
  ZARZĄDZENIE NR 118/SOR/19 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 11 września 2019 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej, doraźnej kontroli zarządczej w jednostkach 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 pkt 4 i § 10 ust. 7 załącznika Nr 4 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 roku zmieniającym zarządzenie 

w sprawie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży 

oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1. 1. Przeprowadzenie wewnętrznej, doraźnej kontroli zarządczej w zakresie: 

1) przyznawania ryczałtów samochodowych,  

2) przyznawania dodatków specjalnych, 

3) zawierania umów stażowych z Urzędem Pracy i zobowiązań z nich wynikających. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 winna objąć okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 

dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

3. Kontroli, o której mowa w ust. 1 będą podlegać niżej wymienione jednostki 

organizacyjne gminy miasta Chełmży: 

1) Centrum Usług Wspólnych w Chełmży; 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży; 

3) Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży; 

4) Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży. 

4. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzić w okresie od dnia 16 września 

do dnia 31 października 2019 roku. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży. 

         

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 



 
        

UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 118/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2019 r.                      

w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej, doraźnej kontroli zarządczej w jednostkach 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży 

 

            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. 

            Zgodnie z § 9 pkt 4 załącznika Nr 4 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 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania systemu 

kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy 

miasta Chełmży, Urząd Miasta i jednostki organizacyjne gminy miasta Chełmży podlegają 

kontroli doraźnej, zarządzonej przez Burmistrza lub na wniosek Koordynatora po uprzednim 

zatwierdzeniu przez Burmistrza. Zgodnie z § 10 ust. 7 w/w zarządzenia poza półrocznym 

planem kontroli przeprowadza się kontrole doraźne oraz inne kontrole nieobjęte 

zatwierdzonym planem kontroli, jeżeli zostały zarządzone przez Burmistrza lub na wniosek 

Koordynatora, po uprzednim zatwierdzeniu przez Burmistrza. 

 W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.      

 

  


