
ZARZJ\DZENIE Nr 6/2020 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

przeprowadzenia samooceny kontroli zarz~dczej w Urzl(dzie Gminy Sochocin 

Na podstawie art. 69 ust.l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Oz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w zwiqzku z komunikatem nr 23 Ministra 
Finans6w z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standard6w kontroli zarzqdczej dla sektora 
finans6w publicznych ( Oz. Urz. MF nr 15 poz.84) zarzqdza siy, co nastypuje: 

§ 1. Przeprowadzic samooceny kontroli zarzqdczej za 2019 rok w terminie do dnia 20 lutego 
2020 r. 

§ 2.1.Samoocena kontroli zarzqdczej zostanie przeprowadzona przy pomocy anonimowych 
ankiet stanowiqcych zafq.czniki nr I i 2 do zarzqdzenia; 

1) wypelnianych przez kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Gminy ; 

2) wypeinianych przez pracownikow Urzydu Gminy z wyfqczeniem pracownikow 
zatwdnionych w ramach prac interwencyjnych, robot publicznych, stazyst6w 
i pracownikow ObSfUgi. 

2.Ankiety, 0 kt6rych mowa w ust.1 wypefniajq pracownicy, ktorzy byli zatrudnienie w Urzydzie 
Gminy co najmniej 6 miesiycy kalendarzowych w okresie, dla kt6rego jest dokonywana 
samoocena. 

§ 3.Ankiety samooceny kontroli zarz'ldczej stanowi'l zbi6r pytaI1 dotycz'lcych obszaru 
organizacji i funkcjonowaniajednostki, w szczeg61nosci systemu kontroli zarz'ldczej. 

§ 4. Na podstawie wypelnionych ankiet samooceny zostanie sporzqdzony raport 
o jej wynikach zawierajqcy: 

1) eel przeprowadzenia samooceny; 
2) og61nq oceny stanu kontroli zarzqdczej; 
3) zidentyfikowane ryzy ka i slabosci kontroli zarzqdczej; 
4) proponowane dziafania naprawcze. 

§ 5. Raport 0 wynikach samooceny kontroli zarzqdczej nalezy sporzqdzic i przedstawic 

Wojtowi Gminy w terminie do 25 marca 2020 roku. 


§ 6. Wykonanie zarzqdzenia powierzam kierownikom komorek organizacyjnych Urzydu Gminy 

Sochocin . 

§ 7. Koordynacjy przeprowadzenia samooceny powierzam pracownikowi wykonujqcego 

zadania z zakresu kontroli zarz<}dczej. 


§ 8. Nadzor nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 9. Zarzqdzenie wchodzi w zycie dniu podpisania. 
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