
Uchwała Nr /2021
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia ^  cłcgwc*! 2021 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1668 t.j. ze zm.) Zarząd Województwa Opolskiego

uchwala, co następuje

§1

W załączniku do uchwały nr 4467/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 pkt. 4 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

,,a) kontrole przedsiębiorców należy planować i przeprowadzać zgodnie z art. 47 ustawy j/w oraz 
zasadami określonymi w § 7 ust. 4 Regulaminu kontroli,".

2) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Departament właściwy w sprawach kontroli koordynuje sprawy związane z planowaniem i 
sprawozdawczością w zakresie kontroli oraz prowadzi rejestr legitymacji służbowych i upoważnień. 
Ponadto przeprowadza kontrole wewnętrzne w UMWO oraz zewnętrzne w zakresie określonym w 
Regulaminie Organizacyjnym UMWO, a także bierze udział na wniosek, w działalności kontrolnej 
wykonywanej przez inne departamenty. Nadzór nad realizacją kontroli, które są wykonywane przez 
poszczególne departamenty zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym UMWO, sprawuje dyrektor 
danego departamentu Urzędu wg właściwości.".

3) § 8 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Program kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, opracowuje się do kontroli 
kompleksowych i problemowych.".

4) § 13 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„16. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, podejrzenia popełnienia przestępstwa karnego 
lub karno-skarbowego, dyrektor departamentu przeprowadzającego kontrolę przygotowuje 
zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnieniu wyżej wymienionych przestępstw, 
które akceptuje kierujący komórką organizacyjną przeprowadzającą kontrolę, Dyrektor 
Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i Sekretarz Województwa. Zaopiniowane przez 
radcę prawnego zawiadomienie podpisuje nadzorujący Członek Zarządu Województwa / 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego / Sekretarz Województwa / Marszałek Województwa 
Opolskiego, w zakresie w jakim sprawują nadzór nad departamentem przeprowadzającym kontrolę. 
W przypadku złożenia zawiadomienia z podpisem Członka Zarządu / Wicemarszałka / Sekretarza 
Województwa, o sprawie kierujący komórką organizacyjną informuje pisemnie Marszałka 
Województwa Opolskiego."



§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Audytu w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Zuzanna Donath-Kasiura 

Zbigniew Kubalańca 

Szymon Ogłaza 

Antoni Konopka


