
Zarządzenie Nr 722/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej oraz określenia jego zadań.

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.) oraz § 5 ust. 4 Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście
Kaliszu stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 710/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada
2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Kaliszu, zarządza się,
co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą:

1) Marcin Cieloszyk – Przewodniczący Zespołu;
2) Marcin Pługowski – Z-ca Przewodniczącego Zespołu;
3) Aneta Ochocka – Członek Zespołu;
4) Monika Otrębska – Juszczak – Członek Zespołu;
5) Michał Marczak – Członek Zespołu;
6) Tomasz Rogoziński – Członek Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy koordynowanie działań z zakresu kontroli zarządczej, o których mowa w Zasadach
funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Kaliszu, a w szczególności:

1) przygotowanie, na podstawie propozycji złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych
Urzędu  Miasta  Kalisza  oraz  kierowników  jednostek  organizacyjnych  Miasta  Kalisza,  projektu
„Planu działalności Prezydenta Miasta Kalisza” na rok następny;

2) określenie zasad przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Kalisza corocznej samooceny funkcjonowania
kontroli zarządczej;

3) przygotowanie, na podstawie złożonych Zespołowi Oświadczeń i Opinii o stanie kontroli zarządczej,
projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Mieście Kaliszu  wraz z rekomendacją jego
treści;

4) przedstawianie  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  propozycji  wprowadzania  usprawnień  w  zakresie
kontroli zarządczej;

5) wprowadzanie rozwiązań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

§ 3.

1. Pracę Zespołu organizuje Przewodniczący Zespołu.

2. Zespół pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Zadania  określone  przez  Zespół  na  posiedzeniu  mogą  być  wykonywane  przez  jego  Członków  
w okresie pomiędzy posiedzeniami.

4. Zespół spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku kalendarzowym.

5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokoły przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym.



§ 4.

Praca w Zespole jest wykonywana w ramach obowiązków służbowych, w godzinach pracy Urzędu Miasta
Kalisza i ma charakter nieodpłatny.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. Kontroli Zarządczej.

§ 6.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

1. Traci  moc  Zarządzenie  Nr  89/2011  z  dnia  17  lutego  2011  r.  w  sprawie  powołania  Zespołu
ds. Kontroli Zarządczej, określenia jego zadań oraz trybu pracy (z późn. zm.).

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.
                                                                                                

Prezydent Miasta Kalisza
            /…/

Krystian Kinastowski


