Zarządzenie Nr 103/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 02.09.2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) zarządzam, co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Celestynowie stanowiącym załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy Celestynów Nr 5/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 stycznia
2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. § 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zadania w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych
realizuje Biuro Kontroli”.
2.

§ 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zakres zadań Biura Kontroli – obejmuje: kontrolę zarządczą w tym kontrolę wewnętrzną
1) prowadzenie kontroli zarządczej zmierzającej do zapewnienia celów i zadań w tym zarządzanie
ryzykiem w Urzędzie Gminy;
2) stosowanie procedur w ramach standardów kontroli zarządczej;
3) ocena kontroli zarządczej.”
3. § 15 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„Biuro Kontroli”
4. § 16 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wójt: Urząd Stanu Cywilnego, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy
Zewnętrznych, Radca Prawny, Samodzielne stanowisko ds. Kadr, Biuro Kontroli, Pełnomocnik
ds. Informacji Niejawnych, Sekretariat”.
5. § 33 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kierownik Biura Kontroli zajmuje kierownicze stanowisko urzędnicze, kieruje pracą Biura
i odpowiada przed Wójtem za:
1) sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie Biura Kontroli;
2) właściwe wykonywanie zadań komórki organizacyjnej;
3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań w zakresie kontroli zarządczej w tym kontroli
wewnętrznej;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ochrony informacji niejawnych oraz danych

osobowych.
2. Do zadań Biura Kontroli w szczególności należy:
1. w zakresie kontroli zarządczej:
1) koordynacja kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy oraz gminnych
jednostkach organizacyjnych;
2) zarządzanie ryzykiem;
3) systematyczna ocena i monitoring kontroli zarządczej, w zakresie jej adekwatności, skuteczności,
efektywności i przepisów prawa.
2. w zakresie kontroli wewnętrznej, jako części systemu kontroli zarządczej należy:
1) opracowanie corocznych planów kontroli;
2) przeprowadzanie kontroli mających na celu ocenę badanej działalności w szczególności pod
względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;
3) nieprzeprowadzanie czynności sprawdzających, mających na celu ocenę realizacji zaleceń
pokontrolnych;
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznych planów kontroli;
5) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Kodeksu
Postępowanie Administracyjnego.”
§2
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Celestynowie stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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