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ZARZADZENIE Nr 5212010

Wtijta Gminy l-4ck

z dnia 27 grudnia 2010 roku

w sprawie: powolania zespolu ds. kontroli zarzqdczej w Urzpdzie Gminy w L4cku

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z po2n. zm.)
zarzqdzam:

$l
1. W celu opracowania i wdroZenia Zasad kontroli zarzqdczej i sprawnego zarz4dzania

caloSci4 zadari zwiqzanych z jej wdro2eniem powolujg Zesp6l ds. kontroli zarzqdczej

w skladzie:
1) Pani Wieslawa Jankowska - z-ca w6jta
2) Pani El2bieta Zbyszewska -Sekretarz Gminy
3) Pani Krystyna Lewandowska- Skarbnik Gminy
4) Pani Beata Stawska - z-ca Skarbnika
5) Ludmila Jaworska - inspektor ds. ewidencji ludnodci

2.Do zadaf Zespolu ds. kontroli zarzqdczei naleiry:.

1. Przygotowanie projektu zasad Kontroli zarzqdczej zgodnie ze standardami kontroli

zNzqdczej dla sektora finans6w publicznych (opublikowane w Komunikacie nr 23 z

dnia 16 grudnia 2009 r. w Dzienniku UrzEdowym Ministra Finans6w nr 75,po2.84 z

dnia 30 grudnia 2009 r) oraz og6lnych cel6w i zadah dzialaniaUrzgdr1
2. OkeSlenie sposobu dokumentowania realizowanych zadari i opracowanie wsp6lnie z

pracownikami referat6w ich opisu w postaci instrukcji i regulamin6w oraz

przeanalizowanie przebiegu tych zadah pod k4tem efektywno3ci dzialania' aby byly
zgodne nie tylko z obowi4zuj4cymi przepisami prawa, ale takze ze starrdardami

kontroli,
3. OkreSlenie granic zadari oraz ich cel6w, sposob6w i metod pomiaru stopnia realizacji

tych cel6w,
4. Zatwierdzanie meq4oryczne proj ekt6w dokumentacji na potrzeby kontroli zarz4dczej

w referacie oraz wdro2enie opracowanej dokumentacji na stanowiskach pracy po

ustanowieniu sYstemu wdroZenia,
5 . Nadzorowanie przebiegu wdroZenia zasad konholi zarz4dczej w referacie.

6. Monitorowanie i samoocena systemu kontroli zarz4dczej i dokumentacja jej wynik6w
oraz przedkladanie sprawozdair dla W6jta Gminy

82

Zobowi4zujg wszystkich pracownik6w do zaanga|owania siE i czynnego udzialu w
pracach zwiqzanych z wdroZeniem zasad Kontroli zanqdczej

$3

Zarz4dzenie rvchodzi tv 7ycie z dniem popisania.


