
ZARZĄDZENIE NR 38/2022  
STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2019 Starosty Będzińskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 
nadania regulaminu wewnętrznego Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego 

w Będzinie 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 528 i 583) w związku z § 10 ust. 1 pkt 10 uchwały Nr 3/18 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 
29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Będzinie z 
późn. zm.1) , zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 72/2019 Starosty Będzińskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie nadania 
regulaminu wewnętrznego Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Będzinie 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) sporządzanie i przedstawienie Zarządowi rocznych sprawozdań z wyników kontroli przeprowadzonych w 
danym okresie sprawozdawczym;” 

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownicy Biura zobowiązani są do prowadzenia akt urzędniczych zgodnie z jednolitym rzeczowym 
wykazem akt, zawierającym odpowiednie symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne, a w 
szczególności: 

 0633 Planowanie w komórkach organizacyjnych Starostwa BE 5 

 0641 Sprawozdawczość na poziomie każdej jednostki organizacyjnej w 
powiecie 

A 
(jeżeli sprawozdania 

cząstkowe w danym roku są 
zgodne co do zakresu i 

rodzaju danych ze 
sprawozdaniami o większym 
zakresie czasowym, to można 

akta spraw w zakresie 
sprawozdawczości 

cząstkowej zakwalifikować 
do kategorii B5) 

 0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych BE 5 
(jeżeli sprawozdania 

cząstkowe w danym roku są 
zgodne co do zakresu i 

rodzaju danych ze 
sprawozdaniami o większym 
zakresie czasowym, to można 

akta spraw w zakresie 
sprawozdawczości 

cząstkowej zakwalifikować 
do kategorii B5) 

 0022 Posiedzenia Zarządu Powiatu A 

 1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym A 

 170 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z 
zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji 
zadań 

A 

 1711 Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu  A 



i starostwa w jednostkach im podległych 

 1712 Kontrole wewnętrzne w starostwie A 

 1713 Udział przedstawicieli organów powiatu i starostwa  
w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki 
organizacyjne 

BE 10 

 1720 Bieżące akta audytu A 

 1721 Stałe akta audytu A 

 173 Szacownie ryzyka dla realizacji zadań A 

 2011 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, 
wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień  
z zakresu spraw administracyjnych 

BE 10 

 2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych B 10”. 

§ 2. Uchylić Zarządzenie Nr 100/2017 Starosty Będzińskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania 
regulaminu wewnętrznego Biura Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Będzinie. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


