ZARZ^DZENIE NR 96/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 11 lipca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta i
Gminy Chorzele stanowiacym zalacznik do zarzadzenia nr 48 / 2012 Burmistrza Miasta
iGminy Chorzele z dnia 30 kwietnia 2012 roku wsprawie Regulaminu Organizacyjnego
Urzedu Miasta i Gminy Chorzele

Na podstawie art. 33 ust. 2ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorzadzie gminnym
(t.j.Dz.U.2001r. Nr 142, poz. 1591 zpozniejszymi zmianami) zarza^dzam, co nastepuje:
§1-

W Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach, stanowiacym
zalacznik do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia

2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy Chorzele,
wprowadzam nastepujace zmiany:

1.

2.
3.

W§8 ust. 3 skresla sie pkt 20,21,22,23.

§ 10 ust. 3 pkt 10 otrzymuje nast$pujace brzmienie:
„10) stanowisko pracy do spraw kontroli wewn^trznej i kadr,
W§20 ust.1

1) dodaje si$ pkt 65 o nast^pujqcym brzmieniu:
„65) przeprowadzanie kontroli:

a) zarzadczej, w tym planowej, problemowej i doraznej, w Urzedzie Miasta
i Gminy w Chorzelach,

b) zarzadczej jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Chorzele,

c) innych podmiotow otrzymujacych dotacje na cele publiczne zwiazane z
reali/ac ji} zadan gminy,

d) na polecenie Burmistrza".

2) dodaje si? pkt 66 o nastfpujacym brzmieniu:
„66) opracowywanie planow kontroli poprzez:

a) wnikliwsi analize zamierzen kontrolnych co do poszczegolnych komorek
organizacyjnych Urzedu na etapie planowania kontroli,

b) koordynowanie podmiotowego i przedmiotowego zakresu planowanych
kontroli oraz terminow ich przeprowadzania".

3) dodaje si? pkt 67 o nastfpujqcym brzmieniu:

„67) sporzadzanie okresowej analizy zprzeprowadzonych kontroli zawierajacej
m.in.:

a) ocen? merytoryczna ustaleh zawartych wprotokolach isprawozdaniach
z kontroli,

b) ocene dokumentacji pokontrolnej wzakresie przestrzegania trybu izasad
przeprowadzania kontroli,

c) ocen? realizacji wynikow kontroli, a zwlaszcza stawianych wnioskow
pokontrolnych."

4) dodaje si? pkt 68 o nastepujqcym brzmieniu:

„68) wspoldzialanie z organami kontroli zewnetrznych."
§2.

Pozostale postanowienia regulaminu pozostaja^bez zmian.
§3.

Wykonanie zarzadzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§4.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Tngr Beata Szczepankowska

