
 
 

                                                                                               Załącznik 

do Zarządzenia Nr 0050.375.2014 

Burmistrza Leśnicy 

z dnia 22 września 2014 r.  

 

 

Regulamin przeprowadzania kontroli zarządczej   

w Urzędzie Miejskim w Leśnicy oraz  w gminnych jednostkach organizacyjnych  

 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej kontrolą, przeprowadzanej  

w Urzędzie Miejskim w Leśnicy oraz gminnych  jednostkach organizacyjnych. 

2. Kontrola ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych 

kontroli, rzetelnego jej udokumentowania i dokonywania oceny kontrolowanej działalności 

według stopnia realizacji następujących celów stojących przed kontrola zarządczą tj. : 

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 

2) skuteczności i efektywności działania, 

3) wiarygodności sprawozdań, 

4) ochrony zasobów, 

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji, 

7) zarządzania ryzykiem. 

3. Kontrola zarządcza powinna być :    

1) adekwatna – to znaczy zgodna z zasadami określonymi w obowiązujących aktach 

prawnych oraz z niniejszym regulaminem, dokładnie odpowiadająca założonym celom 

kontroli zarządczej, 

2) skuteczna – to znaczy, że postępowanie kontrolne powinno się zakończyć wydaniem 

zaleceń, bądź wniosków pokontrolnych, 

3) efektywna – to znaczy, że kontrola ta powinna powodować osiąganie założonych celów. 

 

§ 2. 1. Kontrola zarządcza składa się z pięciu wzajemnie powiązanych grup standardów tj.:   

1) środowiska wewnętrznego, 

2) zarządzania ryzykiem, 

3) mechanizmów kontroli, 

4) informacji i komunikacji, 

5) monitoringu i oceny. 

2. Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej. 

Standardy w tym obszarze dotyczą zasad etycznego postępowania, kompetencji pracowników, 

struktury organizacyjnej oraz delegowania uprawnień i Pełnomocnictw : 
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1) kierownicy poprzez przykład i codzienne decyzje wspierają i promują przyjęte  wartości 

etyczne oraz osobistą i zawodową uczciwość pracowników. Natomiast pracownicy  

wykonując powierzone  

2) im zadania i obowiązki kierują się osobistą i zawodową uczciwością, 

3) kierownicy i pracownicy, aby posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające 

skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania uczestniczą w szkoleniach, sami 

dbają aby ciągle  poszerzać i aktualizować zakres wiedzy, rozwijać umiejętności 

i zdolności zawodowe, 

4) struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. 

Każdemu pracownikowi opracowuje się w formie pisemnej, w sposób przejrzysty i spójny, 

zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 

5) przyjęcie zakresu jest potwierdzane przez pracownika jego podpisem. 

3. Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i 

realizacji zadań wyznaczonych na dany rok budżetowy : 

1) planowane do realizacji zadania, gromadzenie i wydatkowanie środków mają  swoje 

odbicie w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, 

2) dla prawidłowego zarządzania ryzykiem w tym zakresie niezbędne jest: 

a) monitorowanie realizacji zadań w oparciu o sprawozdawczość z zakresu dochodów i 

wydatków, 

b) monitorowanie realizacji zadań w oparciu o wyznaczone mierniki oraz wartości tych 

mierników,  

c) dokonywanie wnikliwej analizy wszystkich przypadków nie zrealizowania wartości 

poszczególnych mierników przypisanych realizowanym zadaniom określonym w planie 

na dany rok budżetowy, 

d) podejmowanie w odpowiednim czasie działań zaradczych aby zadania planowane 

zrealizowane były na optymalnym poziomie określonym poprzez wartość miernika. 

4. Mechanizmy kontroli powinny stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko, koszty wdrożenia 

mechanizmów nie powinny być wyższe niż uzyskane dzięki nim korzyści. Mechanizmy te nie 

powinny stanowić zamkniętego katalogu, ponieważ system kontroli musi być elastyczny i  

dostosowany do potrzeb jednostki:  

1) dokumentację systemu kontroli zarządczej, stanowią opracowane na piśmie instrukcje, 

wytyczne, procedury, zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników 

oraz inne dokumenty wewnętrzne, 

2) dokumenty te powinny określać między innymi osoby upoważnione posiadające dostęp do 

majątku jednostki i wskazywać odpowiedzialność poszczególnych pracowników za 

właściwe gospodarowanie mieniem i dbałość o jego ochronę, 
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3) w jednostce należy opracować mechanizmy kontroli operacji finansowych gospodarczych 

w formie procedur kontroli finansowej i polityki rachunkowości. 

5. System komunikacji powinien umożliwić przepływ potrzebnych informacji wewnątrz 

jednostki, a także właściwe ich zrozumienie. Właściwy przepływ informacji ma wpływ na jakość 

wykonywanych zadań :  

1) informacja musi być dostępna, aktualna i dokładna, umożliwiająca terminowe wykonanie 

zadania, 

2) należy zapewnić efektywny system informacji z podmiotami zewnętrznymi, a w 

szczególności między Urzędem Miejskim w Leśnicy i gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi tj. podmiotami mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań. 

6. System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


