
 

 

 

Zarządzenie nr 58/2014 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 166/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku 

w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Karczewie  

 

Na podstawie  art. 69 ust. 1, pkt. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) w związku z założeniami zawartymi w komunikacie Nr 

23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia  2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 

sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Zmienia się § 3 Zarządzenia Nr 166/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 

systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Karczewie, który otrzymuje brzmienie: 

,,Wykonanie Zarządzenia powierza się naczelnikom komórek organizacyjnych Urzędu 

Miejskiego i samodzielnym stanowiskom pracy oraz w zakresie § 17 ust 10, kierownikom 

samorządowych jednostek organizacyjnych”. 

 

2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 

systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Karczewie, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  § 17 ust 10, otrzymuje brzmienie: 

    ,,Kierownicy  samorządowych jednostek organizacyjnych, w terminie do końca marca 

każdego roku, składają  oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia 

o stanie kontroli zarządczej (Dz. U Nr 238, poz. 1581)”,  

2)  § 17 ust 11,  otrzymuje brzmienie: 

     ,,Burmistrz  Karczewa, w terminie do końca kwietnia każdego roku, składa  oświadczenie o 

stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U Nr 

238, poz. 1581)”,  

3)  Dodaje się ust 12, który otrzymuje brzmienie: 

,, Odpowiedzialnym, za monitoring zapisów przedmiotowego zarządzenia jest koordynator 

ds. kontroli zarządczej”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do dnia 28 

marca 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 
      Burmistrz Karczewa  

inż. Władysław Dariusz Łokietek 


