
w6JT GMINY 
NOWE MIASTO ZARZ1\DZENIE NR 20/2015 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 
z dnia 2 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustalenia misji, celow i zadan kontroli zarz~dczej na 2015 rok 

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885) oraz § 3-5 Zar~dzenia W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i wprowadzania zasad kontroli zarz'ldczej 
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto i jednostkach organizacyjnych, 

zarz~dza si~, co nast~puje : 

§ I 

Okresla siy misjy jednostki Urzydu Gminy w brzmieniu : 

"Misj~ Urz~du Gminy Nowe Miasto jest sluzba na rzecz spolecznosci lokalnej oraz 
zalatwianie spraw indywidualnych interesantOw w spos6b profesjonalny, rzetelny, 
skuteczny i uprzejmy, w trybie i terminach okreslonych przepisami prawa, przy 

gospodarnym wykorzystaniu srodk6w, kt6rymi dysponuje administracja 
samorz~dowa" 

§2 

Okresla siy nastypuj'lce cele i zadania kontroli zar~dczej na 2015 rok: 

Lp. 

Ie 


2. 

eel 

Wlasciwe 
zarZ<!dzenie 
dotacjami zgodnie 
z obowi¥Uj,!cymi 
przepisami w tym 
zakresie 

Prawidlowe 
prowadzenie 
dokumentac j i 
kadrowej 
i placowej Urzcrdu 
Gminy 

Najwazniejsze zadania 
sluz~ce realizacji celu 

Prawidlowosc wykonania zadania 
w tym wydatkowania 
przekazanych srodk6w 

I. Kontrola kompletnosci 
wymaganej dokumentacji kadrowej 
( w tym zwiC)zanej z ochrona 
danych osobowych wystcrpuj'!cych 
na stanowiskach pracy) 

2. Weryfikacja dokumentacji 
kadrowo-placowej (urlopy, 
zwolnienia chorobowe, potr,!cenia) 

3. Kontrola ewidencji pracy 
(wnioski urlopowe, Jisty obecnosci) 

Mierniki okreslaj~ce 
stopien realizacji celu 

Poprawnosc merytorycma 
terminowosc przekazanych 
srodk6w 

Realizacja zadania zgodnie 
z przepisami prawa 
i regulacjami wewncrtrznymi, 
sprawozdawczosc 
Posiadanie pelnej i aktualnej 
dokumentacji kadrowej 
pracownik6w ( umowy 0 praccr, 
wyksztakenie, staz pracy, 
operowanie danymi itp.) 

Posiadanie aktualnych badan 
lekarskich, szkolen BHP, ocen 
okresowych i innych czynnosci) 

Prawidlowosc prowadzenia 
ewidencji pracy orazjej kontroli 

Jednostki, kom6rki 
organizacyjne lub osoby 

odpowiedzialne za rea]izacj~ 
zadania 

100% Gminny Osrodek Kultury 

Biblioteka Publicma 

Oyrektor GOK 
100 % 

100 % Stanowisko ds. kadr i plac 

100% Kierownik Referatu 
Organizacyjnego i Oswiaty 

100% 



3. Bezpieczenstwo 
energetyczne 
i teleinfonnatyczn 
e w budynku 
urzcrdu 

Realizacja obowi~zk6w nalozonych 
przepisami prawa 

Posiadanie aktualnych badan 
i ocen bezpieczenstwa 

Znajomosc regulacji 
wewncrtrznych przez 
pracownik6w urzcrdu 

100% 

Kierownik referatu 
infrastruktury i inwestycji 

Administrator 
Bezpieczenstwa Infonnacji 
ABI 

Stanowisko ds. obsrugi 
infonnatycznej 

4. Tenninowa 
i sprawna 
realizacja 
obowi<)Zk6w 
gminy wobec 
interesant6w, 
Przyjazny Ul74d 

Organizacja i zapewnienie bie4cej 
obsrugi interesant6w 

Zadowolenie interesanta, liczba 
skarg ze strony mieszkanc6w 
w danym okresie, badania 
ankietowe 

100% 

Kierownicy referat6w 
i pracownicy na 
samodzielnych 
stanowiskach pracy 

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy 

5. Ochrona zasob6w 
infonnatycznych 
w urzcrdzie gminy, 
zabezpieczenie 

Bezpieczenstwo system6w 
infonnatycznych stosowanych w 
urzcrdzie 

dOkumentacja: aktualnosc; 
zapoznanie 
pracownik6w, rejestr urZ<}dzen 
i program6w, zabezpieczenia 100% 

Stanowisko ds . obsrugi 
infonnatycznej w urzcrdzie 

Administrator 

C 
danych 
osobowych 

serwerowni Bezpieczenstwa Infonnacji 
ABI 

Sekretarz Gminy 

§3 

Zobowi~uje siy wszystkich pracownik6w Urzydu Gminy Nowe Miasto do zapoznania siy 
z misj<t-, celami i zadaniami wskazanymi w § 1 i 2. 

§4 

Wykonanie zarz~dzenia powlerza Sly koordynatorowi ds. kontroli zar~dczej w osobie 
Sekretarza Gminy. 

§ 5 

ZarZ'l-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

SIowomlr / Jfir'iun Zalewski 


