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Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 listopada żOt3 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. wdrażania systemu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz,

U. z2O13 r. poz.885 z późn. zm.)

zarządzam:

§r

Powołać zespół ds. wdrożenia kontroli zarządczejw celu zapewnienia wdrożenia oraz funkcjonowania
adekwatnego, skutecznego iefekĘwnego systemu kontro]i zanądczejw Urzędzie Gminy Dąbrowa
zielona w składzie:

1. Halina Huras - Przewodniczący Zespołu, zwany dalej Koordynatorem Kontroli Zarządczej
2. Renata Madej - ZasĘpca Koordynatora Kontroli Zarządczej

3. Danuta Struska - Kierownik referatu - członek zespołu
4. Mieczysława Kolan - Kierownik referatu - członek zespołu

§z

Zadaniem zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej będzie:

L. Przeprowadzenie diagnozy organizacji w kontekście spełnienia standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych zawaĄrch w Komunikacie nr 23 Ministra
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

2. Opracowanie harmonogramu prac dot. Wdrożenia systemu kontroli zarządczej.
3. Zaproponowanie propozycji usprawnień/zmian w określonych obszarach działalnościJST

zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w Komunikacie Ministra Finansów.

§3

Do obowiązków Koordynatora Kontroli 7arządczej ijego Zastępcy należy:

1. Koordynacja prac zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej
2. Wskazanie odpowiedzialnych oraz terminów wykonania zadań zawaĘch w Harmonogramie

prac dot. Wdrożenia kontroli zarządczej.
3. Nadzorowanie realizacji zadań zawartych w Harmonogramie prac dot. Wdrożenia kontroli

zarządczej.

4. Weryfikacja oraz wstępna akceptacja przyjęĘch rozwiązań/podejść/dokumentacji.
5. Przedkładanie rozwiązań/podejść/dokumentacji do zatwierdzenia kierownikowiJST.

§ł
Do obowiązków pozostałych pracowników Urzędu Gminy należy:



Udział w spotkaniach zespołu, jeżeli ich obecność Ędzie niezbędna w pracach nad

wdrożeniem systemu kontroli zaządczej.
Opracowywanie na prośĘ Koordynatora Kontroli 7arądczej
rozwiązań/podejść/dokumentacji niezbędnych do realizacji zadań zawaĘch w
Harmonogramie prac dot. Wdrożenia kontroli zarządczej.

Wsparcie członków zespotu ds. wdrożenia kontrolizanądczej w realizacii zadań zawarĘch.w
Harmonogramie prac dot. wdrożenia kontroli zarządczej.

§s

Zobowiązuje się wsrystkich pracowników do zapoznania się z zarządzeniem.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U

U

W9Ę Crrlny-,/
--JJĄ --_,t\

mgr Mańa Włdarctk


