
 

Uchwała Nr 566/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 14 stycznia 2021roku 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie  

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 poz. 920) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:  

§1 

1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 502/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 19.10.2020r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Mławie wprowadza się  następujące zmiany: 

1) W § 11 w ust. 8 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) Audytor wewnętrzny”. 

2) W § 23 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) Audytor wewnętrzny                                       – AW”. 

3) W § 24  po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) Audytor wewnętrzny”. 

4) Po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu 

„38a 

Audytor wewnętrzny realizuje zadania z zakresu: 

1) przeprowadzania audytów mających na celu uzyskiwanie obiektywnych i niezależnych 

ocen funkcjonowania Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie                     

przepisami ustaw, aktami wykonawczymi oraz standardami audytu wewnętrznego, 

2) wykonywania czynności doradczych w Starostwie i powiatowych jednostkach 

organizacyjnych mających na celu usprawnienie funkcjonowania tych jednostek, 

3) przygotowywania planów audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka 

uwzględniającą sposób zarządzania ryzykiem oraz sprawozdań z jego realizacji, 

4) monitorowania realizacji zaleceń sformułowanych podczas przeprowadzania zadań 

audytowych oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających po upływie terminów 

realizacji zaleceń, 



 

5) wspierania Starosty w realizacji celów i zadań powiatu przez systematyczną ocenę 

kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, 

6) współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie funkcjonowania 

systemu kontroli zarządczej, 

7) współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie utrzymania                  

i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, 

8) tworzenie i aktualizacja wewnętrznych procedur  z obszaru audytu wewnętrznego, 

9) podejmowania działań mających na celu ciągłe podnoszenie jakości audytu 

wewnętrznego,  

10)  uczestnictwa w procesie analizy ryzyka w obszarach działania Starostwa Powiatowego                  

w Mławie.” 

 

2. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Mławie otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 
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