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w sprawie

Zarz~dzenie

N r 5/2012
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 30 stycznia 2012 roku

powolania Zespolu ds. KontroH
trybu pracy

Zarz~dczej,

okreslenia jego zadan oraz

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 toku 0 finansach
publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) zarUldzam,
§1
1. Powoluje sit( Zesp61 ds. Kontroli Zarz'ldczej, zwany dalej Zespolem.
2. W sklad Zespolu wchodz'l:
1) Sekretarz Gminy - Koordynator ds. kontroli zarz'ldczej - PrzewodnicUlCY zespolu;
2) Skarbnik Gminy G16wny Ksit(gowy budzetu - Czlonek Zespolu;
§2
1. Do zadan Zespolu nalezy:

1) organizacja pracy Zespolu;
2) wdrai:anie przyjt(tych przez W6jta Gminy zasad kontroli zarz'ldczej;
3) przekazywanie W6jtowi Gminy, przyjt(tych przez Zesp61, propozycji usprawnien
w zakresie kontroli zarUldczej;
4) okreslenie szczeg610wych zasad wprowadzenia oraz dokonywanie oceny
i wprowadzanie usprawnien kontroli zarz'ldczej;
5) kontrola, w tym zwi'lZana z zarz'ldzaniem ryzykiem, a takZe przygotowanie projektu
skladanego corocznie przez W6jta Gminy, oswiadczenia 0 stanie kontroli zarz'ldczej;
6) dokonywanie oceny i wprowadzanie usprawnien w zakresie kontroli zarz'ldczej,
w tym zwi'lZanych z zarz'ldzaniem ryzykiem;
7) analiza infonnacji skladanych przez kierownik6w jednostek organizacyjnych Gminy
Nowe Miasto;
8) okreslenie zasad dokonywania oceny kontroli zarz'ldczej, w tym w drodze samooceny;
9) przedstawianie propozycji rOzWi'lzar1 systemowych usprawniaj'lcych system kontroli
zarz'ldczej;
10) analiza wynik6w kontroli, audyt6w wewnytrznych i zewnt(trznych;
2. Kai:dy czlonek Zespolu rna prawo kontaktu z W6jtem Gminy w sprawach istotnych,
w kt6rych Zesp61 nie moze uzgodnic wsp61nego stanowiska.
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§3
Zesp61 wsp6lpracuje z kierownikami kom6rek organizacyjnych Urzydu w zak.resie oceny
istniejCj.cych i projektowania nowych mechanizm6w kontroli.
§4
1. Organizacja pracy Zespolu:
1) posiedzenia Zespolu zwoluje PrzewodniczCj.cy;
2) Zesp61 obraduje w pelnym skladzie;
3) posiedzenia Zespolu SCj. protokolowane.
2. Obslugy techniczno
administracyjnCj. Zespolu
organizacyjnego i oswiaty.

prowadzi

pracownik

referatu

§5
1. Praca w Zespole wykonywana jest w rarnach obowiCj.Zk6w sluzbowych, w godzinach pracy
Urzydu.
2. Udzial w posiedzeniach Zespolu rna charakter nieodplatny.

§6
1. Zesp61 na podstawie otrzymanych informacji i opinii od kierownik6w kom6rek
organizacyjnych Urzydu, przedstawia W6jtowi Gminy informacje/rekomendacje 0 stanie
kontroli zarzCj.dczej w Urzydzie Gminy.
2. Zesp61 moze wydac jednCj. z trzech dostypnych rekomendacji, ze:
1) w wystarczajCj.cym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarzCj.dcza;
2) w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarzCj.dcza;
3) nie funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzCj.dcza.
3. Na podstawie przedstawionej rekomendacji W6jt Gminy Nowe Miasto podpisuje
oswiadczenie 0 stanie kontroli zarzCj.dczej do dnia 30 kwietnia kaZdego roku za rok
poprzedni.
§7
Wykonanie zarzCj.dzenia powierza siy osobom w nim wymienionym.
§8
ZarZCj.dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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