
Zarządzenie Nr 250/2019 
Wójta Gminy Ostróda 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Ostróda 

 
  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 
 
  § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do 
zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 11 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:  
” 14) Audytor wewnętrzny – AW.”, 
2) w § 12 w sekcji samodzielne stanowiska pracy, po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:  
” 14) Audytor wewnętrzny.”, 
3) w § 16 po ust. 13 dodaje się ust. 14 i ust. 14a w brzmieniu: 
          „14. Do zakresu działania Audytora wewnętrznego, należy w szczególności:  
1) wykonywanie czynności pozwalających uzyskać obiektywną i niezależną ocenę 
funkcjonowania Urzędu i podległych Gminie jednostek organizacyjnych w zakresie 
gospodarki finansowej - pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, 
przejrzystości i jawności, 
2) sporządzanie planu audytu oraz składanie Wójtowi sprawozdań z jego realizacji, 
3) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych audytów, 
4) przeprowadzanie kontroli celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 
wydatków przez podległe Gminie jednostki organizacyjne, 
5) zapewnianie w Urzędzie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli 
zarządczej - zgodnie z obowiązującymi dla sektora finansów publicznych standardami, 
6) sporządzanie okresowych planów kontroli oraz składanie Wójtowi sprawozdań z ich 
realizacji, 
7) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych czynności 
kontrolnych, 
8) monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego oraz dokonywanie ocen kontroli 
zarządczej. 
14a. Zadania audytora wewnętrznego mogą być wykonywane przez usługodawcę 
zewnętrznego.”,  
4) uchyla się §17, 
5) w § 27 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) Audytor wewnętrzny.”, 
6) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Projekty rocznych planów kontroli oraz sprawozdania z realizacji rocznych planów kontroli 
opracowywane są przez Audytora wewnętrznego i przedkładane każdorazowo do 
zatwierdzenia Wójtowi.”, 
7) Załącznik Nr 1 do Regulaminu pn. „Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy 
Ostróda”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 
    
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.  
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 




