrzniezgodnc.zasadr'lub kr1'teriapostqpo*'aniakontrolnego.Nalcz! do nich zalic4'c'.
I )Kryierium legalnoSci-g7naez3rbodatiiezgodnoScidzialaniajednostki z obou iqzul4n'tni przepisarni
pra\va.
oszczqdnieustalanieczv zadaniajcdnostkisil zrcalizou'ane
))Kryterium gospodarnoSci-omacza
ul dajnie i cfektvsriie .
jest z ustalcnicmczl podcilnou'anc
dzialanrasq zgodnez celami
3jKryterium celowoSci-zsiqz-anc
oplmalne'
i irodki b1'11
metodv
planot'. a takzeczv zaslosotvanc
*r.nikalqcrurrz zatg,icrdzonrch
cclou.
zalo2onl'cl-r
odpouicdnicdla osi4gniqcia
s4ulaSci$'ic
.t)i(ryterium rzeteln"oSci-\\\,maga
uitalcnia.czr xszystkicopcracjcgospodarczc
't.
(do laktur nalczl,dolqcz-vcoryginal zamon'icnialub umour' zautga)orvantem)-czr
rrclokirnrento*,ane.
rapisuu'kslggachrachunkonlch.s:l opisanew'sposob
clokumcntr'(douodrksiqgogc)bqdqcepodstutt'q
przcdich zaksiggou'autcnt
r.catirouorl"gozadaniai zostall sprau'dzone
unro;li*iijqcl idcntl-likai.ip
orat,cts'stoso$ancuicclnostcczasadrraclrunkouoScizapesniajqrzctclttc
prz.cz-odporiilOni.siu2by
przcdstanicnie slluacji rnaj4tkorvcji linansouej jcdnostki'

rl tu R ( }Ri,DYM r tjsKlgi
* ,''aI i;,\.1iE
tr fil

5)Kryterium zgodno(ciz planem- ornitczazbadauic
czr zobouiqzaniauvnika.jEcc
z zat* ierdzorrr
c6
dokunrcntournajEpokncrc n planrcrinirnsourn..,ri
datkoy bu'Jzetorirch

zastoso*
a"i,;;;],;;'; *n*;" dokonr
* anelest
pr1e.
lifll3l;::f ,:p:::::-t:?l^:9ii:1:r"py;
u,,ea,
rr,,ii.;;;e,;.,-,,:s)..""i;
id;li,';;,T,$fi):il;j,Tt
?:::::5:,351.T:::161,,
Io'4czssc
rirrr's;"; io;;,,ffi;;;j.ririor.l,[ll,l'""
sosnodarki
:lll"):':1',ili:::":::::clzie
rncntoncznrmopcracli

$7.
l. Srodki kontroli finansowej:
Srodkikontroli frnimso$'cjrv1korzl'st1\\:ane\\, lJrz.pdzieMiasta
i Gnrinr.rv Sztunrie zarvartezostah.rr
l)Regulaminieorganiza*'jnr,r Uizqdu Miastai Gninr
.. srt r,r-r,c
2)RegulaminiePra"t-Komis.;iPrzetargou'c.1
u UrzgdzicMiasta i Gminr * 'J'
Sztumic
Lurrrrv
3)Procedurzc
uchu'arania
br-rdietu
i inn'ch uchu,alach
Radr
MieiJi';;'
-l tlnstrukcjisporz4dzaniflprzr]nro\\ania.obicguI i""""r, aot ,,..n,oq ksiggo*r
c1
5 tlrrstnrkc.ji
inu clrtanzacr1ncj
6)Zakresach
czr'mojci pracon.nikorv.
zastoso$anieu1'zcj u'r'micnionvchprzcpisou prarurrch
irodkog kontrol poz*.oli na
a) oszczpdnei elbktnvne r,vr,korzvslanie
zasobou,majiltkorvl,ch
i ludzkich
b) zabczpicczenie
skladnikou maiatkup.red mis.czinietn. irtratqi defraLrdaci4
c_)bie2qcervr,'kn.rvanie
blqdou.i niepraividtouoSci
d) dzialaniezgodnez przepisarniprau'aoraz \\e\\rQtranr-mi
aktaurri z qrlr'cznvmi kiero*,nicl.*,a.
$8.
l. Srodowiskosystemukontroli finansowej.
Standardr'\\' t\.lx obszarze,do.t)'czq
uczcin'oscii iiornpetencjipracounikou " struktun.organrzacrjnej
i
ustalerriuzadatitvraili*'1'ch.Srodo* rsko s\,sremukontroti
doir,.r.,l,.;;;;ililJi'iiun,rn".,,
i
jakosckontrolilllrarrsou
dclcnrrilrujc
ci;
I )r'rczcinosc i inne *'artosciety'czne-sipodstarvq
skutecz-nego
s'stemu kontroli finansou,el-praco\\rlc'
UrzpduMiastai Grninl-$' sztumicdba-yq
o rl''r'sokipoziomJsobisteji zarvoclou,cj
uczci*osci.scisle
pr/cstrtegaJq* sn'stkich opraco\\'anrch proce.lur
kontroli finanso*,e1.
2)kornpetenc-ie
za$'odoue-praco\lnicr,UrzQdul\,liastai G minr u Sztumic
uczcstniczil*. szkoleniach.
samidbaj4abr ci4glc post'crzac
i aktrralizorraizakrcsnicdzr .iozu'rlacumic-jptno(ci
i zdol'osci:
3)idcntr.'fikacja
zadariu.ra7liur.ch:
BunnistrzSztumuidcnt'rikulejako zadania* razri*,e
u Urzpdzic:
a) zamouicniapublicznc
b)udziclcnieulg n nareznoiciach
budletorrrch nicpodatkou'ch
c)udzielcniculg n' nalczltosciach
podatkou.r
ch
d) udziclenicpourocvpubliczne-j
'llProcedunsluZ4ccrcalizacjiSrodkot
zaraclcz-rch
u llnr zakrcsieto odpouiedzialnojcnratcrialna
okrcslona
rr lonnicpiscnrnrjorflr srcrcgolorrczas;rdrpostqporrania
zarrarr.c
rr:
l t rnsl.rukc.;i
inu cnl.anzacr.lrrc-j
b) instnrkc.il
sporz4dzcttlaprnJtnorialrra-obicgui kontrolidokunrentolksipgo*,rch
c ) zakresach
cnnnoici" kton ch przrjpciepot*icrdziri podpisc'r
d) uch$alachRadr Miclskic.ircgululqo'clizasadl r,clricla,iia q.
ulg
u r l c \ ' ualcz'osciach
rr(rrr/ttusLrtlLll u
budzcto*r
l'l(ll(
ch
rricllodatlrortr ch.

fur-, .,n

$e.
| . Zarz4dzenieryzvkiem .
i Gnttur $
i*ldatliorianic srodkou ma suoje odbicieu planic fiuanso*r'murzqdu N4iasta
Gromadzenic
jest:
ry4 kieni tr tyttt zakrcsicnrczbqdlc
iztLrnrie.Dla pratridlo\\:cgo zartqdz-attta
i u1'datko\
dochodos
z
zakresu
u oparciJo sprarvozdauczoSc
l) monitoroganicrealizaJiizadari
od planu
odbiegaj4cr''ch
budz.etu
rcaliz.acii
j
prnpadlio*
2 doko''r.anic unikli* cj analio, rvs)1,stkich
b1'lr na
zrcalizorvanc
planorvane
zadania
3jpodejmo* anic 1 octpo*iedninrcrasiedzialaii ,aii.jcn'ch. abv
optvnralnrm poziomie.
$ 10.
l. Informacjai komunikac.ia
n'
i
BurmistrzMiasta r Gmin1, Sztum zobou iqz-qieu szvstkichpraconnikorr UrzqduMiasta Gminl
przclo2onl'cho \\\'stQpowaniuzdarzehrnajqcl'ch
Sz-tumicdo brczqcegointorrnoganiabczpoSrcdnich
ustalonrchrv planicUrzpduMiastai Gnrrnl
zadari
*plru na poustanrery21ka nic*r,konvrrlania
u Sztumic,
III. Kontrola proces6wgromadzeniaSrodk6w
w Urzpdzie l\tiasta i Gminy w Sztumie

sl l .
l.Procedury korrtroli dochod6wtrud2etowych'
zgoclncz pra\\em pobierimienaleZnl'chSrodkori
procedun,kontroli gromatlzeniadochodon zapcr,vniaj4
s prauidiorvcjglsokosci" ten-ninorroizgodr-ricze stanemfakhcz-nrm.
i spra*ozda*'czoic* zakresicdochodo*.
nalezl'ob14iklasldkacjq.*r,irJcncjq,
Kontrol4\\e\\,nQtrznq

l)Wplywy z podatk6w i oplat lokalnvch.
podatckrolrrr'-podatck
Gmi'a pobreranastqpuj4ccrodzajepodatkou'i oplat: podatckod nicntclromosciz
oplah targo$c.i'
pso$.
$pl$v1
posiadania
oplaiaod
lcsn1.podatekod SrodkOutransporlo$1ch.
., pl. rr:, z oplatl,skarbo*.ej"zalcgloSciz-podatko*' zniesionrch.
Kontrolau zakresiepodatkorri oplat polegana us|alcnilt'
tcmrinic zloll'11 deklaracjedob'g7q.. podatliuod
a) czr.*-szr.stkicosoty pra\\'ncrr^nstaiony-ur
$'zoru'/
'ieruchomoSci"rolncgo-lcsnegona darrr rok budzetoul - ria ltrnlularz-uuedlug okrcsloncgo
i
rolnego
do rvplatv podatkuod nieruchomosci.
b) czr.*-szrstliim osobomllzr,czuvm zoborviqz-anurr
tcgo podatku'1
lcsncgousialonon drodzcdccrzj i ri 1'sokoSc
na podatekod
ir
c) cz' *'lasciciclc Srodkog,transportorvr.ch ustaionvchtcnntnachskladaj4deklaraclp
srodkou transpofto\\lch na lormularzach1lcdlrrgobou i4zliipe-gou zortt'/
przczpodatnikon.pou odujilcczmianpnr.sokoSci
d) czr na bie24coug,zglgdniasiq zrnranrzglosz.Jnc
podatku'l
i \redlugstarrck
c) czr lalczlosct z t1tulu podatkou r oplat rcgulou'ancsqu ustal'ouvch tertninach
uvnilajqcl ch z usta* orazuchual Radl Miejskic.l')

iti

f) czr pranidlouo sqdoltonrtr.anczarachouaniauplat'l
g) cr) egzckw'onanrcu plat dokonl u lnc -lcstzgodnicz ordr.nacj4 podatkou"q'/
h) czr od uplat po terminienaliczanesqodsctki'i
znrierzajilce
do ul'egzcku'ouanicnalcznofci'l
i) czl prouadzonejcst postQpo\\anie
PonadtonaleA'spraudzic:
skladaneprtcz.podaluikotr'l
.i) pod rr zglqdemrachuukou.r'mdcklarac.ie
a takZedaneu'rnkajqcc z
k)zasadnoSc
skladaniakorcktdcklaracjiu oparciuo uljaSnienia-podatnikou'.
cu idencji gmnton. pozx olcnia na uertkou anic obicktu budou lancgo.
i
prarvidlonodcen'idencjianalitl'cznej
l) prawidlouoScprzenicsienia
daurchdo spranozdau,czo$ci.
u plat-przvpisoui odpisouorazustalcnieprau idlou'cgosaldadla kaldegopodatlika.
svntetrcznc"i.
2)Wplywy z oplaty skartrowej.
Kontrolauplruor.r z oplatl skarbolvc.ipolcgana:
uplacanrchprzczpodatnkorr
pod n'zglpdcmrachunkonrmurlbmracjio nalcznofciach
a) sprau,dzeniu
b) prau'idlouoscien idcncjiksiqgoiicj
danvchdo spran'ozdau'czoSci.
c) pranidlouoSciprzeniesienia

\./

3)Udzialyw podatkaclr.
Gntinaposiadanastqpujqccudziall,n, podatkach:dochodon'1'mod osob fin'cznlch- dochodorvvmod
osob fizy'cznvchoplacanvu. fonnie kartl podatliorvel.
osobprar,nr,ch.od dzialalnoScigospodarcze.j
crrvilnoprar.rnr'ch.
lrodatkuod spadkou idarorvizn. podatliuod cz-l'nnoSci
Kontrolapolegana ustaleniu
klasl'fikacii dochodoir i ovidcn cj i
a) poprau'noSci
uvkazaniau sprauozdatrczosci
b) prarvidlouo$ci
un'skan4z Urzqdorr'
c) kontroli zgodno$cidan_,-ch
z el idenc.jiksiqgorvejzc sprau'ozdan'czo6ciq
Skarbour-chi Ministerstl'a Finanson
podatlio*1'ch.
d) kontroliprarvidlorvosci
naliczr:nlchodsetekod zalegloSci
4) Dochodyz mienia komunalnego.
u;4 tkou iuric i uzvtkon anierr ieczrstc
Dochodl z micnia komunalncgoto. u ph'u1 z oplat z,azarr,qd^
ten.torialnego
przeziednostkisamorzqdu
pobrcranych
lokalnlch
oplat
innvch
u'plr-l'r z
niemchomoSciPanstrva
majqttriou'1ch
Skarbu
z
najrnu
i
dz.ierzanl'skladnikorv
na podsta*,ieodrgbntch ustarr.dochodl
z
podobnlrn
nplr-rvv
trtulu
charakterze.
Iub.jednostcksamorzqdutcn'tonalncgooraz innl-chumorv o
fizlcznl-m\\'pra\\o ulasnosci
przrsluguj4ccgo
osob,om
przeksztalcenia
prau'auzvtkou'ania
u,ieczrstego
wpllu'r' ze sprzcda;1skladnikon ntajqtkoul'ch.
Kontrolau'tun zakrcsiepolcgana uslalcuiu.
unrotn'/
a) Czl na u'sn'stkiedzierzatn. naJernsq sporzqdzouc
z \\\,mogami ustarn'o gospodarccnientchomoSciami'l
b) Cll zau'arteLlmowvsq zgodr-rc
lub
* umou,iczgodnajcst z uchualaRadvMicjskic-1
c) Cz1 rrr'sokoscczvnszuoplatl'okrcslorra
tustalcn
iarniprzctarguna dzier2alg'/
rrurika z kalkulac.ii'l
d)C4 nvsokoscoplateksploalacl-inrch
o ur u icszcniuprzezogloszcniclr prasicn r kazu
c) C4' podanodo publicznclu'iadomosciinfonnac.jc
przcznaczonr
sprzcda2r'/
ch
do
nicruchomosci
0 Czv sprzcdazdokonnlana jcst u drodzcprzctargu'?
g) Czl jcst aktualna\\'\'ccnantcruchomosci'l
lr)Czr prau'idlorro
ustalonooplatgza ttzrtkouanicuicczrstr-'l
Ponadtonale21spralrdzic
- tcnninouoSc
uulatr
lRo RA?Y lvltti:'l(ii-l
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Ponadtonalclr spraudzic
- tcrrtrinol'oScrl platr
-prarridlo*osinaliczenia
riplat.urstautanierrczuaf do zaplatrikisrouatric
odsetek
od nietemrinou'r'clr
s4dotrcgo
spra\\'do rvvegzeknou ania na drodzcpostQpo\\'ania
- prau idlou osc klasr fikac.fi budZeton'cji ui'idcnci i
- prarvidlouoscsporz;1dzania
sprasozdauczoici
5) Subwencje.
subnenc;iogolnc,j
DochodamiGminv sq subuencjcogolnc-osrriatone z bud2ctupast*a i uzupehriertic
n'r'roulancza i rounorva2qca.
dla tednosteksamorzqdu
tentorialnego-subrrcnc-ja
Kontrolipodlcga
cncji
a) temrirorroic uplat sr-rbu
b) prau'idlorio$crr zakrcsicklasrlikacjicrr idenciii sprauozdanczosci

c

6) Dochodypozostale.
DochodvpozostalcGn-rinapozl skujc z. oplatl produktoucj- oplatr za zezu'olcnicna sprzedazalkoholurcklamna mieniukomunalnvmioplat
upisv do nridenc-jidzialalnoSci
gospodarczcj.
umicszczenie
innrch.
Zadaniakoutrolucpolcgajqrta
a) uprou'adzeniudo planu dochodoil'krrot szacurrkoulchna danv rok budietour
b)pranidlou oScistosouan1,chskladckoraz naliczanvchkar. grzvu icn. urandatou-u1'nikaj4o'chz ustau i
uchual RadvMicjskiejn Sztumic
c) prauidlon'o6ci klasr'fikacji.oridenc.ji oraz sporz4dzaniasprauozdanu zakresiet1'chdochodo*
sqdouego.
d) sporzqdzcnie
tvtulou'ulkonaucn,ch lub kicuvanie spra\\'nadrogqpostqpon'auia

IV. Kontrola proces6wwydatkowaniaSrodk6w
w UrzgdzieMiasta i Gminy w Sztumie
$ 12.
l. Procedurykontroli wydatk6w budietowych w zakresie:
t
>

Konl.rolauvdatkon budZetonvchnra na celtrzbadanreczl- posiadancprez jednostkgkontrolo* att4
planu
srodki zostalvn'r'datkou'ancrv sposobgospodarcn,i oszczgdnl- stosos'niedo opracorvanego
finansach
przcpison'
z
zachou
ttstau-r''
o
linansoncgon granicachprzl'znanvchku of oraz
anicm
pubhcznl'clr.
publicznvchi ustatrr- pra\\'ozanrou'icri
I ) Wydatk6w na wynagrodzenia:
czasupracr
a)1lra*idlouoScprorradzenia
akt osobonrclri dokurncntacji
b)kcxrtrolalistr plac i udokumcntosaniaposzczcgolnlchskladniko\\\\\nagrodzcrii zasilkou
chorobo*rch
z zakrcsunienrplaconrch ulnagrodzcli
pro*adzcniacr.ridcnc.iiksiqgouc.j
c) kontrolapra*'idlou'oSci
iumonamio pracQ
d) kontrolazapisouu hstachplacz listanriobccnosci
tcrminou platnoScit1 tragrodz-cti
c) przcstrzeganie
idlon
naliczania
zaliczckna podatckdochodouvod osobfizl czn1ch
oSc
I llrau
i u'rnagrodzcfi
g) rzctclnosci tcnnurouofcsporz4dzania
sprauozdanz zatrudnienia
h ) prauidlouoScnaliczaniadodatkoucgo\\\'nagrodzcniarocznego
zau'icrania
i) zasadnoSc
unrou zlecctii utnorr o dziclo

I.*r
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-j)prau idlou'oscustalaniakosztouuzrskaniaprn'chodou
k) tcnninonoScrozliczcrillnansouvchza u'rkonancuslugina podstauieumou o dziclo lub umon
zlecenia
l) przestrzeganic
zgodloSciz planem.prauidloncj klasvfikacji.prau'idlouc-jdekretacjii prairidlorvc-1
cu idencjrksiggonc.j
2) Skladekna ubezpieczenia
zdrowotne,spolecznei na FunduszPracy:
a)naliczanic
skladekzgodnicz obon'iqzujqclmiprzcpisami
b ; termir-rou'oSc
odprorvadzaniaskladek
c) naliczanieodsctckza nictcnninorvc
regulot,anicskladck
zasadzgodnoSciz planenrrn'datliou,-prarvidlorvcjklasl'1ikac.ji.
d) przestrzeganic
dekretacjii en-rdcncli
ksiqgouej oraz spra\\'ozdal'czoSci
3) Odpis6w na.ZakladowyFunduszSwiadczerfi
Socjalnych:
a) prauidlou'oscnaliczeliaodpisuna Zakladour FuudtrszSniadczei Socjalnl'chzgodniez ustalq rr
Zakladou,lm FunduszuSlviadczeriSocjalnrch
b) tenninou'oScodprou'adzaniana rachuuekbankou'vfunduszrlrolnou'artosci dokonanl,chodpisol
c) przcstrzeganie
zgodno6ciz planernnvdatko*- prauidlou'e-j
klasr'fikac.jiewidencjiksipgo*ejoraz
sprau'ozdau'czoSci

ra,

4) Wydatk6w na diety radnych i czlonk6wkomisji:
nalicziuriadiet za praccu' radzic i konisjach t. znsadanti
a) pranidlorvoSc
ustalonvnriuchual:1Rad1
Mie.iskiej
b) zgodnoScz plancmnl'datkou
c) przcsttzcganieprau idlou'cj klasl fikacji budzctose1.dckretacjii or rdcncjiksipgoucj
d ) prau idlou'oSciulkazan ia n'r.datkorr,u' sprau'ozdan'czo3c
i
5)Wydatk6w na podr62eslu2bowepracownik6rv.
a)przcstrzeganic
zasadroz,liczeniau'r'l4czniekosztou'podro;1'sluzboul ch odbSl an1'chrl terminie-l
micjscu oraz Srodkiemlokornocji* skazan\m przc pracodawcqw poleceniuul,jazdu slu2borvego
b) poprau'noicnaliczaniadiet. zrvrotukosztorl przcjazdo*- noclegon'i innrch np. oplataza parking
c) kontrolarozliczcniakosztol' zrvi4zanvchz uZr*'anicm samochodupn rl atnego do celorvslu2bonrclr
rr zakresie:okrcSlcnialimitu kilometrouustaloncgou umon'icz pracounikiem-rozliczaniakoszton
ruzvnaniapojazdudo cclou slu2bourchna podstaiviezlozonegou,danvmmiesi4cupisemncgo
pracoulika orazodpouicdnicich zmnicjszcniczgodniez obour.lru.jqcvmi
osrviadczenia
r tr-mzakrcsie
przepisarni
d) przestrzeganie
zgodnoSci
z plancmnr datkon'
c) pralidlouoic klasr'fikac-ji
brldzetoucj.euidenc"iiksipgou,cj
orazspra\\ozdauczoSci

6) Wvdatk6w na wynagrodzeniainkasent6wpodatk6w i oplat lokalnych
a) prau,idlouoscsl-anckstosou'anlchu naliczcniunvnagrodzeniadla inkascntoupodatkori i oplat
lokalnvchz uchnalq Radl Mie"jskiel
n' Sztr.rnrie
lub zauarlrlrri uurouanri
b)przcstrzcganic
pra*idlouej klas'likac.jibud2etoue-j
i spranozdauczosci
. olrdcnc.iiksiggou'c.i
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7) Wydatk6w na wvplatg dodatk6w mieszkaniowych:
a) prauidlo*oScprzvznauauiadodatlorvmicszkaniou.r'ch
na podstauicoboqiilzujqcrc| g trm zakrcsic
przcpisou
b) spran'dzcnie
egzckuou'aniaod u nioskoda\\'co\\obon14zkuprzcdkladanra
ji o dochodach
deklarac
gospodarsts,a
domou'cgo
c) tcmrurou'osci zasadnodculdau aniadecrz-ji u spra* ic dodatkori micszkanioyrch
d) pran idlonoscnaliczaniadodatkoumicszkaniou.r'ch
c) spraudzcniecgzek*'ou'ania
od zarz4dcorv
domorvrnfonnacjio zadluzcniulokatorou i wsl.rzrmanitr
u r platr dodatkoivosobomzalegajqclur n urcgulorvaniucz\-nszu
l) n'rplata nastgpujcn' MGOPS na podstau'iemicsit?cznych
zestau'ieriprzvzlanr ch dodatliorv.
B) Wydatk6w na zakupy material6wi uslug:
a) prau idlou.oScustalaniapotrzebmatcrialour ch
b) praitidloilo3czakttpurzeczolrvchskladnikouma-i4tku
pod kqtcrnprzcstrregania
ustau'r-pra\\o
zanrouieri publicznvch
c)prauidlou'oScodbiorumaterial6s'pod * zglqdenriloiciorrr.mi jakoscio\\'\.moraz zglaszanie
reklamac-ji
z tvtulu brakon'lub u ad u'dostarvach
d) prau'idlo*'oSc
rozliczeniaprzejechanvch
kilonrctron.przestrzcgauia
norrnzui,sciapal1v.zachou'anic
ctqgloScilicznika.kompletnoSc
dokumentacjii ewidcncji
c)prau idlou osc klasr'fikacIibud2ctorve;i crvidcncjiksiggon'ej
f')spraudzenieczr,zakupuslugpro*adzonr-lestz zarachou.anicn-i
kn'teriumgospodarnosci.
celouojci
i rzetclnoSci
g) zgodnoSc
zan'ierantch umou'na uslugiz ustarvq-pra\\rozanro*iei publrcznr,ch
h) qlral dzanicul'starvionvchl'akturza zakupioneuslugi przez rvlaSciu,r,ch
merr,loncznie pracormikori
t) przcstrzcganie
zasadzgodnoSci
z planemuvdatkorr
klasrllkacjibudzctoucj.
-1)rzctclnoscspranozdauczosciiprau'idlorvosci

(

9) Wydatk6w na zadaniainwest-vcyjne:
a) bie2qccbadanicrealizacjiWielolctniegoPlanuInucstr,cljnegouchrvalonego
prz.e1.
RadqMicjskq
b) kompletnoSc
projcklorro-kosztolsouc.j
dokunrentacli
c ) prarridlou'oscdokumentacjiproceson inu.eshcrjnr.ch
d) tcrrninouoSircalizacjiinu,cstvcjilub poszczegolnlch
jej ctapou
c) pran idlou'o5cuvstau iania dou'odon'.-OT"'na przekazanieinrvestvc.ji
do cksploatacji
l)zgodnoSirealizorvanvchzadar'r
inu'cstlct.jnvchz plancmrzeczo\\lln i finansonlnr
g) stosou'anlc
prz\ zlcccniuroboti zakupic$rodkou trrralvchzasad.fomr i trybu ustalr'- pra\\'o
zrrnrou
icn publiczrrr
ch
lr)prarridlolodc uvkorzrstaniazgodnict.prz.ctnacz,enicm
nlasnvm srodkou inrrestrcrjnvch.
otrzr manvchdotacji celour clr oraz zaciqgniqlvchpolvczck na zadaniainu cstrcr jne
i)prauidlouosi crridenc.jin'placoncgou,adrunr
.j) rcgulouanie naleznoscina podstauic ;-rrauidlo$'o \\'\'sta\\ionlch faktur po sporzqdzcnrui podpisanru
protokolou odbrorurobot
k)pratridlorl'oSc
pronadzeniacu'idenclianalitvczncjn'1datkou'naposzczcgolne
zadariainucstvcr.jnr'i
cu idcnc-iono\\'anc
\\' nich u' sposobbieZqcr,
ponicsionrch nakladon od nronrcnturolpoczQcla
inncstrc1r
do-ic-izakoriczcnia
I)przcstrzcganic
zgodnosciz plancm"i harmonograrncln
ill,datkon
nt)prauidlonoScklas'fikolraniaieuidcncjonou'aniaur,datkotrin*estvcrjnych
n ) przcstrzcgania
zasadvkornplctncgorozliczcniakosztou.inu'cstrc-jiu, tcrminieoddaniado uzrtku
poustalrchu u'rniku inucstrcjrskladrrikounrajqtkulnralcgo
o) prau idlorioSci rzctelnoftopracourniai przcsvlaniaoboniqm.iEcc.j
spranozdauczosci
z dzialalnoSci
irrucst.rc.ji.
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na rzeczjednostekpowi4zanychi nie powi4zanychbudietem Gminy- dotacje
l0) W-v-datk6rv
Kontrolapolcgana.
a)kontrolipodstau praurtr ch do przckazaniadotac-li
b) kontroli zau aflr'chuntou z podmiotcmotrn nru.jqcrnt dotacjptta uvkotrantezadanpublicz-nvch
zrr i4zanrch t. realizacjqzadariGminr
dotacjipod kqtcmcclouo(cijej ulkorn.stania- zgodniez zalartE
c) korrtrolarotliclcnia przckazanrch
ullo\\ 4

d; zgodnoSc
z plancmur datkou
c ) pran idlos oScklasr'fikacjibud2ctouej- en idcncji oraz sprart'ozdau'czoici
I | ) Wydatk6w na realizacjgzadtn z zakresuadministracji rz4dowejzleconychgminie.
Kontrolapolegana:
a) u prou adzcniurvr datkon'do bud2etuz zarachouanicntzasadklasl hkacji budzctoucj i zgodnoSci
z dccl zj4 dvsponentaSrodkorr
zadafizlcconvch
b) opraconanieplanu finansorvego
prz,cznacz.cnictrr
z
zgodnie
c) u'r,korzlslaniudotacii
zrvrocienicrlvkorzvslaur,ch$rodkorvna rachunckd1'sponenta
d) rozliczeniudotacji i eu,entualnemu
ich
c)cn idcncti u vdatkou i n vkazania rv sprartozdau'czoScl.
upouaznioneosobl paraluj4dokumcnt
Na douod przcprou'adzcnia
kontroliurdatkou,anvchSrodkorv
podpiscm.
V. Procedury kontroliproces6wzwi4zanychz gospodarowaniemmieniem
w lJrzgdzieMiasta i Gminy w Sztumie

$t3.
l. Kontrola Srodk6wpieniqinych na rachunkachbankowychiobr6t bezgot6wkowy:
zrodlorrc.i
t routtoczcsnutr
sprarrdzettieltr
obrotubczgotoukoncgo
atdokumcutac-ja
icttia
podstaug
rlvstau
ich
i4cey
stanou
dokumentacii
pobieraniazaliczeku fomric cz-ekugotowkorvcgoi terminorvo:icich rozliczrnia
b) zasadno$c
i innc depozllr )
c) cn idcncjadeporytou'rl' lbrmic bezgotoukonej (zabczpieczcnie
i
ich
rozliczenie
inn'cnlan'z.acji
przcprou'adzonvch
d ) pran idlou oSc
c) zgodnoScsaldakont bankon'r'chz ur ciilgantibankoll mi.

$ 14.
l.Kontrola rachunk6wi roszczef:
z konl.rahentatni
rozrachttnkotr
a) pral idlouoSci tcrminou'oSd
tcrminou rozliczcrii u'r sokosciodsctckumortnvch
b) przrcn'nl nicdotrn rrrarrra
c1tcrrnirrorrosclakturouania
d) prau idlouoscstarrckVAT
t suurdo rozliczcnia
dclegac.ir
c)prariidlouoScrozlicz-eiz.pracorrnikamiz trlulu ulnagrodz,cri"
orazroszczcti
i
nadul'zek
szkod
z
nicdoboroutr'1rrlu
ll cllscl'plinau zakrcsicrozrachunkou
spornr.ch
g)przcbrcgu indlkacji ualcznosci
h) zasadnoicunrorzcfinalczno(ct
i zobouiqzann'cdlugtcruriltorvplatnosci
iIulsokoSc nalez;rosci

Ml Elsi(lt'I
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1) rozrachunkiprzedaunionc
k ) odpisr naleznoScin qtpliur ch

$ ls.
l. Kontrola aktyw6w trwalvch:
a) dokumentacjagospodarouania srodkanritnr a[,mi
b)nr idcncjaanalitvcz.na
srodkou tnahch i jcj zgodnoScz or idcncj4 sr utctrcznq
c) zasadno5c
zakupo* i likuidacji maj4tliutmalcgo
d) prarridlonoscnaliczania
arnortrzac.ji
przcprou'adzania
c)prau'idlouoSc
i tozliczaniainucntan zac.lima-iatku
tnvalcgo
I) rzetelnoscIikividacji majqtliu tnr,alego
g)klasrfikacja maj4tkutnvalegor.vedluggrup rodz-ajorvvch
h) pra*,idlouoSc.i,l'rkann'ania
maj.ltktrtnralcgou' sprau'ozdarvczoSci.

$ 16.
I. Kontrola funduszujednostki i funduszyspecjalnych:
a)prauidlouoScdokumcnLacjitrrorzenia
iu'r'korzvstaniafunduszujednostki
b) zasadnoSc
zrvigkszctii zmnicjszcrilunduszvi prauidlorvoScich ovidencji
c)prarvidlon' o3( rozlicr.ania nr niku fi n ansor.vego
d) kontrolaervidencji-dokumentac.ii
trvorzenia i u'r'korz.r'stania
fundr.rszlspecjalnlcli
c)prauidlo* oscnaliczaniafunduszvspecjalnl,'ch
iJ kontrola ustaleniastanufundusn' i zgodnofcdanl'ch ut'kazanvchu sprau'ozdau'czoSci
z erridencjq
ksipgouq

s 17.
I. Inwentaryzacjajako elementkontroli:
a) przestrzegan
ie tenninou' inu'entan'zac.j
i
b) dokurncntacjaspisuz natury'
c) dokumentacja
potu ierdzeniasald
d ) rzctcln oSc roz.lict.ania ro imic inu.entan,zacr,i n','ch.

VI. Spos6bu'ykorzystaniawynik6w kontroli

$ le.
l. Wyniki kontroli i ocenyslu24do:
a)r-rstalcnia
cn'nic nast4pilonaruszcnicd1sc1plinv hnansor,r
pLrblicznvcb
oraz innvchaktou praunrch
t ptoccdururnikaj4crch z przcpiso*'u'e*nqtrznvchu zakrcsiegromadzenia
Srodkou-rcalizacji
ur datkou i gospodarou
arra uricrricrrr
b) u szczpciapostQpo\\
iutiau vjasniaiilccgo
i dvscrplinamcgo\\ prn'padkuu1 stqpicnianicpranidlo* oScr
c)podjpciadzialariu cclu uslniqciastrvicrdzonvclr
nieprauidlouosciorat zapobteeania
polstauanitr ich
u prn'szlosci
d) doprouadzcnicclozgodrroSci
postppowania
z ogolnicobou rqzu-jqo
rni przcpisamiprana-prau.a
lokalnego.rrcu'ngtrmvnriinstmkc-jami
i regLrlaminami
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