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zaŹądczei
kontro|i
i zasadfunkcjonowania
w sprawieorganizacji
w Slupsku
w StarostwiePowiatowym
powiatu
organizacyjnych
oraziednostkach

Na podstawięart. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U.
z 200l r. Nr |42, poz, |592 zr ni.) otM art.69 ust.l pkt 2 usta\łyz dnia 27 sierpnia2009 t'
o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157,poz.lf40 ze zri.).

je:
zarządzam
co następu
$1
Ustala się organizację i zasady furkcjonowania kontroli zarządczej w starostwię Powiatowym
do niniejszegozarządzenia'
powiatujakozałącznik
organizacyjnych
w Słupskuorazjednostkach

s2
Nadzór nad wykonaniemzarządzeniapowierza się seketaEowi Powiatu.

s3
od dnia l maja2010r.
z mocąobowiązującą
Zwządzeriewchodziw życiez dniempodpisania,
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Załącznik
do zarządzeniaw ?l|t./20|o
staros9/słupskiego
z dniab.
roku
$2010
organizacja kontro|izarządczej
w StarostwiePowiatowymw Slupsku
oraz w jednostkachoĘanizacyjnychpowiatu sfupskiego

s1.
l. Kontrolęzarządcząstanowiogółdziałańpodejmowanych
d|azapewnieniarea|izacji ce|ówi zadań
w sposóbzgodnyz prawem,efekt}Ąłny,
oszczędnyi terminowy.
Dotumentacjęsystemukontrolizarządczejstanowiąprocedurywewnętrzne,instrukcje,w),tyczne,
dokumentyokreślające
zakresobowiązków,uplawnieńi odpowiedzialności
pracor,rników
oraz inne
dokumentywewnętrzne.

3 . Podstawądo uzyskania zapewnieniao stanie kontoli zarządczejsą wyniki monitorowania'
samoocenysystemuoraz przeprowadzonych
kontrolii audytów.

s2.
Uż1,te
w regulaminiepojęciaoznaczają:
l) kontrola.jest to czynność
polegająca
na sprawdzeniu
slanufaktycznegoiporównaniuze stanem
wymaganym(wyznaczonym)w nofinachpratrnych,technicznych,ekonomicznych,regulaminach
i instrukcjachsposobu postępowania(procedunch)oraz sformułowaniuwniosków i zaleceń
pokontro|nych mających na celu zlikwidowarrie nieprawidłowościi zwiększenie
prawdopodobieństwa
aealizowaniaustalonych
celów i zadan;
2) kontrola zarząd.za ogół działańpodejmowanych
dla zapewnieniarealizacii celów izadań
w sposóbzgodnyz prawem,efektywny'oszczędnyi terminowy;
3) samoocena- czynnośćpolegającana ocenie przez każdąosobą zatrudnionąw organizacji
prawidłowości
wykonywania własnejpracy. z uwzględnieniempostanowień zAwańych w
istniejącychw jednostceprocedurachoraz obowiązków wynikającychz posiadanegozakesu
czynności;

s3.
KontrolęzaŹądcząsprawowaną
przezStarostęstanowiątakŹe:
1) kontrolainstyucjonalnarealizowanaprzez RIo i NIK W sytuacji,kiedy prowadzidziałania
kontrolnena zlecenięorganuwykonawczego
powiatu,
samorządu
2) audyt wewnętrzny'w szczegó|nościw zaktesiezauądzania
ryzykiem oraz w trakcie czynności
doradczych,

przezskalbnikapowiatuoraz głównychksięgowychjednostek
3) kontrolafinansowasprawowana
organizacyjnych,
przezosobyznajdującesię na stanowiskach
4) kontrolafunkcjonalnasprawowana
kierowniczych
oraz urzędnikówwyznaczonychdo realizacjipowierzonychzadań (np' nadzór budowlany,
nadzórinwestorski)'
przezkierownikówpowiatowychjędnostekorganizacyjnych,
5) kontro|azarządczasprawowana
6) kontrola wewnętrzna i zewnętrznasprawowanaprzez zastępcę starosty, naczęlników
wydziałóworaz pracowników starostwawykonującychczynnościkontrolnena podstawię
imiennęgoupoważnięnia,
w szczegó|ności
inspektorówds. kontro|i.
7) samokontrola.

s4.
l. Koordynacjękontroli zavądczej plowadzi seketarz powiatuzwany w dalszejczęścininiejszego
regulaminuKoordynatorenr.
2. Koordynator sprawuje bezpośredninadzór nad stanem kontroli zaŹądczęj w starostwię
Powiatowym.

ss.
jest zapewnieniew szczególności:
Celemkontro|izarządczej
wewnętznymi,
l ) zgodności
działalności
z przepisamiprawaolaz procedurami
2) skut€ c znościi efektywności
działania,
3) wiarygodnościsprawozdań'
4) ochronyzasobów'
i promowaniazasadetycznegopostępowania,
5) przestrzegania
przepływuinformacji,
6) efektywności
i skuteczności
7) zarządzaniaryzykiem.
$6.
l. Na etapy realizacjikontroli zarządczej.niezbędnedo osiągnięciazamierzonegocelu w sposób
zgodnyz prawem.efŁktywny.oszczędnyi terminowy.składają
się:
l) porównanie stanu faktycznego z przyjętyrnizałożeniamioraz ze stanem określonym
w przepisachi normachprawnych,technicznych,
regulaminach
postępowania,
i instrukcjach
2) okeślenieodchyleńi nieprawidłowości
wrazz ustaleniemmożliwychprzyczynich powstania,
3) ornówienie odchyleń i nieprawidłowości
z osobami odpowiedzialnymiza proces orfv
sfomułowanie wniosków i za|eceń zmierzających do likwidacji nieprawidłowości
procesu'
i usprawnięnia
4) monitoringręalizacjizaleceń'

2. Porównanie stanu faktycznego z przyjętymi założeniamipowinno odbywać się wedługkryteriów,
do którychzalicza się:
1) poprawność
organizacyjnąkomórki lub stanowiskapracy z puŃtu widzeniarealizowanych
celów (kompetencje, sprawność,prawidłov/ośói efekt}'\łnośćptzyjętych tozlńęań
organizacyjnych
i kierunkówdziałania'a takżedoboruśrodkóww celu wykonaniazałożonych
ządań)'
2) legalność'
czyli zgodność
z obowięującymiprzepisamiinormamiprawnymi.
- ocena kontrolowanychzjawisk, procesów gospodarczychi finansowychz
3) gospodamość
punktuwidzeniaracjona|ności,
efęktywności
podejmowanych
i ceIowości
decyzji,a następnie
ich realizacji: gospodarowanieaktywami jednostki' które umozliwią uzyskanie przy
(w danychwarunkach)
najniższych
nakładach
optymalnychefektów,
- zapewniającaeliminacjedziałańniekorzystnychi zbędnychz punktu widzenia
4) celowość
interesów jednostki. realizuje się przez sprawdzenie,czy środki finansowe zostały
wydatkowanezgodnie z przeznaczenięmokeślonymw planie finansowym'
. zgodność
5) rzetelność
dokumentacji
ze stanemfaktycznym.

s7.
I' Zarządzanieryzykiem obejmuje rozpoznaniei analizę wewnętrznychi zewnętrznychryzyk
zagrażrąących realizacji celów
zarówno
na
szczeblu danej działalności,
jak i całejorganizacji.
2. Naczelnicy wydziałów.kierownicy komórek organizacyjnychoraz pracownicyzatrudnienina
samodzielnychstanowiskachsystematycznie,
nie rzadziĄ niż raz w roku' dokonująidentyfikacji
przez
zwięanego
zrealizowanymi
nich
celamii zadaniamiPowiatu'
ryzyka
3. ZidentyfikowaIeryzyka poddawanesą ana|iziemającejna ce|u określęnie
możliwychskutków
i prawdopodobięństw
ich wystą)ienia.Koordynatorolaz upoważnienipracownicy okeślają
poziomryzyka.
akceptowany
4. wobec zidentyfikowanych
ryzyk okeślasię lodzaj możliwychreakcji(tolerowanie,
pŹeniesięnie,
wycofaniesię, działanie).Koordynatororaz upoważnienipracownicyokeśIajądziałaniąktóre
należypodjąćw celu zmniejszeniadanegoryzykado akceptowanego
poziomu.

s8.
1. Naczelnicy uydziałów' kierownicy komórek organizacyjnychoraz pracownicyzatrudnienina
samodzielnychstanowiskach,w ramach wykonywania bieĘcych obowiązków, monilorują
skuteczność
kontrolizarządczeji jej poszczególnych
elementów.
f. Do bieżącejoceny funkcjonowania
kontrolizavądczejzobowiązanisą takżepozosta|ipraco\^,nicy
odpowiedzialniza poszczegó|nezadaniai procesy'a zidentyfikowaneproblemysą na bieżąco
rozwiązywane'
3. Do dnia 20 grudnia każdego roku przeprowadzanajesl przez naczelników wydziałów
i kierownikówkomórekorganizacyjnych,
samoocena
systemukonto|i zAlządczej.
4. Wyniki przeprowadzonej
samoocenypowinnyzostaćudokum€ n towanei przekazanedo komórki
kontroli.
5' Komórka kontrolipo oplacowaniuinformacjizbiorczejprzekazujęją stalościeza pośr€ d nictwem
Koordynatora.

se.
1. Naczelnicy wydziałów,kierownicy komórek organizacyjnychoraz pracownicyzatludnienina
sanodzielnychstanowiskachponosząodpowiedzialność
za zespółprocesów,których cęlęmjęst
nadzorowaniei kontrolowanieoperacjiw kierowanychprzez nich jednostkachw sposób dający
rozsądnezap€ w nienie,że:
1) działaniapodległychjednostekpozostająw zgodzie z przepisamiprawa oraz procedurami
przyjętymiw jędnostce,
2) zasoby 5ą zużywaneoszczędniei w sposób przynoszącypożytek,a jakościusługnadano
odpowiednią
rangę,
3) plany,programy'zamierzeniai celesąosiągane,
4) dane i informacjepublikowanelub udostępniane
wewnętŹniei na zewnątrzsą dokładne,
wiarygodnei aktualne,
5) zasobyorganifacji(włączając
\ł to pracowników,systemyolaz informację)są dostatecznie
zabezpieczonei nadzorowane,
6) ryzyka zwiąfąnę z ręa|izacjązadań są na bieŹąco identyfikowanę i monitorowane celem
procesów.
ciągłego
udoskonalania
2. Kierownicy jednostek organizacyjnychpowiatu zobowiązanisą do wprowadzeniaw formie
pisemneji aktualizowania
procedurkontro]izarządczej,
przezMinistra
biorącpod uwagęogłoszone
Finansów standardykontroli zarządczej,o których mowa w art' 69 ust.3 ustawy o finansach
publicznych oraz po\'lyższęwytyczne.
$ 10.
Tryb i szczegółowezasady przeprowadzaniakontroli wewnętrznejokreślaodrębnezarządzenie
Starosty.
$ 11.
Zobowiązujesię naczelnikówwydziałóworaz kierownikówkomór€ k organizacyjnychstarostwado
zapozraniapodległych
im pracownikówz tleścią
niniejszegozarządzenia.

