
Zarządzenie Nr 64/2009
Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 30 września 2009 r. 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gostynina

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  ,  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.)  zarządzam  co 
następuje: 

§ 1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Gostynina stanowiącym 
załącznik do  zarządzenia  nr  21/2008 Burmistrza Miasta  Gostynina z dnia  
11 kwietnia 2008 r.  w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Miasta Gostynina, zmieniającego zarządzeniami Burmistrza Miasta Gostynina 
Nr 43/2008 z dnia 11 lipca 2008 r., Nr 61/2008 z dnia 30 października 2008, 
Nr 76/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r., Nr 15/2009 z dnia 12 lutego 2009 r.,  
Nr 31/2009 r. z dnia 4 maja 2009 r., wprowadza się niżej wymienione zmiany: 

1. w § 3 ust. 1 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu
“13) audytor wewnętrzny”

2. Dodaje się § 7¹ w brzmieniu:
“ § 7¹ Audytor wewnętrzny
1. Do zadań audytora wewnętrznego należy ogół działań obejmujących: 
-  niezależne  badanie  systemów  zarządzania  i  kontroli  w  jednostce,  
w tym procedur kontroli finansowej
-  ocena  zgodności  prowadzonej  działalności  z  przepisami  prawa oraz 
obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
-  ocena  efektywności  i  gospodarności  podejmowanych  działań  
w zakresie systemów zarządzania i kontroli
- ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu
-  czynności  doradcze  w  tym  składanie  wniosków,  mające  na  celu 
usprawnienie funkcjonowania jednostki

3. Załącznik  nr  1  do  Regulaminu  otrzymuje  brzmienie  zgodnie  
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

4. W  załączniku  Nr  4  do  regulaminu  organizacyjnego  Urzędu  Miasta 
Gostynina pn. “Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Gostynina” 
dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
“Audytor wewnętrzny”.



5. Zdanie “91 ¼  etatów, w tym 6 zadania zlecone” zastępuje się słowami: 
“92 ¼ etatów, w tym 6 zadania zlecone”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§3 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


