
tIRzĄE t}ffilffiV
Bartniczks

ul. Brodniska 8,8i"321 fuf*iret*s
woi" kujełvskepffidffs

Informacja

z funkcjonowania kontroli zarząd'czejw roku 2017

w Urzędzie Gminy Bartniczka

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działń
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadan w sposób zgodny ż pru*"*,
e|ektywny, oszczędny i terminowy. Definicja ta określona została w art. 68 ustawy z 27
sierpnia 2009 t. o finansach publicznych (Dz.IJ z 2013 T. poz. 885 poźn. zm.).

Ustalając procedury w zakresie kontroli zarządczĄ przeprowadzonej w IJrzędzie Gminy
Bartniczka oparto się na Komunikacie Nr 23 Ministra finansów z dtia 16 grudnia 2009 t. w
sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz' Urz. MF Nr 15,
poz. 84 z dnia 30 grudnia 2009 r.) oraz ZarządzentaWójta Gminy Bartnlczka z dnia27 sierpnia
2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w |Jrzędzie Gminy Bartniczka i
jednostkach organizacyjnych Gminy Bartticzka oraz zasad. jej koordynacji.

Standardy określono w pięciu grupach odpowiadających poszczegóInym elementom kontroli
zarządczej:
A. Srodowisko wewnętrzne
B. Cele i zarządzanie ryzykiem
C. Mechanizmy kontroli
D. Informacja i komunikacja
E. Monitorowanie i ocena

A. Środowisko wewn ętrzne

I. Przestrzeganie wartości etycznych'

Zasady etyczne dla pracowników Urzędu Gminy Bartniczka, określają przepisy odrębne, w
szczególności: ustawa o pracownikach samorządolvych i kodeks postępowania
administracyjnego. Pracowników Gminy Bartniczka obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników
Samorządowych Urzędu Gminy Bartniczka wprowadzony Zarządzeniem Nr 26110 Wójta
Gminy Bartniczka z dnia 30 sierpnia 2010 roku.

II. Kompetencje zawodowe.

Pracownicy Urzędu Gminy Bartniczka posiadają wiedzę, umiejętności i doŚwiadczenie
pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniaÓ zadaria powierzone zakresem czynności i
obowiązków. Zasady zatrudniartia określają przepisy ustawy o pracownikach samorządolYych.
Proces naboru na stanowiska pracy w IJrzędzie Gminy prowadzi się w sposób zapemniający
wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko zgodnie z zasadarni określonymi w
Regulaminie przeprowadzartia naborów na wolne stanowisko utzędnicze'' (regulamin do
wglądu u Sekretarza Gminy).
Pracownicy poddawani są kompleksowej ocenie wyników pracy pod kątem realizacjl, zadan,
przydatności zawodowej na dane stanowisko orazmożIiwości rozwojowych pracownika.
oceny dokonuje się co dwa lata.
Wszyscy pracownicy na bieżąco uzupełniają wiedzę popIzez samokształcenie, śIedzą
obowiązujące przepisy i inicjują zmtany niezbędne w pracy. W związku zpowyŻszymnadązĄą
za zmianarrti zachodzącymi w zakresie obsługi interesantów i obowipkowego ustawodawstwa.



m. Struktura organizacyjna.

W ramach struktury organizacyjne1 został wprowadzony Zarządzentem Wójta Gminy
BartniczkaRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartniczka, który określa zakres działania
i zadanta urzędu, organizację urzędu, zasady i tryb funkcjonowartia Urzędu, podział zadail, i
kompetencji pomiędzy kierownictwem Urzędu, zadania i kompetencje poszczególnych
wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy oraz zakres upowaznień udzielonych
pracownikorn do załatwtania Spraw.
W skład struktury organizacyjnej urzędu wchodzą wydziały oraz samodzielne stanowiska
pracy.
Struktura or ganizacyjna przedstawia się następuj ąco :

l. wójt Gminy
2. Wydział organizaryjno _ prawny.

1 ) Sekretar z Gminy, administrat or bezpieczeństwa informacj i,
2) Sekretariat, obrona cylvilna, Sprawy wojskowe, obrorure i zarządzatia kryzysowego,

o chrony informacj i niej awnych, stypendia uczniowskie,
3) obsługa Rady Gminy, Sprawy kadrowe i organizacyjne, archiwum zal<ładowe,
4) Radca Prawny,
5) Informatyk, administrator systemów informatyc zny ch;

3. Wydział finansowy.
1) Księgowośó budżetowa,
2) Podatki i opłaty lokalne, dziilalność, gospodarcza, podatek od środków

transportowych,
3) Windykacja podatkowa,
4) Kasa Urzędu;

4. Wydział infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa.
1 ) Zagospo darowanie przestrzemego, ochrona środowiska,
2) Zaapatrzenie wsi w wodę, gospodarka ściekowa, rolnictwo, BHP i p'poŻ,
3) Drogi' melioracja i ochrona przecivłpożarowa'
4) Gospodarki gruntami, leśnictwo i gospodarki mieszkaniowej,
5) Zarnowięnia publiczne, pozyskiwanie środków pomocowych oraz współpraca z

or ganizacj arrti p o zar ządowymi,
6) Utrzynania czystości i porządku w gminie, ochrona zdrowia;

5. Wydział oświaty kultury i spońu.
1) Kierownik wydziału;
2) KsięgowośÓ wydziału;
3) Animator sportu,,Orlik"

6. Urząd Stanu Cywilnego.
1) Kierownik USC' ewidencja ludnoŚci, dowody osobiste.

2) Zastępca kierownika USC, ewidencja ludnoŚci, dowody osobiste.

7. Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych;
8. Stanowisko do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków

mieszkaniowych i dodatków energetycznych
9. Pracownicy obsługi;
1 0. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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IV. Delegowanie uprawnień.

Poszczegolni pracownicy posiadają imienne zakresy czynności regulujące ich obowiązki i
uprawnienia. Powierzone uprawnienia i obowiązki dokonywane są wyłącznie w formie
pisemnej i potwierdzone podpisem pracownika przyjmującego te uprawnienia i obowiązki.
Wszystkie zakresy czynności, upowaznienia oraz pełnomocnictwa znajdują się w teczkach
osobowych. W Urzędzie Gminy Bartniczka obowipuje róvłnięŻ w tyrq zakresie Regulamin
Pracy ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz zvliązarle z Ęm prawa i
obowipki' z którymi kaŻdy pracownik musi się zapoznac.

B. Cele izarządzznie ryzykiem.

1. Misja

Misję Urzędu Gminy Bartniczka okreŚlono w Strategii Rozwoju Gminy nalata 1999 _ 2OI5 w
sposób następujący: ,,Poprawa warunków życiai zamożności społeczeństwa Gminy Bartniczka
poprzez tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w rolnictwie, trrrystyce , czystym przemyśle i
usługach w małych i Średnich przedsiębiorstwach rozwijanych z uwzględnieniem zasad
ekorozwoju.".

2. określenie cęlów i zadań, monitorowanię i ocena ich realizacji.

Cele i zadania Urzędu Gminy Bartniczka na ktzdy rok określane są w formie pisemnej.
określenie celów i zadań za rok201 7 występowało w :

- Strategii Rozwoju Gminy Bartniczka
- Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
- Wieloletnim Planie Finansowym
- Budzecie Gminy narok2}I7.
Dokumenty wymienionej powyżej oraz zmiany w tych dokumentach podlegaj ą zatwierdzeniu
na podstawie odrębnych przepisów.

3. Miemiki

- Sprawozdania z realizacji celów i zadń Urzędu Gminy za rok 2017 ztajdl4ą
odzwierciedlenie w następujących dokumentach,przy1mowanych przezRadęGminy:
- Protokołach z posiedzeń komisji i posiedzeń Sesji Rady Gminy
- S prawo z daniu Wój ta Gminy B artniczka z r e alizac1ibudzetu.

4. Identyfikacj a i analiza ry zyka oruz rcakcj a na ry zyko

ocena realizacji powyŻszych celów i zadń następuje poptzez kontrolę bieŻącą. Jako środki
zapobiegawcze stosowane są kontrole zewnętrzne: np. RIo NIK, Urząd Wojewódzki, ZUS.
Ryzyko niezrealizowania celów hfr zreaIizowania ich niezgodnie z obowiązującymiprzepisami
jest opisane w dokumentach z ptzeprowadzonych kontroli. Reakcją na ryzyko są uwagi
wnoszone przez kontrolujących w protokołach z kontroll oTazrealizacjazalecenpokontrolnych.

C. Mechanizmy kontroli.

Mechanizmy kontroli to wszystkie działanta mające na celu ograniczenie ryzyk. W ich skład
wchodzą przepisy prawa i wszystkie wewnętrzne rrregulowania za'warte w zarządzeniach
wewnętrznych i uchwaŁach organu stanowiącego. W ramach tego systemu w Urzędzie Gminy
działają: procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje i wytyczne' protokoły z kontroli'



ewidencja kontroli wewnętrznej prowadzona w formie spisu spraw' a kontroli zewnętrznej
ksiązce kontroli znajdl4ącej się u SekretarzaGminy.

re gulamin vłynagr adzania pracowników,
regulamin pracy,
re gul amin or ganizacy jny,
zasaĘt prowadzenia inwentary zacji,
zasady oceniania pracowników zatrudnionych na stanowi skach urźęd niczy ch,
zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze,
zasady przeprowadzaria sŁlŻby przygotowawcz ej i egzaminukonczącego te słuzbę,
zasady ochrony bezpieczenstwa informacji i danych osobowych,
procedury gospodarowania mieniem stanowiącym własnośó Gminy Bartniczka
oraz procedury kontroli ich stosowania,

1 0) zasady dofi nansow ania zakupu okularów koryguj ących wzrok pracownikom'
11) zasady ewidencji i poboru podatków i opłat,
1 2) inne zasady ustalone zatządzeniami wewnętrznymt.

1 . Dokumentowanię systemu kontroli zarządczej.

Dokumęntacja dotycząca zarządzeń Wójta Gminy znajduje się u Sekretarza Gminy otaz na
stronie BIP Gminy. Zalłesy obowiązków oraz indywidualne upowaznienia poszczególnych
pracowników znajdują się w teczkach osobowych pracowników. Dokumerftacja z kontroli
zewnętrznej znajóąe się u Sekretarza Gminy, który równiez prowadzi książkę kontroli.
Dokumęntacja kontroli zarządczej znajduje się u SekretarzaGminy.
W ramach dokumentacji kontroli zarządczej wszyscy pracownicy zostalt zapoznani z
zarządzenienr Wójta Gminy w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w
Urzędzie Grniny Bartniczka i jednostkach organizacyjnych Gminy Bartniczka oraz zasad jej
koordynacji.

2. Nadzór systemu kontroli zarządcze1.

Nadzór nad wykonaniem zadń w celu ich oszczędnej, efektownej i skutecznej realizacji
prowadzi wójt Gminy oraz osoby -vq1znaczone na podstawie imiennych upoważnień do
przeprowa dzetia kontroli wydanych przez Wój ta Gminy Bartniczka.

3. Ciągłość działalnoŚci.

Należy zapewnió istnienie mechanizmów słuzących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki
sektora finansów publicznych, wykorzysĘąc mtędzy innymi wyniki ma|izy ryzyka.
Mechanizm niniejszy słuzy równieŻ utrzymaniu ciągłości działalności poprzez vłyznaczenie
osób pełniących zastępstwo w trakcie nieobecności merytorycznęgo pracownika oraz osób
odpowiedzialnych za zarządzanie. Podstawąrealizacji są stosowne upowaŻnięnia oraz zapisy w
zakresach czyrrności pracowników.

4. ochrona zasobów.

Jako dowód ochrony zasobow ludzkich w lJrzędzie Gminy funkcjonuje Regulamin Pracy
Urzędu Gminy Bartniczka wprowadzony Zarządzeniem Nr 25109 Wójta Gminy Bartniczka z
órria2I sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Bartniczka. do
stosowania przez wszystkich pracowników. Dostęp do zasobów finansowych, materialnych i
informatycznych mają wyłącznie osoby upowaznione. Wprowadzone są niezbędne ograniczenia
w formie haseł do komputerów orazhaseł do programów niezbędnych podczas pracy

1)

2)
3)
4)
s)
6)
/)
8)
e)
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5- Szczegołowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

W Urzędzie Gminy istnieją następujące mechanizmy kontroli:
- rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospod arczych,
- wszystkie operacje finansowe zatwićrdzane Są w porozumieniuze SkańnikięmGminy'
- istnieje podziałna obowiązki kluczowe,
- pracownicy stosują się do Instrukcji dotyczącej obiegu dowodów ks.ięgowych obowiązującej
wUrzędzie Gminy,

6. Mechanizmy kontr oli doty czące systemów informaty czny ch.
Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych maJą na celu zapewnienie
bezpieczeństwa danych systemów informatycznych, opisane- zostały w ,,Polityce
bezpieczeństwa Urzędu Gminy Bartniczka'' i ,,Instrukcji zarządzaria systernem
informatycznym słuzącym do przetwarzania danych osobowych w IJtzędzie Gminy
B artniczka'' i sto s o wan e s ą pr zez prac o wników.

D. Informacja i Komunikacja

1. BteŻącainformacja.

osoby zatządzĄącę oraz wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Bartniczka mają zapewniony
dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków. System komunikacji
umozliwia przepływ informacji i ich właściwe zrozlxrtienie węwnątrz jednostki zarówno
pionowo jak i poziomo.

2. Komunikacj a wewnętrzna.

Aby zapewnió efektywne mechanizmy przekazywania wuŻnych informacji w obrębie Urzędu
Gminy stosuje się: narady z udziaŁem pracowników, narady Wójta Gminy z udziaŁem
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, poczta elektroniczna, wewnętrzna sieó
telefoniczna. Na bieżąco przekazuje się wszystkie istotne informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy. Na bieżąco równieŹ pozyskiwane są rzetelne
informacje potrzebne do realtzacji zadań. W ramach komunikacji istnieje róvłnteŻ wymiaąa
między poszcze gólnymi stanowiskami literatury i specj alist y cznej prasy.

3. Komunikacja zewnętrzna'

W ramach komunikacji zewnętrznej, której istotą jest przekazywanie informacji wszelkim
podmiotom zewnęttznYffi, & w tym i tokalnej społeczności w zakresie realizowanych zadaioraz
osiągniętych celów stosuje się w lJrzędzie Gminy Bartniczka: sprawozdanie Wójta Gminy
przekazywane na sosjach Rady Gminy, współpraca zmediami, strona internetowa gminy, BIP,
zebtania wiejskie, konsultacje społeczne' tablice i gabloty informacyjne we wszystkich
sołectwach oraz w lJrzędzie Gminy, sesje Rady Gminy, przyjmowanie interesantow przez
Wójta Gminy' przekarywanie sprawozdan do np. GUS, RIo, publikacja ogłoszeń dotyczących
zamówrci publicznych na własnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Biuletynie
Zamowiefi Publicznych.
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E. Monitorowanie i ocena.

Kierownictwo Urzędu Gminy dęy do tego aby oceny systemu kontroli funkcjonującego w
jednostce dokonywaó w sposób ciągły i systematyczny, apojawiające się problemy rozwtązuje
się na bieŻąco. osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli zobowiqzane są do bieŻącej
oceny systemu kontroli zarządczej.
W ramach poszczególnych vłydziałow i samodzielnych stanowisk pracy nabieŻąco monitoruje
się skutecznośó poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, co umożliwia
rozwiązywanie poszczególnych problemów na bieŻąco'
W ramach monitorowania i oceny pracownicy zostali zobowiązani w zakresach obowiązków do
dokonywania kontroli wewnętrznej na zajmowanym stanowisku, przestrzegania procedur
kontroli wewnętrznej oruz dokonywania samooceny przestrzegania tych procedur.
Wnioski ze sposobu realizowantazadan słuzbowych są wyciągane na bieząco.

Bartniczka dnia: 30.03 .2018 r.

Sporządził
Sekretarz

Zatwierdz1ł:

Benedvkt Kamiński
/-
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