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Burmistrza Doblodzienia z dnia 30 grudnia 20t6 roku.

W splawie zasad itlybu Wyznaczania celów , zadań dla Urzędu Miejskieqo w Dobrodzieniu,
określania miernikóW ich realiżacji oraz zasad monitolowania ich osiągnięcia

celem zapewnienja fUnkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefektywne] kontrol zalządczej WprcWadza
żasady i tryb wyz|acze|ia celóW, zadań dla Urzędu Miejskiego W DobrodzieniU okreś|ania miernikóW
rcalżaql oGz zasad monllorowanla lcn osiaqniecia

sLę
ich

§1
Funkcje stałe Urżędu lvliejskiego W Dobrodżieniu
jednostkan, saTo.7ąoJ gmilnego ok,eś oryrni w
Uchwa|e bldzetowejna dany rok kalendarzowy
Funkcje stałe podlegają coroczne] welyrlkaąi z
Wprowadzen a nowych funkcji.

są określane W oparciu o zadania stojące przed
uslawle o sanorządz e grninnym oraz coroczrej

punktu widzenia ich aktualności lub potrżeby

3. Wykaz funkcji stałych olaz zakres przedmiotowy zadań realzowanych W €mach danej funkcji wraz z
miernikami stanowją załącznlk ff 1 do zalządzenia.

§2
1 Podstawowe fuńkcje okresowe Wzńaczane są pżez Bulmislrża Dobrodzienia W forńie pisemnej, w

opalciu o uchwalę budżetową na dany lok ka]endażowy oraż W]elo]etnią prognozę finansową
2 Wykaz funkcji oklesowych czas ]ch rea izacji oraż zakres pżedmiotowy zadań realizowanych W rcmach

danej funkcjiWraż z miernikami stanowią załącźnik ff2 do zażądzefiia.

§3
1 Kaźda f[]nkcja stała lub okresowa realiżowana jest prżeż Wykonywanie określonych żadań,
2, struktura olganizacyjna Urzędu N4iejskiego W Dobrodżieniu jest powiązana ż lunkcjami i zadaniami

rea]izowanymi przeż ]ednostkę
3. Kerownik każde] z komórek merytorycznych lub pracownik stanowiska samodzielnego odpowada za

realżację konkretnego zadanla lub żadań W zakresie okreś|onym W przepisach określających zakres
obow]ązkóW tej komórki,

4, W prżypadku realizac]i ]ednego zada|ia pżeż kilka komórek merytorycznych Buftnistrz Dobrodzienia
może wyznaczyć kd)fdynatora lealizacjizadania zwanego dalel koordynatorem.

§4
'] Klerownik kaźdej z komórek merytorycżnych, pracownik stanowiska samodzielnego lub koordynator

prżesy]a na żaĘcznlku nr3 do Koordynatora ds kontloliżarządcze] do dn]a 15 grudnia propozyc]ę ce]óW
szczegółowych słt]żących realizacji żadania lUb żadań, za których realizację odpowiada na następny rok
budzetowy Propozycja obejmuje]

a) charakterystykę opisową zadania i ce u Wskazującąjego pow]ązanie z rca|lzai)ązadania
b) nazwę miern ka,

c) Wartość m]ernika,

2 Kielownik każdej z komórek Wyznacza osobę lub podkomólkę odpowiedzialną za fealizację danego celu
szczególowego

3 W oparciu o otlzymane plopozycie celóW i zadań opracowane na załącznikach N 3 alaz pżyjęty ńa
podslawie Uchwały Budżetowej budzet na rok następny, Koordynator ds kont.oli zarządczej opracowuje
Wraz ż zespołem ds, kontroli zażądczej na załączniku nr 4 Plan ce|óW z6dań i mlernikóW dLa Użędu
Miejskiego W Dobrodzieniu na następny rok budżetowy,

3 Burmistrz Dobrodzienia żatwieldza Plan rcaliżacji zada^ i celóW na kolejny rok budżetowy Wg Wzor!
oLalow ąUego załączl h 1l A da zażaa7er a

4 P an rca|izacji zadań i celóW je§t aktualjzowany na koniec każdego pókocża W oparciu o zmiany planu
finansowego, mające Wpływ na zakres realizowanych zadań.

5 Krerownicy komórek merytorycznych zapozna]ą placown]kóW komórki z przyjętyrn planem r€alizacjiZadań



celóW sżczególowych na kole]ny lok budżetowy

6 K]erownik komórk merytolycżne] przy)mlje p|an r.on|torowan a każdego z zadań c_AóWW]690 komórc_.
borąc pod uwagę prży]ęte m eln k. oraz Wskazuje osoby odpowedżalne ża anon torowanie oslągn iAcla
m]ern kóW

§5
] K erownicy kornórek merytorycżnych sporządzają na koniec każdego pdlócza sp?wazdan e z eaizac)

Zadań ce]óW przedstawiają ]e Burm]strzowi Dobrodż en a Wg Wzoru stanow ącego załącżn k nr 5 do
zalządzen a

2 sprawozdan]e powinno Wskazyvr'ać poziom osiągn ętych m ern kó\! W odn es eniu do ,ożlomL]
zak]adanego oraz ewentUa ne przyczyny n eos ągniec a zakładanych miem kóW propozyc]e rożWi3zdn

3 Bulrn strz Dobrodzienia po analżie ż]ożonych sprawożdań może pod]ąc decyż]e o zm anje p|anU rea 7ac]
ce óW sżcżegó]owych na dany rok budżetowy

§6
Traci moc obowiażującą zalzadze| e nr 51/2012 Blrrnjstrża Dobrodż en a ż dnia ?2 ma]a 2012r W Sprawie

zasad itrybu Wyznacżan a ceóW Zadań dla Urżedu Mejskego \rr' Dobrodzenju określana melnkóW ch

rejlZacj '-a- -asjd ,l or o,o^d l,. ,,L ośJ9-|ę,j

§7
Zarządzen e Wchodzi W życie ż dnjenr podpjsaa a

§8
Wykonan e zarządzenl3 pow erża s e Koordynatorowi ds kontro zarzadcżej

ijUk



Zalączn k nl 1

do Zarządzenia nr s 0050 150 2016

BL...] st.ża Dobrodżien a

ż dnia 30 grudnia 2016r

charakterystyka funkcji §tałych Urzędu l\łiejskiego w Dobrodzieniu
na rok .,.,.,,,,.,....,..

oraz żakres przedmioiowy zadań realizowanych
W ramach danej funkcji

(pieźęć, data podpis)

Nr Nazwa zadanie icel

2



Zaląaz||k ńl 2

do Zarżądżenia nr S 0050 150 2016

Burrn sirża Dobrodzien a

ż dnia 30 grudnia 2016r

charaktery§tyka funkcii okresowych Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
o€z zakle§ przedmiotowy zadań realizowanych

w ramach danej lunkcji

lp eć2ęć. data. podp s)

Nr Nazwa iunkcji
okles

rcah,za.i zadan]e r cel Mlernik

1

2



Zdąc4 k ff 3

do Zarządzenia nr S 0050 150 2016

Burmistrza Dobrodzienia

ż dnia 30 grudnia 2016l

charakterystyka zadań i celóW szczegółowych
(Wskaż.n e kóńórk .rq.i zacy]ie])

dorealizacji Wroku,,.,..,...,..,,..,.,.,.,..,.,.

A. Funkcje stałe

B. Funkcje okresowe

Nr
Nazwa
funkcj
glóWne]

l Propol
oloL ."żr,,

NdżWa ] Wartosć [ol

]]

y

1

2

3

5

6

(podpń Kielo\Tiki lonrórk1 n]eł,1o, J- cznc'

N. NażWa funkc]ig]ówaeJ Nr
Zadaaie

(op s zadanja
i opis celLl)

Mie.nik
głóW.e

mechanlzmy
kontrolj

zalządczej
NazWa Wańośc

1

2

3

5

6

Ni
Zadan e

(op s żadania
op]s ce]u)

, okles
reilizaaj]

. Zzóźiia



Załącz|]k Al Ą

do Zarżądzen a nr S 0050 150 2016

B_rm.sllżd Doblodż,n d

Z dn a 30 grudn a 2016r

Plan realiżacji celóW, zadań stałych Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
W roku .,,.,

Plan realizacji celów, zadań okresowych
w roku

(podpis kierownika jednostki)

Uźędu Miejskiego W Dobrodzieniu

(podp s kielownjka jednostk])

Nr Nazwa funkcjigłóWnej Nr
Zada?, ę

(opis żadania
iopis ce]!)

lr:dńjk PloponoWane
głóWne

mechaniżmy
kontroli

zaiąl)czej
NażWa Wańośó

1

2

3

5

6

Nr
Nazwa
funkcji

głóWnej
Nr

ZadaĄie
(opis zadan a
iopis celu)

Miernik
Proponówane

głóWne
mechanizmy

konirol]
zuządezej

Nazwa

1

2

3

5

6



Załącżnik nr 5

da Zarżądzenia nr s 0050 150 2016

BLlrm strza Dobrcdzien a

z dnla 30 grudnia 2016r

sprawozdanie z realizacii celóW, zadań i mierników
za l półrocze/ rok ......._......._r.

(podp s k erown ka końó ] orq.nizacyjne])

Nr

1

2

3

5

6


