oświadczenieo stanie kontroli zaruąlleei
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
za rok 2013

DziałI
fako osoba odpowiedzialnaza zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej,tj. działait podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów

izada(t w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,

aw szcze5ólności dla

zapewnienia:
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczności i efektywności działania,

wiarygodności spraw ozd'ań,
ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywnoś ci i skute czno ści przepływu i nformacj i,
zarządzania ryzykiem,

oświadczam,żew kierowanejprzeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Mieście i Gminie Sztum, ti.

w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz

jednostkach

organizacyinych gminy
CzĄsć^
n w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna,

skutecznai efektywna kontrola

zarządcza'

CzĘśB

,/

w ogrąniczonym stopniufunkcjonowała adelapatna. skuteczna i efek?lwną kontrola

zarzadcza.
Zastrzeżenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontrol'i zarządczej, zostały opisane w
dziale II oświadczenia.

WśC
n nie funkcjonowała adelołatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza'

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
1

które Zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontr o|i zarząd,czej, zostały opisane
w dziale II oświadczenia.

CzęśćD

Niniejsze oświadczenieopiera się na mojej ocenie

i

informacjach dostępnych

w

czasie

sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzący ch z:

ł
,/
,/
,/
,/
,/
ł

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

audytu Wewnętrznego,

kontroli Wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródełinformacji oświadczaniao stąnie kontroli zarzqdczej za rok 20L3 złożone
Drzez:

1. Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

2. Skarbniką Miąsta i Gminy Sztum (jednocześnie kierownika Referatu FinansowoBudżetowego)

3. Sekretarzą Miasta i Gminy Sztum (jednocześnie kierownika Referatu ogóIno0rganizacyjnego)
4. Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury

5' Dyrektora Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej
6. Dyrektora Miejsko'Gminnego Zespołu )światy
7. Kierownika Urzędu Stąnu Cywilnego

8. Kierownika Referatu Inwestycii i Rozwoiu
9. Kierownika Referatu Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicq
i 0rg anizacj ami Pozarzqdowymi

10.
11.

Kierownika Referatu Podatkowego
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich

1-2. Kierownika
i Majqtku

Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami

mogłyby

|ednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okol
wpłynąć na treśćniniejszego oświadczenia.

Burmisffz

Gminy

Sztum, 28.02.2014

Dział II

1'' ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarząd,czej w roku ubiegłym.
Z a str z e ż e ni

1'.

a d oty czyły :

obszaru zarzqdzania infrastrukturq drogowq.

W

wyniku audytu wewnętrznego

przeprowadzonego w roku 2012 stwierdzono koniecznośćwprowadzenia sprawnego i
efektywnego systemu zarzqdzania infrastrukturq drogowq, zwiększenia kompetencji
pracowników realizujqcyh zadania w tym zakresie. W zwiqzku z powyższym w roku 2013
skierowano merytorycznych pracowników ną dodatkowe szkolenia z zakresu przepisów

prawa zamówień publicznych _ w zakresie umożliwiajqcym efekwwnq współpracę z
zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum specjalistq

ds.

zamówień publicznych, na

szkolenia z zakresu zarzqdzania drogami oraz przepisów KPA. Ponadto dokonano zmian
organizacyjnych i personalnych, w tym na stanowisku kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej i Spraw )bywatelskich zatrudniajqc w drodze otwartego nąboru kanQydata z
dużym doświadczeniem w zakresie zarzqdzania infrastrukturq gminnq.

2' obszaru planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. W wyniku kontroli
wewnętrznej stwierdzono nierównomierny

i

nieefektywny

podział zadań

pomiędzy

pracowników Referatu Planowanią Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Majqtku, co miało wpw na terminowośći skuteczność załahłtliania spraw.

3. w

zakresie realizacji spraw dot. dowodów osobistych. W wyniku kontroli wewnętrznej

stwierdzono brak systemaq]czności, dokładnościi znajomościprzepisów prawa
pracownika

realizujqcego

zadania. Zwiększono nadzór nąd pracownikiem

u

ds'

dowodów osobistych, zobowiqzano go do zapoznania się ze stosownymi przepisami i

wykonania w okreśIonym terminie zaleceń wynikajqcych

z

przeprowadzonej kontroli'

par oczu" podczas oauierania przesyłek z
osobistymi, a także zobowiqzano pracownika do

Wprowadzono zasatlę ,,dwóch
wyprodukowanymi dowodami

poświadczania własnym podpisem w dzienniku korespondencji, iż sprawdził, że zawartość
przesyłki z dowodami osobistymi jest zgodna z przesłanym wykazem dowodów.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w
kontroli zarządczej.

celu poprawy funkcjonowania

W zakresie infrastruktury drogowej - planuje się kontynuację działań naprawczych podjęqlch w roku
201-3, tj'

wzmacnianie kompetencji pracowników zajmujqqlch się sprawami infrastruktury drogowej,

nadzór nad realizacjq zadań wg. przyjętego harmonogramu i monitorowanie ryzyk okreśIonych dla
ww. zadań'

W zakresie planowania przestrzennego

i

gospodarki nieruchomościami - wdrożono zmiany

organizacyjne w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościąmii Majqtku,

zobowiqzano kierownika do opracowąnia efekĘlwnych zakresów obowiqzków dla okreśIonych
pracowników referatu.
W zakresie dowodów osobistych planuje się utrzymywać zwiększony nadzór nad pracownikiem ds.

dowodów osobistym,

w

szczegóIności

w zakresie

stosowania przepisów

i

realizacji procedur

ustalonych w wyniku kontroli wewnętrznej.
We ws4lstkich opisanych obszarach planuje się kontynuację efel<tywnego podnoszenia l<ulalifikacji
przez pracowników, monitorowanie ryzyk przez kierowników referatów.

Ponadto planuje się bieżqcq realizację audytu wewnętrznego zgodnie z przyjętym Planem Audytu
Wewnętrznego na 2014 r.

i GrrrinY

