
 

ZARZĄDZENIE  Nr OR.120.57.2012 

BURMIUSTRZA  BIAŁEJ 

z dnia  6 listopada 2012roku 

 

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania   kontroli zarządczej w Urzędzie 

Miejskim w Białej 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 

/ Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, 

Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz,717, Nr 162,poz.1568, z 2004r.  

Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. 

Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1357, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 218, 

z 2008r. Nr 180, poz.1111 ,   Nr 223,poz.1458 , z 2009r. Nr 52, poz.420 , Nr 157,poz.1241 

z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675  , z 2011r. Nr 21,poz 113, Nr 117, poz.679, 

Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r.  poz.567 /  w związku z 

art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz.U. Nr 

157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 

2009r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych / 

Dz.Urz.M.F. Nr 15, poz. 84/ zarządzam co następuje: 

 

 

§1. 

 

 

W zarządzeniu Nr OR.120.8.2011 Burmistrza Białej z dnia 14 lutego 2011r w wprawie 

funkcjonowania kontroli  zarządczej, w §1 ust. 2 otrzymuje  brzmienie: „2. Wykaz 

dokumentów wewnętrznych stanowiących ramy prawne funkcjonowania kontroli zarządczej 

w Urzędzie Miejskim w Białej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”  

a w Regulaminie  funkcjonowania kontroli zarządczej  w Urzędzie Miejskim w Białej , 

stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia, wprowadza się  następujące zmiany: 

 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Burmistrz zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 

zarządczej w Urzędzie.”; 

 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Koordynację kontroli zarządczej w Urzędzie prowadzi Zespół Koordynujący, w 

skład którego wchodzą: 

1) Z-ca Burmistrza; 

2) Sekretarz Gminy; 

3) Skarbnik Gminy; 

4) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, 

5) Stanowisko pracy ds. oświaty i spraw społecznych.”; 
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3)  § 6   otrzymuje brzmienie: 

„1. Zastępca burmistrza, skarbnik gminy,  sekretarz gminy, kierownicy referatów i 

pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy , zgodnie z podziałem kompetencji 

wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu ,  zobowiązani są do 

wykonywania kontroli zarządczej  w ramach posiadanych kompetencji. 

2. Osoby, o których mowa w  ust. 1 ponoszą w szczególności   odpowiedzialność za 

zespół procesów, których celem jest nadzorowanie i kontrolowanie operacji w 

kierowanych przez nich referatach czy jednostkach organizacyjnych gminy, w sposób 

dający  Burmistrzowi zapewnienie że: 

1) podlegli pracownicy działają zgodnie z przepisami prawa i zasadami (procedurami) 

przyjętymi w Urzędzie i jednostkach podległych; 

2) zadania są realizowane skutecznie i efektywnie; 

3) dane, sprawozdania, informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie bądź 

na  zewnątrz są wiarygodne, dokładne i aktualne; 

4) zasoby  Urzędu są odpowiednio chronione i udostępniane tylko uprawnionym 

osobom; 

5) zasady etycznego postepowania pracowników są przestrzegane i promowane; 

6) prowadzony jest efektywny i skuteczny przepływ informacji poprzez stosowane 

systemy informatyczne, stosowany obieg dokumentów, bieżącą komunikację między 

pracownikami; 

7)ryzyka związane z realizacją zadań są  na bieżąco identyfikowane, monitorowane i 

zapobiega się niekorzystnym zjawiskom w działalności Urzędu, wskazuje się sposoby 

i środki zapobiegające powstawaniu nieprawidłowości jak również umożliwia się 

likwidację nieprawidłowości.”; 

 

4) w § 8  początek zdania otrzymuje brzmienie: 

„ W ramach systemu kontroli zarządczej prowadzona jest kontrola wewnętrzna, w 

odniesieniu do Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, która wykonywać mogą:”; 

 

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.W ramach systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, w terminie nie później niż do 

końca stycznia każdego roku opracowywany jest roczny plan kontroli, zawierający 

planowane czynności kontrolne  w komórkach( referatach i stanowiskach pracy) 

Urzędu  oraz jednostkach organizacyjnych gminy.”; 

 

6) w § 10  początek zdania otrzymuje brzmienie: 

„Na system kontroli zarządczej w Urzędzie wpływ maja również:”; 

 

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrola funkcjonalna jako element kontroli zarządczej w Urzędzie wykonywana 

jest przez pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz na innych 

stanowiskach biorących udział w realizacji określonych zadań, których obowiązki 

wykonywania kontroli  funkcjonalnej  zostały określone w zakresach czynności, bądź 

którzy do wykonywania tej kontroli zostali odrębnie upoważnieni.”; 

 

8) w § 14 początek zdania otrzymuje brzmienie: 

„Przy przeprowadzaniu  czynności kontrolnych będących  jednym z elementów 

funkcjonującej kontroli zarządczej mogą być stosowane dwa tryby przeprowadzania 

kontroli:”; 
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9) w § 15 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Istnieje możliwość sporządzenia notatki służbowej  po dokonaniu czynności 

kontrolnych . Notatka winna w szczególności określać stan stwierdzony podczas 

kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości.”; 

 

10) w  § 24 ust. 5-7 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wykaz dokumentów wewnętrznych stanowiących ramy prawne funkcjonowania 

kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej określa załącznik Nr 2 zarządzenia 

Burmistrza wprowadzającego niniejszy Regulamin. 

6.Wykaz , o którym mowa w ust. 5  jest aktualizowany przez Sekretarza Gminy, w 

miarę wprowadzania do obiegu w Urzędzie nowych dokumentów. 

7. Wszyscy pracownicy  opracowujący dokumenty tworzące ramy prawne systemu 

kontroli zarządczej zobowiązani są na bieżąco przekazywać stosowna informację 

Sekretarzowi Gminy.”; 

 

11) po § 35  dodaje się  § 35a i 35 b  brzmieniu: 

„§ 35a. Kierownik  referatu na podstawie ,w szczególności 

1) monitoringu realizacji celów i zadań; 

2) procesu zarządzania ryzykiem; 

3) zaleceń kontroli zewnętrznych; 

4) zaleceń kontroli wewnętrznych; 

5) samooceny kontroli zarządczej  

              dokonuje bieżącej analizy funkcjonowania kierowanej przez siebie komórki  

              organizacyjnej. 

               35b.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu kontroli zarządczej  

               lub zidentyfikowania możliwości poprawy sposobu jej funkcjonowania kierownicy  

               referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy zobowiązani są do  

               podejmowania działań lub sygnalizowania potrzeby takich działań Burmistrzowi . 

               

10)  § 48 otrzymuje brzmienie: 

„§48. Kontrolę zarządczą zapewnia Burmistrz poprzez wdrożenie w Urzędzie 

Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej i egzekwowanie jego wykonania, przy 

pomocy Zespołu Koordynującego, o którym mowa w § 5.” 

 

§ 2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Burmistrz Białej 

       Arnold Hindera 


