
Informacja

z funkcjonowania kontroli zarządezej w roku 20L6

w Urzędzie Gminy Bańniczka

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół dztałan
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadan w sposób zgodny z prawem)
efektywny, oszczędny i terminowy. Definicja ta określona została w art. 68 ustavły z 27
sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U z20I3 r.poz.885 póŹn. zm.).

Ustalając procedury w zakresie kontroli zarządczĄ przeprowadzonej w TJrzędzie Gminy
Bartniczka oparto się na Komunikacie Nr 23 Ministra finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15,
poz.84 z dnia 30 grudnia 2009 r.) orazZarządzenia Wójta Gminy Bartniczkaz dnia27 sierpnia
2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczĄ w IJrzędzie Gminy Bartniczka i
j e dno stkach or gartizacyj nych Gminy B artni czka or az zas ad jej ko ordynacj i.

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

A. Środowisko wewnętrzne

I. Przestrzeganie wartości etycznych.

Zasady etyczne dla pracowników Urzędu Gminy Bartniczka, określają przepisy odrębne, w
szczególności: ustawa o pracownikach' sarflorządowych 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
pozwala1ące skutecznie i efektywnie wypełniaó zadanta powierzone zakresem czynności i
obowiązków. Zasady zatrudniania określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
Proces naboru na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy prowadzi się w sposób zapewnĄący
wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie przeprowadzarlia naborów na wolne stanowisko urzędnicze'' (regulamin do
wglądu u Sekretarza Gminy).
Pracownicy poddawani są kompleksowej ocenie wyników pracy pod kątem reaIizacji zadń,
przydatnoŚci zawodowej na dane stanowisko orazmoŻIiwości rozwojowych pracownika.
oceny dokonuje się co dwa lata.
Wszyscy pracownicy na bieŻąco uzupełniają wiedzę poprzez samokształcenie, ś|edzą
obowipujące przepisy i inicjują zmiany niezbędne w pracy. W związku zpowyŻszymnadązają
zazmuanall7i zachodzącymi w zakresie obsługi interesantów i obowiązkowego ustawodawstwa.



III. Struktura organizacyjna.

w ramach struktury 
'organizacyjnej został wprowadzony Zarządzeruem Wójta GminyBartniczka Regulamin orgarizacyjny Urzędu Gminy Bartnicźka, który określa zakres działaniai zadania urzędu, organizację urzędu' zasady i tryb funkcjonowanialJtzędu, podział zadan ikompetencji pomiędzy kierownictwem Uizędu, zadania i kompetencje poszczególnychwydziałow i samodzielnych stanowisk piu.y oraz zakres upowaznień udzielonychpracownikom do załatwiaria spraw.

W skład struktury orgarizacyjnej urzędu wchodzą v,ydziały oraz samo dzielne stanowiskapracy.
Struktura or gartizacyjna przedstawia się następuj ąco :

1. wójt Gminy
2. Wydział organizaryjno - prawny.

1) Sekretarz Gminy, administrat or bezpieczeństwa informacji'
2) Sekretariat, obrona cywilna, sprawy wojskowe, obronne i zarządzartia kryzysowego'

o chrony informacj i niej awnych, stypendia uczniowskie,
3) obsługa Rady Gminy' sprawy kadrówe i organizacyjne, archiwum zaŁJadowe,
4) Radca Prawny,
5) Informatyk, administrator systemów informatyc znych;

3. Wydział finansowy.
1) Księgowość budzetowa'
2) Podatki i opłaty lokalne, dziaŁalność gospodarcza, podatek od środków

transportowych,
3) Windykacj a podatkowa,
4) Kasa Urzędu;

4. Wydział infrastrukturyo ochrony środowiska i rolnictwa.
1 ) Zagospodarowanie ptzestrzennego, ochrona środowiska,
2) Zaopatrzenie wsi w wodę, gospodarka ściekowa, rolnictwo, BHP i p-poż,
3) Drogi, melioracja i ochrona przeclwpoŻarowa'
4) Gospodarki gruntami, lęśnictwo i gospodarki mieszkaniowej,
5) Zamowienia publiczne, pozyskiwanie środków pomocowy ch oraz współpraca z

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

5. Wydział oświaĘ kultury i sportu.
1) Kierownik wydziału;
2) Księgowość wydziału;
3) Animator sportu,,Orlik"

6. Urząd Stanu Cywilnego.
1) Kierownik USC, ewidencja ludności' dowody osobiste.
2) Zastępca kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste.
Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i
Stanowisko do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego' dodatków

mieszkaniowych i dodatków energetycznych
Pracownicy obsługi;
Gminna Ko misj a Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7.
8.

9.
10.



IV. Delegowanie uprawnień.

Poszczególni pracownicy posiadają imienne zakresy czynrrości 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' upoważnienia otaz pełnomocnictwa znajdują się w teczkach
osobowych. W Urzędzie Gminy Bartniczka obowiązuje równiez w tym zakresie Regulamin
Pracy ustalający organizację i porządek w procesie praay oraz związane z tym prawa i
obowiązki, z którymi każdy pracownik musi się zapoznaó.

B. Cele izarządzanie ryrykiem.

1. Misja

Misję Urzędu Gminy Bartniczka okreŚlono w Strategii Rozwoju Gminy talata 1999 _ 2015 w
sposób następujący: ,,Poprawa warunków Życiai zamoŻności społeczeństwa Gminy Bartniczka
poprzęZ tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w rolnictwie, turystyce, czystym przemyśle i
usługach w małych i średnich przedsiębiorstwach rozwijanych z uwzględnieniem zasad
ekorozwoju.".

2' określenie celów i zadan, monitorowanie i ocena ich realizacji.

Cele i zadania Urzędu Gminy Bartniczka na kaŻdy rok okreśIane są w formie pisemnej.
określenie celów i zadan za rok 20 1 6 występowało w :

- Strategii Rozwoju Gminy Bartniczka
- Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
- Wieloletnim Planie Finansowym
- Budżecie Gminy na rok2016.
Dokumenty wymienionej powyzej oraz zmiany w tych dokumentach podlegaj ą zatwierdzeniu
na podstawie odrębnych przepisów.

3. Mierniki

- Sprawozdania z realizacji celów i zadail' Urzędu Gminy za rok 2016 znajdują
odzwierciedlenie w następujących dokumentach,przyjmowanych przez RadęGminy:
- Protokołach z posiedzeń komisji i posiedzeń Sesji Rady Gminy
- Sprawozdaniu Wój ta Gminy B artniczka z realizacj|budzetu.

4. Identyfikacja i analizaryzyka oraz rcakcja na ryzyko.

ocena realizacji powyzszych celów i zadń następuje poprzez kontrolę bieżącą. Jako środki
zapobiegawcze stosowane są kontrole zewnętrzne: np. RIo NIK, Urząd Wojewódzki,ZUS.
Ryzyko niezrealizowania celów lub ztealizowania ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami
jest opisane w dokumentach z przeprowadzonych kontroli. Reakcją na ryzyko są uwagi
wnoszone przez kontrolujących w protokołach z kontroli orazrealizacjaza\ęcenpokontrolnych.

C. Mechanizmy kontroli.

Mechanizmy kontroli to wszystkie dziaŁartia mające na celu ograniczenie ryzyk. W ich skład
wchodzą przepisy plawa i wszystkie wewnętrzne uregulowania zawartę w znządzeniach
wewnętrznych i uchwałach organu stanowiącego. w ramach tego systemu w Urzędzie Gminy
działają procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje i wsĄyczne, protokoły z kontroli,



ewidencja kontroli wewnętrznej prowadzona w formie spisu spraw, a kontroli zevłnętrznej
ksipce kontroli znajdującej się u Sekretarza Gminy

regulamin v,rynagradzania pracowników,
regulamin pracy,
regulamin organizacyj ny,
zasady prowadzenia inwentaryzacj i,
zasady oceniania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
zasady naboru pracowników na stanowi ska urzędnicze,
zasady przeprowadzaniasłuŻbyptzygotowawczej i egzaminu kończącego te słuzbę,
zasady ochrony bezpieczeitstwa informacji i danych osobowych,
procedury gospodarowania mieniem stanowiącym własnośó Gminy Bartniczka
oraz procedury kontroli ich stosowania,

1 0) zasady dofinansowania zakupu okularów koryguj ących wzrok pracownikom,
II) zasady ewidencji i poboru podatków i opłat,
1 2) inne zasady ustalone zarządzeniami wewnętrznymi'

1 . Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

Dokumentacja dotycząca zarządzefi Wójta Gminy znajduje się u Sekretarza Gminy oraz na
stronie BIP Gminy. Zakłesy obowiązków oraz indywidualne upowaznienia poszcźególnych
pracowników znajdują się w teczkach osobowych pracowników. Dokumentacja z lontioli
zewnętrznej znajduje się u Sekretarza Gminy, który również prowadzi ksiĘkę kontroli.
Dokumentacja kontroli zarządczej znajduje się u Sekretarza Gminy.
W ramach dokumentacji kontroli zarządczej wszyscy pracownicy zostali zapoznani Z
zarządzentem Wójta Gminy w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarząd,czej w
Urzędzie Gminy Bartniczka i jednostkach orguizacyjnyc}r Gminy Bartniczka oruz zasad" jej
koordynacji.

2. Nadzór systemu kontroli zarządczej.

Nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej' efektownej i skutecznĄ realizacji
prowadzi Wójt Gminy oTaz osoby .vqlvznaczone na podstawie imiennych upowaznień do
przeprowa dzetia kontroli wydanych przez Wójta Gminy Bartniczka

3. Ciągłość działalności.

Nalezy zapewntć istnienie mecharrizmów sfuzących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki
sektora finansów publicznych, wykorzysĘąc między innymi wyniki analizy ryzyka.
Mechanizm niniejszy słuzy również uttzymaniu ciągłości działalności poprzez wyznacz:,enie
osób pełniących zastępstwo w trakcie nieobecnoŚci merytorycznegl pracownika oraz osób
odpowiedzialnych za zalządzanie. Podstawąrealizacji są stosowne upowaŻnienia oraz zapisy w
zakresach czynności pracowników.

4. ochrona zasobów.

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

1)

2)
3)
4)
s)
6)
t)
8)

e)



/

5. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodar czych.

W Urzędzie Gminy istnieją następujące mechanizmy kontroli:
- rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospod arczych,
- wszystkie operacje finansowe zatwierdzane są w porozumieniuzę SkarbnifiemGminy,
- istnieje podztał na obowiązki kluczowe,
- pracownicy stosują się do Instrukcji dotyczącej obiegu dowodów księgowych obowiązującej
wUrzędzie Gminy,

6. Mechanizmy kontroli dotyczące 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 zarządźania systernem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w IJrzędzie Gminy
B artni czka'' i sto sowan e są przez pracowników.

D. Informacja i Komunikacja

I. BieŻącainformacja.

osoby znządzające orM wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Bartniczka mają zapewniony
dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiąków. System komunikacji
umozliwia przepływ informacji i ich właściwe zrozumienie wewnątrz jednostki zarówno
pionowo jak i poziomo.

2. Komunikacj a wewnętrzna.

Aby zapewnić efekt1łvne mechanizmy przekazywania wuŻnych informacji w obrębie Urzędu
Gminy stosuje się: narady z udziałem pracowników, narady Wójta Gminy 

-z 
udziałem

kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pocńa elektroniózna, wewnętrzna sieó'
telefoniczna. Na bieżąco przekazuje się wszystkie istotne informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy. Na bieząco również pozyskiwane są rzetelne
informacje potrzebne do reaIizacji zadan. W ramach komunikacji istnieje równiez wymiana
między p o szcze gólnymi stanowiskami literatury i specj alist y cznej pfasy.

3. Komunikacja zewnętrzna.

W ramach komunikacjt zevmętrznej, której istotą jest przekazywanie informacji wszelkim
podmiotom zewnętrznym, a w tym i lokalnej społeczności w zakresie rcalizowartyci zadan oraz
osiągniętych celów stosuje się w llrzędzie Gminy Bartniczka: sprawozdanie Wójta Gminy
przekazywane na sesjach Rady Gminy, współpraca z mędiami, strona internetowa gminy, BIP,
zebrania wiejskie, konsultacje społeczne, tablice i gabloty informacyjne we wszystkich
sołectwach oraz w TJrzędzie Gminy, sesje Rady Gminy, przyjmowanie interesant ow ptzez
Wójta Gminy, ptzekazywanie sprawozdan do np. GUS, RIo, publikacja ogłoszeń dotyczących
zamówień publicznych na własnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Biuletynie
Zamowien Publicznych.



E. Monitorowanie i ocena.

Kierownictwo Urzędu Gminy dą4 do tego aby oceny systemu kontroli funkcjonującego w
jednostce dokonywać w sposób ciągły i systematyczny, a pojawiające się problemy rozwiązuje
się na bieżąco. osoby upowaznione do przeprowadzania kontroli zobowiązale są do biezącej
oceny systemu kontroli zarządczĄ'
W ramach poszczegóInych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy nabieŻąco monitoruje
się skutecznośó poszczególnych elementów systemu kontroli załządczej, co umożliwia
r o zwiryyw ałlje p o szcze g ó lnych probl emó w na bieŻąc o .

W ramach monitorowania i oceny pracownicy zostalizobowiązani w zakresach obowiązków do
dokonywania kontroli wewnętrznej na zEmowanYm stanowisku, przestrzegania procedur
kontroli wewnętrznej oraz dokonywania samooceny przestrzegania tych procedur.
Wnio ski ze spo sobu realizowan ia zadan służbowych są wyciągan e na bieżąco .

Bartniczka dnia: 30.03 .2017 r.

Sporządził:
Sekretarz

Benedykt Kamiński
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