ZARZĄDZENIE NR 17/2011
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ MICHAŁOWIE
z dnia 7 listopada 2011 roku

w sprawie ustalenia systemu kontroli zarządczej w GOPS w Michałowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 69 ust.
1 pkt 2 i 3 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 157, poz. 1240), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zarządza się co
następuje:

§ 1.

1.

Wprowadza się obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej w zakresie ogółu działań
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich aspektach funkcjonowania jednostki.

2.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
b) skuteczności i efektywności działania;
c) wiarygodności sprawozdań;
d) ochrony zasobów;
e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
g) zarządzania ryzykiem.

§ 2.
1. Skuteczność kontroli zarządczej zapewnia się poprzez realizację ustalonych procedur,
zasad etycznych, mechanizmów organizacyjnych oraz system zarządzania ryzykiem
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z uwzględnieniem – powszechnie przyjętych w jednostkach sektora finansów publicznych –
standardów kontroli zarządczej oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
§3
1. W GOPS w Michałowie system kontroli zarządczej realizowany jest w formie kontroli
funkcjonalnej.
2. Kontrola

zarządcza

funkcjonalna

oznacza

bieżące

podejmowanie

działań

zapewniających realizację celów i zadań, w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy.
3. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
funkcjonalnej należy zgodnie z podziałem kompetencji do obowiązków:
a) Kierownika
b) Głównego Księgowego,
c) Pracownika, któremu powierzono takie obowiązki w ramach zakresu czynności.

§4
4.

Kontrola zarządcza funkcjonalna realizowana jest poprzez:

a) prowadzenie działań zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) zapewnienie wiarygodności sprawozdań,
c) prowadzenie skutecznych i efektywnych działań,
d) ochronę zasobów oraz stosowanie fizycznych środków kontroli nad majątkiem,
e) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
f) odpowiedni przydział zadań dla pracowników stosownie do posiadanych przez nich zadań,
zakresów czynności, ich kwalifikacji i cech osobistych,
g) bieżące aktualizowanie zakresów czynności pracowników i upoważnień,
h) rozdzielenie funkcji decyzyjnych, kontrolnych i operacyjnych,
i) zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji,
j) monitoring działań,
k) zarządzanie ryzykiem.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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