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Informacja

z funkcjonowania kontroli z^rządczej w roku 2018

w Urzędzie Gminy Bańniczka

Kontrola Zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działart
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny ź prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy. Definicja ta określonl została w art. 68 ustawy z 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. IJ. z2OI7 r. poz.2077 zpóźn. zm.)'

'Ustalając procedury w zakresie kontroli zarządczej przeprowadzonej w lJnędzie Gminy
Bartniczka oparto się na Komunikacie Nr 23 Ministra finansów zdnia 16 grudnia 2009 r.w
sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.IJrz. MF Nr 15,
y2z. 8a z drńa 30 grudnia 2009 r.) orazZuządzenia Wójta Gminy Bartniczkaz dnia27 sierpnia
20]0 roku w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zaruądczej wlJtzędzie Gminy Bartnicźkai
jednostkach organizacyjnych Gminy Bartniczka oraz zasad jej koordynacji.

Sitan<1ard1' o]<r'eślono 1a' pięciu grupach oclporł,iac1ającyclr poszczegollr),lłl elcllrentonr ]<ontroli
zarządczej:
A. Srodowisko wewn ętrzne
B. Cele i zarządzanie ryzykiem
C. Mechanizmy kontroli
I). Informacja i komunikacja
E. Monitorowanie i ocena

A. Środowisko wewnętrzne '- !

I. Przestrzeganie wańości etycznych.

Zasady etyczne dla pracowników Urzęclu Grniny Bańniczka, określają przepisy odrębne, w
szozegó1noŚci: ustawa o pracownikach samorządołvych i kodeks postępowania
administracyjnego. Pracowników Gminy Bartniczka obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników
Sanrorządo1auych Urzędu Gnrjny Rat-tniczl<a 11,prołr,ac1zony Zarządzenjem Nr 26110 Wójta
(lrrriny I:lartniczka r, dnia 30 sicrplria 2010 roku.

II. Kompetencj e zawodowe.

Pracownicy Urzędu Gminy Bartniczka posiadają wiedzę, urniejętności i doświadczenie
pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać zadania powierzone zakresem czynności i
obowiązków. Zasady zatrudniania określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
Proces naboru na stanowiska pracy w LJrzędzie Gminy prowadzi się w sposób zapewniający
wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie przeprowadzania naborów na wolne stanowisko utzędnicze'' (regulamin do
wglądu u Sekretarza Gminy).
Pracorvnicy poddawarri są kornpleksolvcj occlrie
przydatności zawodowej na dane stanowisko oraz
oceny dokonuje się co dwa lata.

wynikow pracy pod kątenr realtzacjt zadan,
mozliwości rozwoj owych pracownika.

Wszyscy pracownicy na bieżąco uzupełniają wiedzę popr:ez samokształcenie, ś|edzą
obowiązujące przepisy i inicjują zmiany niezbędne w pracy. w związklzpovłyższymnadążają
zazmianami zachodzącymi w zakresie obsługi interesantów i obowiązkowego ustawodawstwa.



m. Struktura organizacyjna.

w ramach struktury organizacyjnej został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy
Bartniczka Regulamin oryanizacyjny Urzędu Gminy Bartniczka,który okeśla zakres dział'ania
t zadania urzędu, organizację urzędu, zaiady i tryb funkcjonowania Urzędu, podział zadan i
kompetencji pomiędzy kierownictwem Urzędu, zadania i kompetenóje poszczególnych
wydziałow i samodzielnych stanowisk piu.y otaz zakres upowuźni.Ł udziólonych
praco wnikorn do załatwiulia spraw.
W skład struktury organizacyjnej urzędu wchodzą vłydziały oraz samodzielne stanowiska
pracy.
Struktura or ganizacyjna przedstawia się następuj ąco :

1. wójt Gminy
2, Wydział organizacyjno - prawny.

1 ) Sekretarz Gminy, administrat or b ezpieczeństwa inforrnacj i,
2) Sekretariat, obrona cywilna, sprawy wojskowe' obronne i zarządzana kryzysowego,

ochrony informacj i niej awnych, stypendia uczniowski e,
3) obsługa Rady Gminy, Sprawy kadrowe i organizacvjne, archiwumzal<ł'adowe,
4) Iladca Prawny,
5) J trf'ornlatyk, administrator systenrów irrformatyc zny ch;

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

transportowych,
3) V/indykacj a podatkowa,
4) Kasa Urzędu; . . L

4. Wydział infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa.
1) Zagospodarowanie przestrzennego, ochrona środowiska,
2) Zaopatrzenie wsi w wodę, gospodarka ściekowa, rolnictwo, BHP i p-poż,
3) ])rogi, rnelioracja i ochrona przccirł'pozal.owa'
4) Gospodarki gruntami, leśnictwo i gospodarki mieszkaniowej,
5) 7,al''nówienia publiczne, poz1,skiwanie środków pomocowych oraz współpraca z

o rgitn i za cj aml p ozar Ząd o u,1,m i,
6) Ufu:zytlranra czystoścl i porząiiku rł' gnlitlie, ooJlrona zt1rorviii;

5. Wyd.ział oświaĘ kultury i sportu.
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. Stanorvisko do Spra\Y świarlczeń z funduszu alimentacyjnego, dorlatkórv

mieszkaniowych i dodatków energefycznych
9. Pracorvnicy obsługi;
1 0. Gminna Ko misj a Rozwiązywania Problem ów Alkoholowych.



IV. Delegowanie uprawnień.

Poszczególni pracownicy posiadają imienne zakresy czynnoŚci regulujące ich obowiązki i
uprawnienia. Powierzone uprawnienia i obowiązki dokonywan.1ą *yłącznie w formie
9-t9emnej i potwierdzone podpisem pracownika przyjmującego te upiawnienia i obowiązki.
Wszystkie zakresy czynności, upowaznienia orłz płno*o.nictważnajdują się w teczkach
osobowych. W Urzędzie Gminy Bartniczka obowiązuje również w tym ,ukr.ri. Regulamin
P1acy. ustalający otganizację i porządek * pro..ri. pracy oraz związane z tym prawa i
obowiązki, z którymi każdy pracownik musi się ,upornuZ.

B. Cele izarządzanie ryrykiem.

1. Misja

Misję Urzędu Gminy Bartniczka określono w Strategii Rozwoju Gminy nalata lg9g _ 2015 w
sposób następujący: ,,Poprawa warunków życiai zańożności śpołeczeństwa Gminy Bartniczka
poprzez tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w rolnictwie' turystyce, czystymprzemyśle i
rsługach w małych i średnich przedsiębiorsiwach rozwijanycń ź ,*r[tędnieniem zasad
ekorozwoju."-

2. określenie celów i zadan, monitorowanie i ocen a ich realizacji.

Cele i zad.arlia Urzędu Gminy Bartniczka na kuzdy rok określane są w formie pisemnej.
określenie celów i zadń za rok 2018 występowało w :

- Strategii Rozwoju Gminy Bartniczka
- Wieloletnim Planię Inwestycyjnym
- Wieloletnim Planie Finansowym : .

- Budzecie Gminy na rok2018
Dokumenty wymienionej powyzej oraz zmiany w tych dokurnentach podlegają zatwierdzenhl
na podstawie odrębnych przepisów'

3. Mierniki

- Sprawozdania z realizacji celów i zadan Urzędu Gminy Za rok 2018 znajdu1ą
odzrł'ielcjed1etlie lv następując1,ch c1okumentaclr, przyjrrlowaiiych przezRadęGnlill1,:
- PrototrrolzLclt z po-siecizeri komisji i posicdzeri Scsji Rzrc11, 6n,i,r),
_ Sprawozdan iu Wój ta Gminy B artniczka z realizacjibudzetu.

4. I d entyfi kacj a i analiza ry zyka or az r eakcj a na ry zyko .

ocena realtzacji powyŻszych celów i zadan następuje poptzez kontrolę bieżącą. Jako środki
zapobiegawcze stosowane są kontrole zevłnętrzne: np. RIo NIK, Urząd Wojewód.zki, ZUS.
Ryzyko ruenea|izowania celów |ub zrealizowania ich niezgodnie z obowiązującymiprzepisami
jest opisane w dokumentach z ptzeprowadzonych kontroli. Reakcją na 

-ryiyko_ 
są uwagi

wnoszone przez kontrolujących w protokołach z kontroli orazreaLizacjazaleceńpokontrolnych'

C. MechanizmS' lrontroli.

Mechanizmy kontroli to wszystkie działania mające na celu ograniczenie ryzyk. W ich skład
wchodzą przepisy prawa i wszystkie wewnętrzne uregulowania zawarte w zuządzeniach
wewnętrznych i uchwałach organu stanowiącego. W ramach tego systemu w TJrzędzie Gminy
działają: procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje i wytycźne, protokoły z kontroli,



ewidencja kontroli wewnętrznej prowadzona w formie spisu spraw, a kontroli zevłnęttznej
ksiązce kontroli znajdującej się u Sekretarza Gminy.

regulamin wynagr adzania pracowników,
regulamin pracy,
re gul amin or ganizacy jny,
zasady prowadzenia inwentar yzacji,
zasady oc eniania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędn iczy ch,
zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze,
zasady przeptowadzania słuŻby przygotowawczej i egzarninukończącego te słuzbę,
zasady ochrony bezpieczeństwa informacji i danych osobowych,
procedury gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Bartntczka
oraz procedury kontroli ich stosowania,

10) zasady dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrokpracownikom,
11) zasady ewidencji i poboru podatków i opłat,
1 2) irrrre zasady ustalone zarządzeniami wewnę tr znymi.

1 . Dokumentowanie systemu kontroli zarząd,czej.

Dokumentacja dotycząca zarządzeń Wójta Gminy znajduje się u Sekretarza Gminy oraz na
stronie BIP Gminy. Zahesy obowiązków oraz indywidualne upowaznienia poszcźególnych
pracowników znajdują się w teczkach osobowych pracowników. Dokumentacja z lontroli
zewnęttznej znajduje się u Sekretarza Gminy, który również prowadzi księkę kontroli.
D okumentacj a kontro li zarządczej znaj duj e się u S ekre t.uza Gniny .
W ramach dokumentacji kontroli zarządczej wszyscy pracownicy zostali zapoznani z

. zarządzetiem Wójta Gminy w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zirządczej w
Urzędzie Gminy Bartniczka i jednostkach or_ganizacyjnyclr Grniny Bartniczka oraz zasad,- j€1
koordynacji.

2. Nadzór systemu kontroli zarządczej.

Nadzór rrad wykonaniem zadan w ceiu icil oszczędnej, efektowrrej i skutecznej realtzacjt
prowa<lzi v/ójt Gminy oraz osoby .uqvznaczone na podstawie imiennych upowaznień do
pIZepIowacizcrlia korrtr'o1i rł,ydanych pI Ze Z Wól ta Grrriny B artni czka.

3. Ciągłość clziałalności.

Nalezy zapewnió istnienie mechanizmów słuzących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki
sektora finansów publicznych, wykorzystując między innymi wyniki analizy ryzyka.
Mechanizm niniejszy służy równieŻ utrzymaniu ciągłości tlziałalności poprzez vłyznaczenie
osób pełniących zastępstwo w trakcie nieobecności merytorycznego pracownika oraz osób
odpowiedzialnych zazaruądzatie. Podstawąrealizacji są stosowne upowaznientaorazzapisy w
zakresach czynności pracowników.

4. ochrona zasobów.

Jako dowód ochrony zasobow ludzkicir w lJrzędzie Grniny 1uŃcjonuje Regulamirr Pracy
Urzędu Gminy Bartniczka wprowadzony Zarządzeniem Nr 25109 Wójta Gminy Bartniczka z
dnta21sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Grniny Bartniczka. do
stosowania przez wszystkich pracowników. Dostęp do zasobów finansowych, materialnych i
informatycznych mają wyłącznie osoby upoważnione. Wprowadzone są niezbędne ogranicżeńia
w formie haseł do komputeróvł orazhaseł do programów niezbędnych podczas pracy

1)

2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)
e)



5- Szczegółowe mech anizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodar czych.

W Urzędzie Gminy istnieją następujące mechanizmy kontroli:
- rzetęlne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodar czych,
- wszystkie operacje finansowe zatwićrdzane są w poro"urnl"oiu ze Skarbnikiem Gminy,
- istnieje podziaŁna obowiązki kluczowe,
- pracownicy stosują się do Instrukcji dotyczącej obiegu dowodów księgowych obowiązującej
wUrzędzie Gminy,

6. Mechanizmy kontr o|i doĘ czące systemów informat y czny ch.
Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa danych systemów informatyc rnyóh, opisane- zostały w ,,Polityce
bezpieczeństwa Urzędu Gminy Bartniczka]' i' ,,Instrukcji zarządźania systernem
informatycznym słuzącym do ptzetwarzania danycń osobowych w lJrzędzie Gminy
B artniczka'' i sto sowan e są przez pracowników.

D. Infornra cja i Komunil<acja

1. BieŻącainformacja.

osoby zarządzające otaz wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Bartniczka mają zapewniony
dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowipków. System komunikacji
umozliwia przepływ informacji i ich właściwe zrozumienię wewnątrz jednostki zarówno
pionowo jak i poziomo.

2. Komunikacja wewnętrzna.

Aby zapewnić efektywne mechanizmy ptzekazywania waznych informacji w obrębie Urzędu
Gminy stosuje się: narady z udziałem pracowników, narady Wójta Gminy z udziałem
kicrorvlrikór'r, jedirostek organizacyjn1,ch gnriny, poc,Zta elektroniczna, rverłłlętrzna sieó
telefoniczna. Na bteŻąco przekazuje się wszystkie istotne informacje niezbędne do
prarvidłou,ego funkcjonowania Urzędu Gnriny. Na bieząco róułriez Poąl5fti*u''e są rzetelne
irrforrrracJe potrzebne do reallzac.ji z'adań. W ramach korrrrrnikacji islnieje rowniez- wytniana
m iędzy p o szcze golrryrni stanor.vi skarrri itteratury i sp eoj ali s ty uzrrcj pl'as)/'

3. Komunikacj a zewnętrzna.

W ramach komunikacji zewnętrznej, której istotą jest przekazywanie informacji wszelkim
podmiotom zewnętrznYfl, 4 w tym i lokalnej społeczności w zakresie realizowany ch zadai oraz
osiągniętych celów stosuje się w lJrzędzie Gminy Bartniczka: sprawozdanie Wójta Gminy
ptzekazywane na sesjach Rady Gminy, współpraca z mediami' strona internetowa gminy, BIP,
zebrania wiejskie, konsultacje społeczne, tablicę i gabloty informacyjne we wszystkich
sołectwach oraz w lJrzędzie Gminy, sesje Rady Gminy, przyjmowanie interesantów ptzez
Wójta Gminy, przekazywanie sprawozdan do np. GUS, RIo, publikacja ogłoszeń dotyczących
zamórvieli publicznych na. rł'łasrlej stronie Biu]etynu InfoLrrracji Publicznej oraz Biulet1mie
Zamówrcn Publicznych.



E. Monitorowanie i ocena.

Kierownictwo Urzędrr Gminy dąŻy do tego aby oceny systernu kontroli funkcjonującego wjednostce dokonywać w sposób ciągły i syJtemaiy czny,' a_pojtwiające się problemy rózwiĄzuje
się na bieżąco. osoby upowaznio''ó do przeprowadzaniakintroli zobowiązane są do bieźąĘ
oceny systemu kontroli zarządczej.
W ramach poszczególnych wydziaław i samodzielnych stanowisk pracy nabieŻącomonitorujesię skutecznośó poszczególnych elementów ,y.i.-u kontroli 

^ 

znządczej, co umoz1iwia
r o związy wani e p o s z c ze golny ch p ro b 1 emó w na bi óząc o'
W ramach monitorowania i oceny pracownicy zostali zobowiązani w zakresach obowiązków do
dokonywania kontroli wewnętrznej na ruj.o**y- stanowisku, przestrzegania procedur

Pnloli wewnętrznej orazdokonywania samooceny przestrzeganiatycń procedur.
Wnio ski ze spo sobu realizowan ia zadań słuzbowyń są wyciągan e na bieząco.

Bartniczka dnia: 29.03.2019 r.

Sporządził:
Sekretarz

Benedykt Kamiriski
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