
Zarządzenie Nr  119 /2012 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 9 stycznia 2012 roku 

w sprawie  zasad kontroli zarządczej w Gminie Sieroszewice 

 

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 ze zm. ) w związku z art.68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia                     

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co 

następuje:  

§ 1. 1. Określa się zasady kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i jednostkach 

organizacyjnych Gminy Sieroszewice w  brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do  zarządzenia.  

 

§2.1.Zobowiązuje się  kierowników jednostek organizacyjnych i  pracowników Urzędu  Gminy 

Sieroszewice do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz zapewnienia jej realizacji.   

2. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią zarządzenia kierownicy jednostek organizacyjnych oraz 

pracownicy Urzędu Gminy Sieroszewice składają według wzoru, stanowiącego  załącznik nr 2 do 

zarządzenia.  

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sieroszewice – 

Koordynatorowi kontroli zarządczej.  

 §4. Traci moc Zarządzenie Nr 333/2010 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku                 

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice                       

i jednostkach organizacyjnych Gminy Sieroszewice oraz zasad jej koordynacji. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania , z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do Zarządzenia Nr  119 /2012 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 9 stycznia 2012 roku 

w sprawie  zasad kontroli zarządczej w Gminie Sieroszewice 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, 

skutecznej  i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków wójta, kierownika jednostki.                

W związku z zapewnieniem działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań                    

w sposób zgodny   z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy wprowadza się zarządzeniem  Wójta 

zasady kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i jednostkach organizacyjnych Gminy 

Sieroszewice. 

 


