
ZARZĄDZENIE Nr 28 /11
Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia procedur i zasad sprawowania oraz oceny Kontroli Zarządczej 
w  Urzędzie  Miasta  Hajnówka  w  oparciu  o  ustanowione  przez  Ministra  Finansów 

Standardy Kontroli Zarządczej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów 
z  dnia  16  grudnia  2009  roku  w sprawie  standardów  kontroli  zarządczej  dla  sektora  finansów 
publicznych,  Komunikatu  Nr  3  Ministra  Finansów  z  dnia  16  lutego  2011  r.  w  sprawie 
szczegółowych  wytycznych  w  zakresie  samooceny  kontroli  zarządczej  dla  jednostek  sektora 
finansów  publicznych  oraz  § 12  ust.  1  Regulaminu  Kontroli  Zarządczej  w  Urzędzie  Miasta 
Hajnówka  i  zadań  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  w  zakresie  kontroli 
zarządczej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 30/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 
30 marca 2010 r, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta 
Hajnówka  i  zadań  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  w  zakresie  kontroli 
zarządczej, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam  procedury  i  zasady  sprawowania  Kontroli  Zarządczej  obowiązujące  w  Urzędzie 
Miasta Hajnówka jako dokument stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przestrzegania  zasad  wynikających z  procedur  Kontroli  Zarządczej  zobowiązuję  wszystkich 
pracowników  zatrudnionych  w  Urzędzie  Miasta  Hajnówka,  których  obowiązki  sprawowania 
kontroli zarządczej wynikają z odrębnych przepisów.

§ 3

Wprowadzam do stosowania ankiety samooceny Kontroli Zarządczej zgodnie z procedurą opisaną 
w  Komunikacie  Nr  3  Ministra  Finansów  z  dnia  16  lutego  2011  r.  w  sprawie  szczegółowych 
wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych 
i dostosowane do potrzeb Urzędu, będące załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 4

Odpowiedzialnym  za  realizację  §  3  niniejszego  zarządzenia  czynię  Koordynatora  Kontroli 
Zarządczej w Urzędzie,

§ 5

Kierownicy  komórek  i  jednostek  organizacyjnych  do  końca  stycznia  każdego  roku  złożą 
Koordynatorowi Kontroli Zarządczej sprawozdania z realizacji, w podległych podmiotach, celów 
kontroli zarządczej za dany rok.



§ 6

Sprawozdanie  o  stanie  kontroli  zarządczej  w  Urzędzie  Miasta  i  jednostkach  podległych 
Koordynator Kontroli Zarządczej sporządzi do końca lutego każdego roku.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


