
ZARZĄDZENIE NR 39/SOR/17 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 28 marca 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia analizy ryzyka Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok.  

 

      Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 

2017 r. poz. 191), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, 

poz. 84) oraz § 6 ust. 12 załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 144/SOR/11 Burmistrza Miasta 

Chełmży z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu 

kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych Gminy 

Miasta Chełmży, zmienionego zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 

7 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1. 1. Zatwierdzam analizę ryzyka Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok, stanowiącą 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Mapa zidentyfikowanych ryzyk dla Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok stanowi 

załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

  

§ 2. Analiza ryzyka została opracowana w odniesieniu do celów i zadań Urzędu Miasta 

Chełmży na 2017 rok zatwierdzonych zarządzeniem Nr 29/SOR/17 Burmistrza Miasta 

Chełmży z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta 

Chełmży na 2017 rok. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 4. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania się z treścią 

niniejszego zarządzenia oraz do zapoznania z jego treścią podległych pracowników.    

         

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia  

1 stycznia 2017 roku. 

 

                                                                  



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 39/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 marca 2017 r.                      

w sprawie zatwierdzenia analizy ryzyka Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok.  

 

            Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych Burmistrz Miasta został zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania 

adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży. 

             Zarządzeniem Nr 29/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 lutego 2017 roku 

Burmistrz Miasta Chełmży zatwierdził cele i zadania Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok. 

 Zgodnie z § 6 ust. 12 załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 144/SOR/11 Burmistrza 

Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania 

systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych 

Gminy Miasta Chełmży, zmienionego zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta 

Chełmży z dnia 7 lutego 2014 r., corocznie w terminie do końca marca Burmistrz Miasta 

wydaje zarządzenie w sprawie analizy ryzyka na dany rok wraz z mapą zidentyfikowanych 

ryzyk. 

 W związku z powyższym wydane jest zarządzenie w sprawie analizy ryzyka Urzędu 

Miasta Chełmży na 2017 rok. 

 

 


