oświadczenie o stanie kontroli zarządczei

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
za rok ZOL4
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ako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
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Cz,ęść^
n w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna,

skutecznai efektywna kontrola

zarządcza'
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'/

w ograniczorylm stopniufunkcjonowąła adekwatna' skuteczna i

efekwna kontrolą

zarzadcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostałv opisane w
dziale II oświadczenia.

wńc
n nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza'

Zastrzeżenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
't

które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontr o|i zarząd,czej, zostały opisane
w dziale II oświadczenia.
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procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeŁ informacji: oświadczania o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 złożone
Drzez:
Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Skarbnika Miasta i Gminy Sztum [jednocześnie kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego
Sekretarza Miasta i Gminy Sztum ffednocześniekierownika Referatu ogólno-0rganizacyjnego)
Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury
Dyrektora Miejsko-Gminnego ośrodkaPomocy Społecznej
Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu oświaty

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju

Kierownika Referatu Programów Pomocowych, Współpracy

z

Zagranicą

i

organizacjami

Pozarządowymi

Kierownika Referatu Podatkowego
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
Dyrelrtora SzkoĘ Podstawowej w Nowej Wsi
Dyrektora Gimnazjum nr 1w Sztumie
Dyrektora Publicznego Przedszkola nr L w Sztumie
Dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie
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wpłynąć na treśćniniejszego oświadczenia.
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1.

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarząd'czej w roku ubiegłym'

Z a strz

e

żenia d oty c zyły :

1. realizacji procesu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta

i

Gminy

Sztum _ stwierdzono uchybienia w zakresie kontroli realizacji zawarĘch umów ną
odbieranie i zagospodarowwanie odpadów komunalnych'

2. sposobu realizacji zadań zwiqzanych
pielęgnacyjnych na zadrzewieniach

i

z wycinkq

drzew, przeprowadzania prac

zakrzewieniach, wykonania nasadzeń drzew i

krzewów w ramach kompensacji przyrodniczej.

3. w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościąmi - w toku bieżqcej
kontroli s\uierdzono problemy z terminowościq realizacji niektórych zadań referatu.

4. realizacji spraw

dot. dowodów osobistych

problemy z systematycznościq

i

- w wyniku

bieżqcej kontroli stwigrdzono

dokładnościqu pracownika realizujqcego ww. zadania.

Prowadzony jest stały nadzór nad wykonywaniem ządań przez pracowniką ds. dowodów
osobistych.

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

1.

celu poprawy funkcjonowania

W zakresie realizacji procesu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i

Gminy Sztum

- w ramach reąIizacji zaleceń

poaudytowych wdrożono system kontroli

realizacji zawartych umów na odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych.
2.

W zakresie sposobu realizacji zadań zwiqzanych z wycinkq drzew, przeprowadzania prac

pielęgnacyjnych

krzewów

ną zadrzewieniach

w ramach

i

zakrzewieniąch, wykonania nasadzeń drzew i

kompensacji przyrodniczej

-

dokonąno zmian organizacyjnych i

wzmożono nadzór nad realizacjqww. zadań.
3.

W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami _ dokonano zmian

organizacyjnych

w

referacie, wzmożono nadzór nąd terminowościq i efektywnościq

wykonywania zdań.
3
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W zakresie realizacji spraw doL dowodów osobistych planuje się nadal utrzymywać
zwiększony nądzór nad pracownikiem

ds.

dowodów osobistych, w szczególności w zakresie

stosowania przepisów i realizacji procedur'

podnoszenia l<ulalifikacji
We wszystkich opisanych obszarach planuje się kontynuację efektywnego
przez pracowników, monitorowanie ryzyk przez kierowników referatów'
przyjętym Planem audytu
Ponadto planuje się bieżqcq realizację audytu wewnętrznego zgodnie z
wewnętrznego na 2015 r.
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