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Zarządzenie Nn ł1i2011
Wó.ita Gmlrrv Gniewtłszólv
z dnia tr9 }<rrietłria 2{}tr{r"

w sprrłwie wprowadzełria złłrian rio lteguiarłrinu kontnoli z:lnządczej w {Jrzędzie
Gminy w Gniewoszo'lvie i jedrłostkacŁ oł"ganizaeyjnye& gnriny oł'az zasad jej
koordynacii

Na podsrawie aI1. ó9 ust. 1 pkt 2 us1awy z d:r.Jla 21 sierprria 2009r. o finarrsach
publiczn.vch (Dz.L). z 2009r'. Nr 157, poz. I24a zę ztn.) łsraz ar't. ]3 ust. 3 ustarr'.v Z

c1nia 8lnarca l990l'. rl sanror'zątleie gm,innylll (tj.: DŻ" U' z 200il. Nr l 42' poz. l591
7C zm.l7ŻtząJzam ctl n eutQ pu.]c:

Śl

W Reeulanrirlie kclntroli zarządcz,e1 r,v Ur'zęr"1zic Gmin5'' r,v Gnielvosztlrt iu i

jednostkach organizac,ljnych gmin,v ot'az zasacl .jej kool'd-vnac.ii stanrirvirp r, irr

załącznik lu'l do Zatzt$zeriia Nr'50/2010 Wójta {irnill1'' Gnielroszótv z dnia ]l
gluclnia 201 0r. rv spr'arvie Regulat-lrirru kontroli zarządczej rv l..Irzę<lzie (itlritry rł'

Gnier'vosztllł,ie i jeclnostkach orgarlizacl'jnych gnlirry oraz zasacl jej koordynac"ji ptl $

2l dtldryc się p l lir rr ht'znliellitt:
.' $ 21a r-rst.1 Kotltrola zal:z.ądcza obejmLrje s*'ytrr zakręsellr l'ealizację dclclrociólv

zr.viązarr1''clr z zadaniatnl z zakresu administracji rządor.vej clotyczącą:
a; pobierania i or'Ęr'ł:lva<1zania dochorlórv zr.viązan-vch z. re'alizaejzyz,arlań z zakresu

adnrin i srracj i rząd orvej oraz inllych zadań zleconych ustalvalni"
b ) wyk6171'51ąnia o1'rzyłlatlyclr dotacj i,
c) realizacji projcktów pr'zer.vidzianych elo firransc;rł'ania Ze środkólv

pochodzipych z brxlzetu Unii Hulopejskiej
r"rst' 2 S1.'steln korrtroli zar^za$cze.l obej nru.jąc-v srł'1'trl zakr_ese.m realizację dochodów
zr.viązanvch z zadaniami z zaksęstt adrninistr'acji rządorvej stanorvi clgól clziałari,

których reaiizacja pozu,oli tra zirpelvniellie' że osięłrię{.e Zostaną cczckirvalie
rezultaty 1j.:

a.1 dochorlv erviązane 'l. rea1lr.acja z,at1tłli z zakręslt acllnił istrac.ii l'zr1dorvej są

polricrane 11, pełnej 11,ysokości. pr'arvidłorvo dzielorre l-ra część prz'vslugu.jącą

satnorządolvi i bLrdżetcll.łi państlva oraz terl:linolvt'l przekaz1''wane 11o

'"'u6"iq,ych 
brLclzetóq, a rłindylrac.ja należrrc.,ści z tego tytułu prorł'adzona jest

skutecznie,
b) dotacie są rv'vkorz_vsiywane zgodnie z pr'zeznaczcniem i pl'arvidłolvo

roz1icz;ure, a zaclanja flnatrsclrvane clotacjarni rv1''kon'vrvatre są oszczędnie ,

rr yclaj r i e i sk ureczn ie.

c) ślodki z Llnii Ł'uropejslriej zostaną zairbsol'borł,ane lv nlozlilvie ni:jri,iększynl
stopniu" a z'adanła nillli współfinansouranŁ) rv pełni i ternlinorvo lv1''konan.-.''
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\Ą'1,konanie zarzalzenia polr'ir-rza się kicror,vnikom grninnych jednostek

organizacyjny'clr (r.v tym Ł-|rzęctu Gminy)" któr'zy są oclpou'ięclziairri za pralvicl'}clrve

jeao r l kouanie.

7,arząt1z'enie rvclrołlzi u, ż}'cie z drriem poelpisania.


