ZARZĄDZENIE NR 49/2019
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 18 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu
w Żninie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 17/2017 Burmistrza Żnina z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie zmienionym zarządzeniami: Nr 28/2017 z dnia 20 lutego
2017 r., Nr 168/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 260/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 16/2018 z dnia
1 lutego 2018 r., Nr 99/2018 z dnia 22 maja 2018 r., Nr 220/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz Nr 31/2019
z dnia 1 marca 2019 r. w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żninie stanowiącym załącznik do
zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 1 pkt 4 skreśla się,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Samodzielne stanowiska pracy:
1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POIN);
2) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (służba bhp) (BHP);
3) Audytor Wewnętrzny (AW);
4) Główny specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej (KW).”.
2) w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Audytor Wewnętrzny;”;
3) w § 11:
a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) koordynowanie i nadzorowanie pracy:
a) Wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji,
b) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
c) Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
d) Urzędu Stanu Cywilnego,
e) Audytora Wewnętrznego,
f) Głównego specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej,
g) Stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (służby bhp).”,
b) w ust. 2 w pkt 2 lit. b skreśla się;
4) § 20 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 oraz 1432
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„§ 20. Audytor Wewnętrzny realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) prowadzenia audytu wewnętrznego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych
w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych oraz pomocniczych Gminy poprzez systematyczne,
niezależne i konsekwentne działania o charakterze zapewniającym i doradczym, służące poprawie
skuteczności zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem oraz ocenie systemu kontroli zarządczej;
2) współpracy z organami kontroli zewnętrznej.”;
5) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:
„§ 29a. Główny specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej realizuje zadania w szczególności z zakresu:
1) planowania i realizowania działalności kontrolnej w Urzędzie oraz wobec innych jednostek
organizacyjnych Gminy, jednostek pomocniczych i podmiotów korzystających ze środków
publicznych;
2) prowadzenia spraw z zakresu przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
3) współpracy z organami kontroli zewnętrznej.”;
6) w § 38 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Audytor Wewnętrzny oraz Główny specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej w stosunku do komórek
organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy, jednostek pomocniczych Gminy oraz
podmiotów korzystających ze środków publicznych (kontrola instytucjonalna).”;
7) w § 44 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik tylko w zakresie ustalonym przez Burmistrza;”;
8) załącznik do Regulaminu Urzędu Miejskiego w Żninie „Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
w Żninie oraz podział z zakresu nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, komunalnymi
osobami prawnymi i podmiotami gospodarczymi z udziałem Gminy Żnin”, otrzymuje brzmienie jak
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

BURMISTRZ
Robert Luchowski

Id: 45B60887-3D2B-47C2-8C04-BC41EFF68FCA. Podpisany

Strona 2

Załącznik do zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Żnina
z dnia 18 marca 2019 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym burmistrz, który jest
kierownikiem urzędu wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania
urzędu gminy określa regulamin organizacyjny nadawany przez burmistrza w drodze zarządzenia.
Zarządzenie niniejsze wprowadza do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żninie zmiany
związane z funkcjonowaniem obszaru audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej. W efekcie dokonanej
analizy za celowe i zasadne uznać należy funkcjonalne rozdzielenie kontroli wewnętrznej od działalności
audytu wewnętrznego. Przedmiotowa zmiana pozwoli na dokonywanie przez audytora wewnętrznego
obiektywnej oceny funkcjonowania obszaru kontroli wewnętrznej.
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