ZARZl\DZENIE NR 7/2013
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia Ilutego 2013 roku
w sprawie powolania zespolu zadaniowego w celu opracowania zasad organizacji
funkcjonowania kontroli zarzlldczej oraz projektu regulaminu udzielania zam6wien
pubJicznych 0 wartosci szacunkowej nie przekraczajllcej 14000 EURO w Urzl(dzie Gminy
Sochocin oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Sochocin
Na podstawie artJO ust.1 i art.33 ust.l,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzl:!dzie gminnym
(t.j. Oz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn.zm.), w zwil:!zku z art.69 ust.l pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157,poz.1240 z p6Zn. zm.) zarzl:!dzam, co
nastcrpuje:

§ 1. Powolujcr zespot zadaniowy w celu opracowania zasad organizacji i funkcjonowania kontroli
zarzl:!dczej oraz projektu regulaminu udzielania zam6wien publicznych 0 wartoSci szacunkowej nie
przekracz1'til:!cej 14 000 EURO w Urzcrdzie Gminy Sochocin oraz w jednostkach organizacyjnych
gminy Sochocin, zwany dalej "zespolem" w nastypujl:!cym skladzie osobowym:

1. Pan Marek Rochna , audytor wewncrtrzny

do spraw system6w jakosci, ekspert wspierajl:!cy praccr
zespofu, zatrudniony na podstawie odrcrbnej umowy zawartej z W6jtem Gminy Sochocin 
Przewodniczl:!cy zespofu.
2. Pani Elzbieta Krauze, Sekretarz Gminy Sochocin

CZfonek zespofu.

3. Pani Monika Stypkowska Smardzewska, Kierownik Wydzialu Kontroli, Promocji i Komunikacji
Spofecznej w Urzcrdzie Gminy Sochocin Czlonek zespolu.
4. Pani Izabela Kosinska , Podinspektor do spraw obslugi Rady Gminy w Urzydzie Gminy Sochocin
Czlonek zespolu.

§ 2. 00 zadan zespolu naleZy:
1) opracowanie zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarzl:!dczej w Urzydzie Gminy Sochocin,
w tym okreslenie struktury organizacyjnej, dokonanie opis6w i przeprowadzenie wartosciowania
stanowisk pracy;

2) opracowanie zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarzl:!dczej
w jednostkach
organizacyjnych gminy Sochocin, w tym dokonanie opis6w i przeprowadzenie wartosciowania
stanowisk pracy pracownik6w zatrudnionych w tych jednostkach, wobec kt6rych ma zastosowanie
ustawa 0 pracownikach samorzl:!dowych;
3) przegll:!d procedur z zakresu stosowania ustawy Prawo zam6wien publicznych w Urzydzie Gminy
Sochocin;
4) przegll:!d procedur z zakresu stosowania ustawy Prawo zam6wien publicznych w jednostkach
organizacyjnych gminy Sochocin;

5) opracowanie projektu regulaminu udzielania zam6wiet'l publicznych 0 wartosci szacunkowej nie
przekraczajl:!cej 14 000 EURO dla Urzcrdu Gminy Sochocin i jednostek organizacyjnych gminy
Sochocin.
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§3. Zadania okreslone w §2 nale1:y wykonac w okresie od dnia 1 Jutego 2013 roku do dnia
30 czerwca 2013 roku.
§4. Po zakonczeniu prac zespol przedstawia Wojtowi Grniny Sochocin protokol z prac zespolu,
opisy stanowisk pracownikow Urzydu Grniny i pracownik6w jednostek organizacyjnych grniny
Sochocin, wobec kt6rych rna zastosowanie ustawa 0 pracownikach sarnorz~dowych
oraz projekt regularninu udzielania zarn6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nie przekraczaj~cej
14000 EURO.
§5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniern podpisania.
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mgr Anna Mhowska
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