
Zarządzenie Nr 202/2012 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 9 października 2012 roku 

w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie  Gminy Sieroszewice i jednostkach 

organizacyjnych Gminy Sieroszewice 

 

Na podstawie art.68, 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam: 

§1. Przeprowadzenie kontroli finansowej za lata 2011 i 2012 w Urzędzie Gminy Sieroszewice  oraz                 

w  następujących jednostkach organizacyjnych Gminy Sieroszewice: 

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, 

2) Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach, 

3) Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach, 

4) Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach, 

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. 

§2. Kontrola w jednostkach o których mowa w §1  zostanie przeprowadzona w terminie od                             

15 października 2012 roku do 26 listopada 2012 roku. 

§3. 1.Kontrole finansową przeprowadzą osoby na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego 

przez Wójta Gminy Sieroszewice. 

2. Szczegółowy zakres kontroli  jednostki, o której mowa §1 zostanie określony w upoważnieniu. 

§4. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa §3 ust.2 kontrolujący sporządzą  protokoły 

zdawczo-odbiorcze wraz załącznikami i przedłożą Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od daty 

zakończenia kontroli.   

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE do 

Zarządzenia Nr 202/2012 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 9 października 2012 roku 

w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie  Gminy Sieroszewice i jednostkach 

organizacyjnych Gminy Sieroszewice 

 

W celu prawidłowej realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i w jednostkach 

organizacyjnych gminy, której celem jest zapewnienie w szczególności:   

 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 
zostanie przeprowadzona kontrola finansowa za lat 2011 i 2012. Kontrola ma na celu sprawdzenie    
czy w sposób  zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy  realizowane są  cele                               
i zadania w jednostkach wymienionych w zarządzeniu.  
W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 


