
Zarządzenie Nr Si/2019 
Wójta Gminy Gzy 

z dnia . . . ń . . j&Wftu fea.. 2019 roku.

zmieniające zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 27.09.2019 roku w sprawie 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W załączniku do Zarządzenia Nr 50 /2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 27.09.2019 r. w sprawie 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy paragraf 11 ust. 10 otrzymuje 
brzmienie: „Do zadań Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej należy współdziałanie ze 
wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w Gzach i podmiotami zewnętrznymi w 
zakresie wdrożenia, utrzymania i monitorowania Kontroli Zarządczej w szczególności:

1) zapewnienie określenia, wdrożenia i utrzymywania procesów Kontroli Zarządczej,
2) przedstawianie wójtowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania Kontroli Zarządczej oraz 

propozycji działań dotyczących realizacji zadań z Kontroli Zarządczej,
3) propagowanie wśród pracowników urzędu idei przestrzegania wewnętrznych procedur 

gwarantujących wykonywania zadań zgodnie ze standardami kontroli zarządczej,
4) nadzór nad adekwatnością, aktualizacją i realizacją systemu Kontroli Zarządczej w urzędzie 

oraz jednostkach organizacyjnych,
5) proponowanie rozwiązań dotyczących dokumentacji Kontroli Zarządczej,
6) koordynacja procesów w ramach funkcjonowania Kontroli Zarządczej,
7) inicjowanie szkoleń pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych w zakresie Kontroli 

Zarządczej,
8) bieżące monitorowanie i rozwój systemu Kontroli Zarządczej,
9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z Kontrolą Zarządczą,
10) przygotowywanie dokumentacji pozwalającej ocenić wójtowi stan Kontroli Zarządczej w 

urzędzie i jednostkach organizacyjnych,
11) opracowywanie okresowych planów kontroli w układzie przedmiotowo - podmiotowym,
12) opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej,
13) wskazywanie wójtowi przyczyn występujących nieprawidłowości, propozycji 

i sposobów zapobiegania im oraz ich eliminacji,
14) systematyczna ocena systemu kontroli zarządczej i przedstawianie wójtowi propozycji 

zmian w jego funkcjonowaniu.”

§2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku i podlega ogłoszeniu na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gzy.

sporz. Cezary Parzychowski/ZW
ć ,  . . . .................. 'ski


