
ZARZĄDZENIE NR 75/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 23 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 51/2010 z dnia 16 listopada 2010r. 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 2013 r. poz.885 ze zm.) 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. W zarządzeniu 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, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 2 zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.”;

2) w załączniku nr 1 „ZASADY FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA 
I GMINY W KRAPKOWICACH” do zarządzenia w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Sekretarz Miasta lub inna osoba wskazana przez Burmistrza 
zwana w dalej Koordynatorem.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Krapkowic zmieniającego zarządzenie nr 51/2010 z dnia 16 listopada
2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowaniakontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach.

Zmiana zarządzenia w sprawie systemu kontroli zarządczej w UMiG w Krapkowicach ma na celu
aktualizację sposobu organizacji funkcjonowania kontroli zarządczej (tzw. I° kontroli zarządczej)
spełniającejwymogi określone przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) a także standardami kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych,określonymiw komunikacieNr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009
r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).Wprowadzona zmiana wskazuje nowego koordynatora
kontroli zarządczej w UMiGw Krapkowicach.Wejściew życie zarządzenia: 01.01.2014r.

Przygotował: Harald Brol - Sekretarz Miasta
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