
wó;r GMlNy zApOLl{fi
pow. zduńskowolski

woj. łódzkie
ZARZĄDZENIE NR l 77l20l 6
WOJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 12 stycznia20l6 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem.

Na Podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz,U. z2015 t,PoZ.1515,poz.IO45,poz.1890; ) w związkuzati,69,ust. t pt<i 2usiav1, z
dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. IJ. z2013 r. poz.885, poz. 938,poz.
1646; z2014 t, Poz. 379, poz. 977, poz. 7146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r, póz, 238, poz.
532,Poz.7045,Poz,1lI7) oraz § 11ust.3ZaruądzeniaNr 43312013 WójtaGminy Zapóhcez
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli iarząd,czei zar)ądru^,
co następuje:

§ 1. Powołuj ęZespoł ds. zarządzaniaryzykiem w lJrzędzte Gminy Zapolice zwany
dalej ,,Zespołem" w skład którego wchodzą:

1) Janusz Parada, sekretarz gminy -przewodniczący Zespołu;
2) Barbara Olbińska, skarbnik gminy- zastępca przewodnic zącego Zespołu;
3) Michał Witkowski, pracownik ds. kadr, oświaty i kultury -cńnek Żesp,oŁu;
4) Anna Ziółkowska-Kardas, pracownik ds. zamówień pubiicznych i pozyskiwania

środków zewnętrznych - członek Zespołu;
5) Grzegorz Janowicz- pracownik ds. inwestycji i gospodarki komunalnej- członek

Zespołu.

§ 2. ZadaniaZespołu określa zarządzenie Nr 43312013 Wójta Gminy Zapolice z dnia
18 grudnia 2013 r. w sPrawie wprowadzenia.Regulaminu kontr oli'zarząd,cz-ej.

§ 3. Organizacjapracy Zespołu:
1) Pracami ZesPołu kieruje przewodniczący aw przypadku jego nieobecności zastępca;
2) Zespoł obraduje w składzie nie mniejszymntż3 oŚoby; 

" -
3) Zespoł spotyka sięw zależności od potrzeb;
4) Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodnic zący aw przypadku jego nieobecności

zastępca.

§ 4.1 
, 
Praca w ZesPole jest wykonywana w ramach obowiązków słuzbowych w

godzinach placy Urzędu Gminy.
2.udział w posiedzeniach zespołu ma charakter nieodpłatny.
§ 5. wykonante zarządzenia powierza się sekretarzowi'gminy,
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 2512015 Wójta Gminy iapolice z dniaO9 lutego 2Ol5r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem.
§ 7 . Zarządzenie wcho dzi w życie z dniem podjęcia,
§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Public znej IJrzędu

Gminy Zapolice.
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