
Zarządzenie Nr 441/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania kontroli
zarządczej w Mieście Kaliszu”.

Na podstawie  art.  68 i  art.  69 ust.  1  pkt  2  i  3  ustawy z  dnia  27 sierpnia 2009 r.  o  finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku „Zasadach funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Kaliszu” do zarządzenia
Nr  710/2021  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  24  listopada  2021  r.  w  sprawie  wprowadzenia
„Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Kaliszu” § 11 otrzymuje brzmienie:

„ § 11.

1. Prezydent  Miasta  Kalisza  oraz  kierownicy  jednostek  organizacyjnych  Miasta  Kalisza
w terminie do 31 grudnia opracowują Plan działalności na rok następny (odpowiednio Plan
działalności Prezydenta Miasta Kalisza lub jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza). Plan
działalności sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta  Kalisza oraz kierownicy jednostek
organizacyjnych  Miasta  Kalisza  w  terminie  do  15  września  mogą  złożyć  do  Zespołu
ds. Kontroli Zarządczej propozycje do Planu działalności Prezydenta Miasta Kalisza na rok
następny, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.

3. Zespół  ds.  Kontroli  Zarządczej  przedkłada  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  w  terminie
do  30  września  opracowany  na  podstawie  przekazanych  propozycji  projekt  Planu
działalności na rok następny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych
Zasad. Przekazany projekt podlega w terminie do 15 października akceptacji lub weryfikacji
przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza.  Zaakceptowany  lub  zweryfikowany  projekt  Planu
działalności Prezydent Miasta Kalisza przekazuje Zespołowi ds. Kontroli Zarzadczej.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
Miasta Kalisza, którzy zostali wskazani w Planie działalności Prezydenta Miasta Kalisza
jako osoby odpowiedzialne za realizację zadania  przedkładają w terminie do  15 stycznia
Prezydentowi  Miasta  Kalisza informacje  o  planowanym  sposobie  realizacji  zadania
zawierającą opis poszczególnych etapów wraz z harmonogramem ich wykonania.

5. Osoby,  o  których mowa w ust.  4,  składają  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  w terminie do
31 stycznia Sprawozdanie z realizacji zadania wskazanego w Planie działalności Prezydenta
Miasta  Kalisza  w  roku  poprzednim.  Wzór  Sprawozdania  stanowi  załącznik  nr  2  do
niniejszych Zasad.".

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Wiceprezydentom Miasta  Kalisza,  kierownikom komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza
oraz Zespołowi ds. Kontroli Zarządczej.



§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Prezydent Miasta Kalisza
    /…/

   Krystian Kinastowski


