
BURMISTRZ
Zarzadzenie Nr 211/2010

Burmistrza Prudnika

z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarzadczej w Gminie

Prudnik

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 69 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240) zarza_dzam, co nast?puje:

§ 1. Ilekroc w niniejszym zarza^dzeniu jest mowa o :

1) standardach kontroli zarzadczej - nalezy przez to rozumiec standardy ogloszone

w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansow z 16 grudnia 2009 roku w sprawie

standardow kontroli zarzadczej dla sektora finansow publicznych (Dziennik

Urz^dowy Ministra Finansow z 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 84),

2) komorce organizacyjnej nalezy przez to rozumiec wydzial, referat lub

samodzielne stanowisko pracy funkcjonuJ3.ee w strukturze Urze^du Miejskiego,

3) kierowniku komorki organizacyjnej nalezy przez to rozumiec naczelnika

wydziahi, kierownika referatu, samodzielne stanowisko pracy funkcjonuja^ce

w strukturze Urz^du Miejskiego,

4) kierownikach jednostek organizacyjnych gminy - - nalezy przez to rozumiec

kierownikow jednostek, zaktadow budzetowych i instytucji kultury.

§ 2. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

zarzadczej nalezy do obowiqzkow kierownikow komorek organizacyjnych Urz^du

Miejskiego oraz kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3. 1. Kontrola zarzajdcza w Gminie Prudnik stanowi ogol dzialan podejmowanych

dla zapewnienia realizacji celow i zadan, okreslonych w szczegolnosci w Strategii

Rozwoju Gminy Prudnik oraz w budzecie Gminy w sposob zgodny z prawem,

efektywny, oszcz^dny i terminowy.



2. Kontrola zarzajlcza obejmuje:

1) prowadzenie dzialan zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewn^trznymi,

2) zapewnienie wiarygodnosci sprawozdan,

3) prowadzenie skutecznych i efektywnych dzialan,

4) ochron? zasobow oraz stosowanie flzycznych srodkow kontroli nad majaJJdem,

5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego poste_powania,

6) odpowiedni przydzial zadan dla pracownikow stosownie do posiadanych przez nich

zakresow czynnosci, kwalifikacji i cech osobistych,

7) biez^ce aktualizowanie zakresow czynnosci pracownikow i upowaznien,

8) rozdzielenie flinkcji decyzyjnych, kontrolnych i operacyjnych,

9) zapewnienie efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacji,

10) monitoring dzialan,

11) zarza^dzanie ryzykiem.

3. Zasady prowadzenia kontroli zarzq.dczej w Gminie Prudnik opracowano kieruja^c

si^ m.in. standardami kontroli zarza^dczej.

§ 4.1. Kierownicy komorek organizacyjnych zapewniaja^ skutecznosc kontroli

zarza^dczej przez realizacj? obowia^zuja^cych w Urz^dzie Miejskim procedur.

2. W procedurach, o ktorych mowa w ust. 1 uwzgl^dnia si^ specyficzne zadania

komorki, posiadane zasoby i warunki w kt6rych dziala.

§ 5.1, Zobowia^zuj? kierovvnikow jednostek, o ktorych mowa w § 1 pkt 4 do:

a) zapewnienia i przestrzegania kontroli zarza^dczej, w tym zapewnienia realizacji

celow i zadan w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszcz^dny i terminowy we

wszystkich procesach zachodzq.cych w jednostce,

b) skladania oswiadczen o stanie kontroli zarza^dczej za poprzedni rok w zakresie

kierowanej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia kazdego roku.

2. Wzor oswiadczenia o stanie kontroli zarzq.dczej stanowi zalajcznik do niniejszego

zarza^dzenia.

§ 6. Zobowia^zuje^ kierownikow komorek organizacyjnych, o ktorych mowa w § 1

pkt 3 do przeprowadzenia na podstawie wynikow analizy ryzyka w nadzorowanej

przez siebie komorce organizacyjnej kontroli zarzajiczej celem zminimalizowania

ryzyka mogq.cego miec wptyw na realizacj^ zadan jednostki.



§ 7. 1. Dokumentacje systemu kontroli zarz^dczej stanowi uporzajikowany zbior

procedur wewn^trznych, instrukcji, zakresow czynnosci, upowaznien,

a w szczegolnosci procedur dotyczg.cych:

1) zamowien publicznych,

2) polityki rachunkowosci. w tym: planu kont, gospodarki kasowej, gospodarki

drukami scistego zarachowania, obiegu i kontroli dokumentow ksi^gowych,

inwentaryzacji, ZFSS, ewidencji podatkow i oplat,

3) polityki kadrowej, w tym: regulaminu pracy, naboru pracownikow na wolne

stanowiska, shi^by przygotowawczej, okresowych ocen kwalifikacyjnych,

regulaminu wynagradzania, etyki pracowniczej,

4) bezpieczeristwa, w tym: ochrony informacji niejawnych, bezpieczenstwa danych

osobowych, BHP i p.poz.,

5) kontroli wewnejrznej,

6) zarza^dzania ryzykiem.

2. Uregulowanie procedur, o ktorych mowa w ust. 1 nast^puje w drodze odr^bnych

zarza^dzen.

3. Rejestr dokumentacji stanowia^cej system kontroli zarza^dczej prowadzi Wydzial

Organizacyjny Urz^du Miejskiego.

§ 8. Zobowia^zuj? pracownika ds. kontroli vvewn^trznej do:

1) gromadzenia oswiadczen o stanie kontroli zarza^dczej, o ktorych mowa w § 5,

2) analizy wyst^puja^cych zastrzezen w obszarach dzialalnosci jednostek w celu

inicjowania dzialan korygujqcych, naprawczych ba^dz wspomagaj^cych.

§ 9. Zarzq.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zalacznik
do Zarza_dzenia Nr 21172010

Burmistrza Prudnika
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej za rok.

Ja nizej podpisany , jako kierownik

j ednostki:

w zakresie przydzielonych mi uprawnien oswiadczam, ze :

- posiadam / nie posiadam1 wystarczajqcq. pewnosc, ze zasoby przydzielone do

realizacji zadan jednostki zostafy wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie
*)

z zasadq. dobrego zarza^dzania finansowego",

- ze procedury kontroli zarza^dczej sq. / nie sq.1 ustanowione i zapewniaja/ nie

zapewniaj^.1 realizacj? operacji gospodarczych zgodne z prawem i regulacjami

wewn^trznymi

Zastrzezenia dotyczq. nast^puja^cych obszarow dzialalnosci jednostki:

(nalezy przedstawic istotne ryzyka lub slabosci kontroli zarzqdczej, ktore zostafy zidentyfikowane wjednostce)

data podpis i piecz?c

' Niepotrzebne skreslid
2 Zasada dobrego zarzadzania finansowego odnosi si? do oszcz^dnosci, efektywnoSci i skutecznosci.
Oszcz^dnosc oznacza, ze zasoby wykorzystywane do realizacji zadari muszq. bye dost?pne w odpowiednim
czasie, odpowiedniej ilosci oraz jakosci oraz po najkorzystniejszych cenach. Efektywnosc oznacza relacj?
pomi^dzy wykorzystanymi zasobami, a osiaj>nietymi efektami. Skutecznosc oznacza realizacj? zafozonych
zadari i celow przy wykorzystaniu dost?pnych zasobow.


