Oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
za rok 2018
Dziat I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,skutecznej
i efektywnej kontroli zarzqadczej, tj. dziatari podejmowanych dla zapewnieniarealizacji celow

i zadan w spos6b zgodny z prawem, efektywny, oszczednyi terminowy,a w szczegélnoécidla
zapewnienia:

- zgodnoéci dziatalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymi,
~

skutecznoSci i efektywnosci dziatania,

— wiarygodnosci sprawozdan,
—

ochrony zasobéw,

—

przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,

—

efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji,

—

zarzadzania ryzykiem,

oSwiadczam,ze w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finanséw publicznych

Miescie i Gminie Sztum, tj. w Urzedzie Miasta i Gminy Sztum oraz jednostkach
organizacyjnych gminy

CzeS¢A
O w wystarczajacym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarzqdcza.
C:

ff B

¥ wograniczonym stopniu funkcjonowata adekwatna. skuteczna i efektywna kontrola
zarzadcza,

Zastrzezenia dotyczace funkcjonowania kontroli zarzadczej wraz z planowanymidziataniami,
ktore zostana podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej, zostaty opisane w
dziale I] oSwiadczenia.

CzeséC
0 nie funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzadcza.

Zastrzezenia dotyczace funkcjonowania kontroli zarzadczej wraz z planowanymidziataniami,
4

ktére zostana podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej, zostaly opisane
w dziale I] oSwiadczenia.
Czes¢ D
Niniejsze oSwiadczenie opiera sie na mojej ocenie 1 informacjach dostepnych w czasie

sporzadzanianiniejszego oSwiadczenia pochodzacychz:

Y monitoringu realizacji celéw i zadan,
S

samooceny kontroli zarzadczej przeprowadzonej z uwzglednieniem standard6w

NSN

procesu zarzadzania ryzykiem,

NN

kontroli zarzqadczej dla sektora finanséw publicznych

kontroli wewnetrznych,

audytu wewnetrznego,

4

kontroli zewnetrznych,

innych Zrédetinformacji: oSwiadczania o stanie kontroli zarzadczej za rok 2018 ziozone
przez:

—

Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

—

Skarbnika Miasta i Gminy Sztum (jednoczesnie kierownika Referatu Finansowo-Budzetowego

—

Sekretarza Miasta i Gminy Sztum (jednoczegnie kierownika Referatu Organizacyjnego i

Zam6wien Publicznych)
—

Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury

—

Dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej

—

Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespotu Oswiaty

—

Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego

—

Kierownika Referatu Inwestycji

—

Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego

~—

Kierownika Referatu Podatkowego

—

Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczenstwa

—

Kierownika Referatu Planowania Przestrzennegoi Majatku

—

Dyrektora Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi

—

Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Sztumie

—

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie

— Dyrektora Publicznego Ziobka w Sztumie
—

Dyrektora Zespotu Szkét w Czerninie

—

Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 2 w Sztumie

Jednoczesnie oSwiadczam,Ze nie sa mi znaneinnefakty lub okolicznoSci, kt6re mogtyby
wptynaé na tres¢ niniejszego oSwiadczenia.

Bi\nmistr2 Miksta j Gminy
\ feszeH Vabor

odpis
Dziat fl
1. Zastrzezenia dotyczace funkcjonowania kontroli zarzadczej w roku ubiegtym.
W wyniku przeprowadzonego w roku 2018 audytu wewnetrznego w Urzedzie Miasta i Gminy

Sztum oraz Sztumskim Centrum Kultury stwierdzono problemy z realizacjq:
a) zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej do 30 000 euro - dot. Referatu Gospodarki

Komunalnej i Bezpieczeristwa
b) umowy na zarzqdzanie gminnym zasobem komunalnym - dot. Referatu Planowania
Przestrzennego i Majqtku
c) obowigzkéw zarzqdcy drogi - dot. Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczenstwa
d) funkcjonowania kontroli zarzqdczej w Sztumskim Centrum Kultury oraz efektywnosci i
adekwatnosci funkcjonowania kontroli zarzqdczej w organizacji pracy w Sztumskim
Centrum Kultury.
2. Planowane dziatania, ktére zostanga podjete w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarzadczej.
a) Biezqcy nadzor nad przestrzeganiem zarzqdzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w

sprawie udzielania zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 30 000
euro, szkolenia oraz samoksztatcenie pracownikéw w zakresie prawa zaméwien publicznych..
b) Analiza i podjecie stosownych decyzji w zakresie funkcjonowania systemu zarzqdzania
gminnym zasobem komunalny wypracowano nowe rozwiqzania dotyczqce powyzszego
obszaru

oraz zmodyfikowano obowigzujgce uprawnienia i obowigzki zarzqdcy ft.

Przedsiebiorstwa Wodociggéwi Kanalizacji Sp. Z 0.0. w Sztumie, zawarto nowe umowy..
c) Analiza i podjecie stosownych decyzji w zakresie funkcjonowania systemu zarzqdzania
drogami gminnymi w zakresie prawidtowosci wydawania zezwolen, decyzji oraz innych
ustawowych obowigqzkow..
d) Ze wzgledu na niewlasciwe funkcjonowanie kontroli zarzqdczej w wielu obszarach w
Sztumskim Centrum Kultury planuje sie wprowadzenie planu naprawczegowjednostce.

Ponadto z oSwiadczenia o stanie kontroli zarzqdczej dyrektora Miejsko-Gminnego Zespotu
Oswiaty (MGZO) wynika, ze konieczne jest uaktualnienie obowiqzujacych w MGZO

zarzqdzenia dyrektora w sprawie zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej
nieprzekraczajacej 30000 euro oraz zarzqdzenia w sprawie polityki rachunkowoéSci.
Natomiast w zakresie przetwarzania danych w MGZO nalezy zmienic obowiazujace

sprawie

wprowadzenia dokumentacji zapewniajqcej ochrone przetwarzania danychosobowych.

Ww

zakresie polityki rachunkowosci nalezy zmienié obowigqzujgce zarzqdzenie Dyrektora w
sprawie okreslenia zasad (polityki) rachunkowosci w MGZO uwagledniajgc dotychczasowq
praktyke, zmiane przepis6w prawa, zmiane programu ksiegowego i wnioski wynikajqce z

biezqcej pracy.
Z oSwiadczenia Dyrektora Szkoty Podstawowej Nr 1 w Sztumie zastrzezenia dotyczg obszaréw
zwiqzanych ze zgodnosciq dokumentacji wewngtrzszkolnej z obowiqzujqcym prawem

oSwiatowym. W dokumentacji pracowniczej nalezy zmodyfikowaé i uaktualnié zakresy
czynnosci pracownikoéwszkoty.
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