oświadczenie o stanie kontroli zarządczei
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

zarok?Ol?
Dział I

lako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

i

efektyłvnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i
zadań w sposób zgodny z prawem, efeĘ''wny, oszczęd,ny i terminowy, a w szczególności dla
zapewnienia:

_
_
_
_
_
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zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami Wewnętrznymi,
skuteczności i efektywności działania,

wiarygodnościsprawozdań,
ochrony zasobów,
prZestrzegania i promowania Zasad' etycznego postępowania,
efekt]''wności i skuteczności przepły'wu informacji,
zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowane1przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Mieściei Gminie sztum, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy sztum oraz iednostkach
organizacyinych gminy
CzęśćA
tr W

wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

zarząd'cza.

wśB
/

w ograniczory]m stopniu funkcjonowoło odel{watna. skuteczna i

efekwna kontrola

zarzqdcza.

Zaslrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarząd'czej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w
dziale Il oświadczenia.

CxĘćC
n nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i

efekłwna kontrola zarząd,cza.

Zastrzeżenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarząd'czej wraz z planowanymi działaniami,
1

które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w
dziale ll oświadczenia.
CzęśćD
N

iniejsze oświadczenieopiera się na moiei ocenie

i

informacjach dostępnych

w

czasie

sporządzania niniejszego oświadczenia pochodząCych zi

y'
/

monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych
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procesu zarządzania ryzykiem,

aud}tuwewnętrznego,

kontroliwewnętrznych,
kontrolizewnętrznych,
innych źródeł informacji: oświadczaniao stanie kontroli zarządczej za rok2012 złożone
Drzez:

1' Zastępcę Burmistrza Mizsta i Gminy Sztum

2' Skarbnika Miasta i Gminy sztum fiednocześnie kierownika Referatu FinansowoBudżetowego)

3' Sekretarza Miasta i Gminy Sztum (jednocześnie kierownika Referotu ogólnoOrganizaMnego)
4. Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury
5. Dyrektora Miejsko-Gminnego ośrodkaPomocy Społecznej
6. Dyrektora Miejsko-Gminnego ZespoŁu oświaĘl
7. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

8. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju

9' Kierownika Referatu Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicq
i

O

10.
11.
12.

rg

anizacj ami

P

ozarzqdowymi

Kierownika Referatu Podatkowego
Kierowniką Referatu Gospodarki Komunalnej

i

Spraw obywatelskich

Kierownika Referatu Planowonia Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami

iMajqtku

/

)ednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoli

mogłyby

któ

wpłynąćna treśćninieiszego oświadczenia.
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52tum,28.02.2013

Dział II

I.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządcze1w roku ubiegĘm.

Zastrzeżenia doąlczq obszaru zarzqdzania infrastrukturq drogowq' W wyniku przeprowadzonego
audytu wewnętrznego stwierdzono konieczność wprowadzenia sprawnego i efektywnego systemu

zarzqdzania infrastrukturq drogowq, zwiększenia kompetencji pracowników realizujqcyh zadania

z tego zakresu' Na podtsawie monitoringu realizacji zadań stwierdzam ponadto, że wzmocnienia

wymagajq kompetencje pracowników w ząkresie ZnajomośCi przepisów prawa zamówień
publicznych _ w zakresie umożliwiajqcym efektywnq współpracę z zatrudnionym w Urzędzie
Miasta i Gminy Sztum specjalistq ds' zamówień publicznych.

2. Planowane działania, które zostaną
kontroli zarządczej-

podjęte w celu poprawy funkcjonowania

Raport audytora wewnętrznego z kontroli funkcjonowania obszaru zarzqdzania infrastruktura
drogową zawiera zalecenia niezbędne do realizacji w celu zapewnienia efekĘwności procesu
zazqdzania infrastrukturo drogowq' Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej został
zobowiqzany do przedstawienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w,ynikających z ww.
zaleceń'

Ponadto pracownicy zajmujqcy się pr4)gotowaniem przetargów z zakresu gospodarki komunalnej
będq podnosić swoje kwalifkacje uczestniczqc w szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych'

