
 

Zarządzenie Nr 20/2010 

Burmistrza Karczewa 

  z dnia 15 marca 2010r. 
 

 

w sprawie dokonania zmiany podstawy prawnej oraz treści Regulaminu kontroli 

instytucjonalnej jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, zatwierdzonego                                  

i wprowadzonego do użytku zarządzeniem Nr 157/2007 Burmistrza Karczewa 

z dnia 18 grudnia 2007 roku. 

 

      § 1 

 

Dokonuje się zmiany podstawy prawnej, na podstawie  której zatwierdzono i wprowadzono                   

do użytku zarządzeniem Nr 157/2007 Burmistrza Karczewa z dnia 18 grudnia 2007r. Regulamin 

kontroli instytucjonalnej jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, nadając jej brzmienie; 

„Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 

16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych             

(Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009r. Nr 15, poz. 84)  zarządzam co następuje”; 

 

                                             § 2 

 

Dokonuje się zmian w § 13 Regulaminu kontroli instytucjonalnej jednostek organizacyjnych Gminy 

Karczew, nadając mu następujące brzmienie; 

1. W oparciu o art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, 

określający kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych jako ogół 

działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z 

prawem, efektywny, oszczędny i terminowy oraz w oparciu o standardy kontroli zarządczej 

dla sektora finansów publicznych -  Burmistrz kontroluje podległe samorządowe jednostki 

organizacyjne Gminy Karczew w ramach wykonywania II poziomu kontroli zarządczej. 

2. Samorządowe jednostki organizacyjne, podlegają kontroli na zasadach przewidzianych w 

niniejszym regulaminie, tj; 

1) kontroli kompleksowej nie rzadziej niż raz na cztery lata, 

2) kontroli problemowej stosownie do potrzeb, 

3) kontroli sprawdzającej stosownie do potrzeb. 

3. Kontrolę należy przeprowadzać we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiązanych           

z budżetem. 

 

           § 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Karczewa 

    Władysław Dariusz Łokietek 

                                                          


