NESOD: 2018-117219		1/1
Przyg.: AKW/29



Or.0050.750.2018
(2018-117219)

ZARZĄDZENIE 750/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 636/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 
04 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik

Działając na podstawie:
	art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 723 z późn. zm.),
	art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 
	rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje

§ 1.
W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 636/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 
04 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.
Podstawę funkcjonowania audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych stanowią niżej wymienione regulacje:
	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w szczególności dział VI – Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,
komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.”

2.  w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zarządzający audytem pełni funkcje koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


