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Zarządzenie Nr 51/2010 

BURMISTRZA KRAPKOWIC 

z dnia 16 listopada 2010 r. 

 

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 

 

Na podstawie art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz.1240) i Komunikatu nr 23 Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej (Dz. Urz. MF 

nr 15 poz. 84) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Krapkowicach oraz zasady jej koordynacji, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

B U R M I S T R Z 

mgr Piotr Solloch 
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Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 51/2010 
Burmistrza Krapkowic 
z dnia 16 listopada 2010 r. 

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZ ĄDCZEJ  

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W  KRAPKOWICACH 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Kontrolę zarządczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, zwany w dalszej części 

niniejszego zarządzenia „Urzędem”, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia 

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

 

§ 2 

Informację zarządczą stanowią m.in.: 

1) wyniki kontroli instytucjonalnych, realizowanych m.in. przez: NIK, RIO, i inne , 

2) kontrola funkcjonalna sprawowana przez osoby znajdujące się na stanowiskach 

kierowniczych w Urzędzie, 

3) stały monitoring procesów i zadań, 

4) wyniki kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 

w Krapkowicach 

5) czynności przeprowadzane w ramach kontroli finansowo-księgowej, 

6) wyniki systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym, 

7) samokontrola, 

8) inne źródła informacji, np.: wyniki audytów, 

 

§ 3 

Działania podejmowane w zakresie kontroli zarządczej powinny być: 

1) adekwatne – zaplanowane w taki sposób, aby zabezpieczały Urząd (działalność, 

operacje) przed nadmiernym ryzykiem, 

2) skuteczne – aby faktycznie zabezpieczały Urząd przed wystąpieniem lub skutkami 

danego ryzyka, 
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3) efektywne – powinny ograniczać ryzyko w poŜądanym stopniu przy wykorzystaniu 

najmniejszych moŜliwych nakładów; naleŜy dąŜyć do tego, aby koszty wdroŜenia 

i funkcjonowania danego mechanizmu nie były wyŜsze niŜ przewidywane szkody, które 

mogłyby powstać, gdyby ten mechanizm nie funkcjonował.  

 

§ 4 

UŜyte w zarządzeniu pojęcia oznaczają: 

1) kontrola  – czynność polegająca na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu 

ze stanem wymaganym określonym w normach prawnych i wewnętrznych regulacjach 

określających sposób i tryb postępowania, oraz formułowaniu wniosków i zaleceń 

pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a takŜe usprawnienie 

prac kontrolowanej jednostki; 

2) kontrola zarządcza – stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji 

celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy; 

3) informacja zarządcza – to informacja, która ma wpływ na proces podejmowania 

decyzji. Na podstawie uzyskanej informacji Burmistrz moŜe podejmować działania 

zarządcze, umoŜliwiające realizację celów i zadań Urzędu. Obejmuje swym zakresem 

całokształt pracy Urzędu, w tym sprawy finansowo-księgowe. 

4) wykonanie zaleceń pokontrolnych – działania podejmowane przez Burmistrza i osoby 

zajmujące kierownicze stanowiska zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, 

niezgodności z normami prawnymi, regulaminami lub instrukcjami; 

5) wniosek pokontrolny – propozycja wprowadzenia zmiany w komórkach 

organizacyjnych, mająca na celu usprawnienie lub poprawę organizacji pracy Urzędu; 

6) procedura – dokument wdroŜony w Urzędzie przez Burmistrza, który określa tryb 

i sposób postępowania obowiązujący przy realizacji danego zagadnienia (np. regulamin 

zamówień publicznych, instrukcja kasowa, instrukcja w sprawie zasad zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków). Procedura moŜe dotyczyć 

wszystkich procesów, w tym spraw finansowo- księgowych; 

 

§ 5 

Podstawowe funkcje kontroli zarządczej to: 

1) porównanie stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi załoŜeniami, 

2) sprawdzanie czy wydatki publiczne są dokonywane: 
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a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków słuŜących osiągnięciu 

załoŜonych celów; 

b) w sposób umoŜliwiający terminową realizację zadań, 

c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

d) zgodne z rocznym planem finansowym. 

 

Odpowiedzialność 

§ 6 

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i efektywnej kontroli zarządczej naleŜy 

do obowiązków Burmistrza. 

 

§ 7 

Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta ponoszą odpowiedzialność 

za nadzorowanie i kontrolowanie procesów zachodzących w nadzorowanych przez nich 

komórkach w sposób dający Burmistrzowi racjonalne zapewnienie, Ŝe: 

1) działania podległych im komórek pozostają w zgodzie z przepisami prawa, zasadami 

przyjętymi w Urzędzie (procedurami) oraz ze standardami, 

2) zasoby są zuŜywane oszczędnie i w sposób przynoszący poŜytek, a jakości usług 

nadano odpowiednią rangę, 

3) zadania komórek organizacyjnych, zamierzenia i cele są monitorowane i osiągane, 

4) dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie, czy na zewnątrz 

są rzetelne, wiarygodne i aktualne, 

5) zasoby organizacji (włączając w to pracowników, systemy, dane, informacje 

i reputację) są dostatecznie zabezpieczone (nadzorowane), 

6) ryzyka związane z realizacją zadań są na bieŜąco identyfikowane i monitorowane 

celem ciągłej poprawy procesów. 

 

§ 8 

Nadzorowanie i kontrolowanie jest funkcją kierowania i pozostaje integralną częścią 

ogólnego procesu zarządzania Urzędu  

Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych Urzędu naleŜy: 

1) opracowanie i ustalenie zasad postępowania aby zminimalizować, ograniczyć lub usunąć 

ryzyko związane ze zidentyfikowanym zagroŜeniem, 
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2) identyfikowanie i ocena ryzyka niepowodzenia (nieprawidłowości, straty itp.) 

związanego z konkretnym obszarem działań, 

3) stosowanie innych narzędzi nadzorowania i kontrolowania, które zachęcają i wymagają 

od podległych pracowników wykonywania swoich obowiązków, w taki sposób, aby 

osiągnąć cele kontroli zarządczej, 

4) zapewnić skuteczność wykonywania kontroli zarządczej i dbać o ciągłą poprawę 

realizowanych przez siebie procesów. 

5) przekazywanie koordynatorowi kontroli zarządczej informacji organizacyjnych na temat 

stopnia realizacji celów i zadań, potencjalnych zagroŜeń wraz z propozycjami działań 

zaradczych czy teŜ korekcyjnych, w terminie do końca stycznia za rok poprzedni. 

 

Zarządzanie ryzykiem 

§ 9 

1) System zarządzania ryzykiem jest istotnym narzędziem w sprawowaniu skutecznej 

kontroli zarządczej. 

2) Dla realizacji ww. obowiązków wszyscy pracownicy aktywnie uczestniczą w procesie 

zarządzania ryzykiem w Urzędzie, 

3) System zarządzania ryzykiem opiera się na sformułowanych celach i zadaniach a takŜe 

procesach zachodzących w Urzędzie, 

4) Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem stanowią odrębne uregulowanie. 

 

Samoocena 

§ 10 

1) Samoocena to formalny proces, który umoŜliwia Burmistrzowi dokonanie przeglądu 

istniejących mechanizmów kontroli pod względem adekwatności oraz przekazywanie 

zaleceń oraz uzgadnianie i wdraŜanie ulepszeń. 

2) Raz na rok, Koordynator kontroli zarządczej gromadzi informacje od kierowników 

komórek organizacyjnych na temat stopnia realizacji celów i zadań, potencjalnych 

zagroŜeń wraz z propozycjami działań zaradczych czy teŜ korekcyjnych i przedkłada je 

Burmistrzowi w terminie do końca lutego za rok poprzedni. 

 

Koordynacja kontroli zarz ądczej 

§ 11 

1. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Skarbnik Miasta lub osoba wskazana 

przez Burmistrza zwana w dalej „Koordynatorem”. 
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2. Koordynator sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie, 

w tym: 

a) gromadzi informacje na temat stopnia realizacji zadań i przedkłada Burmistrzowi, 

b) koordynuje działania podejmowane w jednostkach organizacyjnych gminy 

Krapkowice w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, 

c) gromadzi i przedkłada Burmistrzowi oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, 

d) gromadzi (posiada dostęp) informacje na temat przeprowadzonych kontroli 

w jednostkach organizacyjnych gminy Krapkowice 

e) przeprowadza samoocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie 

a wnioski z niej wynikające przedkłada Burmistrzowi. 

 

B U R M I S T R Z 

mgr Piotr Solloch 

 


