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Zarzqdzenie Nr
PrezydentgMiasta Bialegostoku
z dnia ..AJ,.. grudnia 2012roku

w sprawie okreSlenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarz4dczeiw MieScie
Biatystok
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zarzqdzam.co nastgPuje:
$1
zarzqdczejw Miescie Biatystok stanowiqce
kontroli
Okresla sip zasady prowadzenia
zaLqczn\kdo nini ejszego zat zqdzefira.
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Traci moc zaruqdzenieNr397lll0Prezydenta Miasta Bialegostokuz dnia 16 listopada
2010 r. roku w sprawie okreslenia organizacji i funkcjonowania kontroli zatzqdczej
Nr 2038112z dnia27 kwietnia2}l2 t.
w Miescie Bialystok, zmienione zarzqdzeniem
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Wykonanie zarzqdzeniapowierzam PelnomocnikowiPrezydentaMiasta ds' kontroli
zaizqdczej,ZastEpcomPiezydentaMiasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta
jednostek
oraz kierownikom jednoitek organizacyjnych Urzpdu i miejskich
organizacyjnych.
$4
wchodzi w zycie z dniem podpisania'
Zarzqdzenie

PREZYi}
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12
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do Zarzqdzenia
Bialegostoku
P
2012t.
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REGULAMIN
ORGANI Z AC JT I FUNKC JONOWANIA KONTROLI Z AF(Z4D CZE J
W MIESCIE BIALYSTOK

Rozdzial I
POSTANOWIENIA OG6LNE

$1

Regulamin organizacii i funkcjonowania kontroli zarzqdczej w Miescie Bialystok
okreSla:
1) organizacjg kontroli zarzqdczejw Miescie Bialystok, w tym system JeJ
koordynacji;
2) zasadywykonywania kontroli zarzqdczeiw UtzEdzie Miejskim w Biatymstoku
oraz obowi4zki miejskichjednostekorganizacyjnychw tym zakresie.
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Ilekrod, w Regulaminie organizacjii funkcjonowaniakontroli zatzqdczeiw Mie6cie
Bialystok, bezblihszegookreSlenia,mowajest o:
naleZy przez to rozumied Miasto Bialystok bqd4ce gmin4 w
1) Miescie
rozvmieniu przepis6w o samorzqdzie gminnym oraz miastem na prawach
powiatu w rozumieniu przepis6w o samorzqdziepowiatowym;
2) Frezydencie - nalezyprzezto rozumiec PrezydentaMiasta Bialegostoku;
3) ZastEpcy Prezydenta - naleay przez to rozumiel Zastppcq Prezydenta Miasta
Bialegostoku;
4) Sekreiarzu- nale?yprzezto rozumie6SekretarzaMiastaBialegostoku;
5) Skarbniku- nalely przezto rozumiedSkarbnikaMiasta Bialegostoku;
6) lJrzEdzie- nale|y przezto rozumiedlJtzqdMiejski w Bialymstoku;
7) Regulaminie- nalely przezto rozumie6Regulamin organizacjii funkcjonowania
kontroli zaruqdczejw Miescie Bialystok;
8)- jednostce organizacyjnej Urzgdu - nale?y przez to rozvmied departament,
i6*trorzpdn4lednostkE organizacyjnq lJrzgdu, samodzielne biuro na prawach
departamentu, samodzielne biuro na prawach referatu, referat, zespol oraz
samodzielnestanowiskoPracY;
9) miejskiej jednostce organizacyjnej nalely przez to rozumied jednostkq
jn 4 utworzon4 w celu realiz acji zadahMi asta;
or ganizacy
nalely przez to rozumied pelnomocnika Ptezydenta ds'
10) Pelnomocniku
zwiqzanych z koordynacj4 kontroli zarzqdczej w UrzEdzie, powolanego
odrEbnymzarzqdzeniem;

Rozdzial II
KO ORD YNAC JA KONTRO Lr Z ARZ 4D CZE J
W URZ4DZIE MIEJSKIM W BIALYMSTOKU
$7

l . Koordynacjp kontroli zarzqdczejw UrzEdzie prowadzi Pelnomocnik Prezydenta

2.

3.

4.

5.

powolany odrpbnym zarzqdzeniem,przy wsparciu Biura Kontroli oraz Biura
Audytu Wewngtrznego, zwany w dalszej tresci niniejszego zatzqdzenia
Pelnomocnikiem.
efektukoordynacyjnegow obszarzemiejskich
Biuro Kontroli zapewniaosi4gnipcie
jednostek organizacyjnych, za poSrednictwem wlaSciwych nadzorujEcych
j ednostekor ganizacyjnychUrzgdu.
ZadaniemPelnomocnikajest prowadzeniebieZ4cej analizy informacji zatzqdczych
pochodz4cychze hrodet,o kt6rych mowa w $ 5 Regulaminu, wskazuj4cychna
wystEpujEce zagroaeniaw osi4gnigciu cel6w lub zadan oraz inicjowanie dzialah:
korekcyjnych, koryguj 4cych, naprawczy ch, bqd2 wspomagaj4cych.
Nadz6r merytoryczny nad opracowaniemplan6w, program6w, sprawozdahoraz
kwestiami zwiqzanymi z zaruqdzaniem ryzykiem w miejskich jednostkach
organizacyjnych sprawuj4 wlaSciwi Zastgpcy Prezydenta, za poSrednictwem
nadzorowanychj ednostek or ganizacyjnych Urzpdu.
Prawidlowe funkcjonowanie pracy Pelnomocnika zapewnia Departament
Or ganizacyjny i Nadzoru.

RozdzialIII
PODSTAWOWE FUNKCJE I ZASADY KONTROLI ZARZ4DCZEJ
W URZ4DZIF. MIEJSKIM W BIALYMSTOKU
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1. Kontrola zarzqdczato o96l dzialah podejmowanych dla zapewnienia tealizacji
cel6w i zadafi w spos6b zgodny z prawem, efektywny, oszczEdnyi terminowy,
obejmuj 4cych nastEpuj4ce obszary:
1) zgodnoSci dzialahz przepisamiprawa oraz proceduramiwewnqtrznymi;
2) skutecznoScii efektywnolci dzialania;
3) wiarygodnoScisprawozdari;
4) ochronyzasob6w, oraz stosowanie fizycznychSrodk6wkontroli nad maj4tkiem;
5) przestrzeganiai promowania zasadetycznegopostqpowania;
6) efektywnoScii skutecznoSciprzeplywu informacji;
7) zarzqdzaniaryzykiem;
8) monitoring dzialah.
2. System kontroli zarzqdczejw l)rzgdzie jest to zbi6r element6w zarzqdczych
i czynno6cikontrolnych obejmuj4cychw szczeg6lnoSci:
1) samokontrolp;
2) kontrolEfunkcjonalnq
3) kontrolp instytucjonalnq.

c) w wysokoSci i terminach wynikaj4cych z wcze$niej
zobowiqzafi,
d) zgodnie zprzepisamiPrawa;
3) ocenaprawidlow ofici realizowanychzadah.

zaciryniptych

Rozdzial IV
ODPOWIEDZIALNOSC DYREKTOROW JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH URZ4DU I KIEROWNIKOW MIEJSKICH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
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Dyrektorzy jednostek organizacyjnychUrzEdu oraz kierownicy miejskich jednostek
oiganizacyjiych ponorr4 odpowiedzialno56 za nadzorowanie i kontrolowanie
prlces6w-"zichodiqcych wkierowanych przez nich jednostkach w spos6b dajqcy
Prezy dentowi rozs4dnezapewnienie,2e;
l) dzialaniapodleglych im jednostek pozostaj4w zgodzie z przepisamiprawa
i zasadami(procedurami) przyjgtymi w jednostce oraz ze standardami;
2) zasoby sq zulywane oszczEdnie,w spos6b przynoszqcy po?ytek a ustugi
sqna odpowiednimpoziomie;
Swiadczone
3) zadanias4 realizowane efektywnie i skutecznie,plany jednostek, programy,
zamierzeniai cele sq osi4gane;
4) danei informacjepublikowanelub udostppnianewewnQttznie,czy fia zewnqtrz
s4 rzetelne,wiarygodnei aktualne;
sktadnikimaj4tku,w tym daneosobowei informacje
5) zasoby,aw szczegOlnoSci
niejawne sqzabezpieczoneptzed zniszczeniem,utrat4 i defraudacj4;
6) ryiyka zwiqzane z rcalizacjq zadan s4 na bielqco identyfikowane
i monitorowanecelem cirylej poprawyproces6w;
i promowane.
7) zasadyetycznegopostgpowanias4przestrzegane

Rozdzial V
DYREKTOROW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
oBowI.{zKI
URZ4DU I KIEROWNIKOW MIEJSKICH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
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l. Do obowi4zk6w dyrektor6w jednostek organizacyjnychUrzqdu i kierownikow
miejskich jednostek organizacyjnychw zakresie ustanowienia i sprawowania
kontroli zarzqdczej nale?Y:
l) utworzenie plan6w dzialah, wyznaczanie cel6w i zadah dla jednostek
organizacyjnych Urzgdu i miejskich jednostek organizacyjnych, a takZe
systemumonitorow aniar ealizacjiw y znaczonychcel6w i zadafi;
2) wprow adzenie system6w oraz proaedur zarzqdzania ryzykiem opartych na
sformulowanych celach i zadaniach. Zatzqdzanie ryzykiem obejmuje
nastgpujqceczynnoSci:

RozdzialVII
AUDYT WEWN4TRZNY
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wewnqtrzny prowadzony w lJrzEdzie i miejskich jednostkach
organizacyjnych jest dzialalno!;ciq niezalehnq i obiektywn4 kt6rej celem jest
wspieranie Prezydentaw realizacji cel6w i zadafi poprzez systematycznQocenQ
kontroli zarzqdczejoraz czynnoScidoradcze.
2 . Celem pracy audytu wewnEtrznegojest ustalanie, czy wprowadzony ptzez
kierownictwo system zarzqdzania ryzykiem, system kontroli zarzqdczej i lad
organizacyjny se odpowiednie, i czy funkcjonuj4 w spos6b zapewniajqcy
wykonaniestandard6w.
3. Audyt wewnptrzny dokonuje oceny adekwatnoSci,skutecznoScii efektywnoSci
systemu kontroli zarzqdczejna podstawie przeprowadzonych zadan audytowych
iw razie stwierdzenia konieczno6cipodjgcia okreslonych dzialafi przedstawia
rekomendacjgw kierunku poprawytego systemu.
wewngtrznegookreSlaj4odrpbneprzepisy.
4. Zasadyi tryb przeprowadzeniaaudytu

1 . Audyt

Rozdzial VIII

oSwraoczENIE o STANIEKoNTRoLI zARZ4DCZEJ
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L Oswiadczenie o stanie kontroli zaruqdczej(z zastrzeZeniemalbo bez zasttzeheh),
podpisuje kierownik miejskiej jednostki otganizacyjnej w oparciu o fakty
i zdirzinia. kt6re miaty miejscew jednostce.Wz6r oSwiadczeniastanowi zalqcznik
Nr 2 do regulaminu.
2 . Oswiadczenia o stanie kontroli zarzqdczej kierownicy miejskich jednostek
organizacyjnychprzekazujqdo jednostek organizacyjnychUrzEdu, kt6re sprawujq
beipoSredninadzornad miejskimi jednostkami organizacyjnymiw terminie do 15
stycznia danego roku kalendarzowego. Dyrektorzy jednostek organizacyinych
Urzgdu sprawuj4cych nadzor nad miejskimi jednostkami organizacyinymi
przekazujqinformacjgw tym zakresiedo Biura Kontroli, w formie sprawozdania,
w terminie do 31 styczniazarok poprzedni.
3 . Biuro Kontroli, na podstawieinformacji uzyskanychod jednostek organizacyinych
zadah
zewnptrznych oraz
podmiot6w
kontroli
UrzEdu, wynik6w
przeprow adzonych przez upowaznionych pracownik6w, sporzqdza sprawozdanie
o stanie kontroli zarzqdczej prowadzonej wzglgdem miejskich jednostek
organizacyjnych,kt6re przekaztje Pelnomocnikowi w terminie do dnia 3l marca
danesoroku kalendarzowego.

