
B URM] s TRZ
DOBRODZiENIA

zarządzenie Nr s.0050.149,2016

Burrnistrza Dobrodziehia z dnia 30 grudnia 2016 roku

W sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli za.ządczej oraz Zespofu do spraw
kontroli zarządcżej W Urżędzie Miej§kim W Dobrodzieniu

Na podslawie Ustawy z dnia 8 malca 1990 roku o samożądzie gminnym (j.l. Dz.u, z 2016, poz, 446 z
późn, zm.),

§1

Wprcwadzam obowiązek koordynacji Kontroti zażądcząw ulzędzie Miejskim w DobrodżieniU

§2

1. Powołu]ę Zespół ds kónirol żarządczejW lJlzędzie MejskmW Dobrodzienil] zwany dae]

Zespołem W składzie.

1) sekletaż Gminy _ Koordynator ds, konkoli zaąądczej

2) Zastępca Blrmistrża - cżłonek Zespoł!

3) skarbnik Gminy członek zespc,łU

4) lnspektor ds,kontrol - Członek zespołU

2, Zobowiązuję Zespół ds, kontroli żarżądczej W Urzędżie lvliejskim W Dobrodzaeniu do:

1) koordynacjj działań związanych z systemem Kontro i zarżądcżej W Uzędze, W

szcżegÓlnoŚciW zakres e :

a, ustanawiania celów, zadań i mierników w €mach planu celów, zadań i miemików

Urzedu lV e,shlego W Dob,odzien J

b identyfikacii ryzyk, anallz ryzyk i lstanawjania mechanizmów reagowania na ryzyko W

"amach P|anu zarządzania ryzykiem Wysokim W Urzedżie i/iejskim w Dobrodżieniu

c, pĘeprowadzenlem co na]mniej raz W Toku samooceny §ystemu Kontro i zarządczej

przez placownikóW t]lzędu Miejskaego W oobrodzieniu W oparciu o formulaż samooceny

śtanowiący załącznik nr 1 do n n ejsżego Zarządzen a,

d. sporządzania W terminie do 20 kWetnia następnego roku kalendarzowego colocznego

sprawozdanaa z oceny stopnia realizacji Kontroli Zalządczą w roku popżednim, jako

element! niezbędnego do złożenia'ośWiadczenia o stanie Kontroli zażądczej" pżez
Burmistrza Dobrodzienia

2) biezącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli

zażądczej .



§3

wyka|aae zaftądzenla pa\N)ella sę sekr-Aiarzow Gmny Dobródzeń jako Koordynatolow] ds

kontro lżarżądcże] .

§4

Traci rnoc obow]ążU]acą 7ażadze|ie nr S 0050 ]62 2015 Burrn strża Dobrodżierr a ż dn a

31 12 2al5r W sprawic powołan a Kocrdynatora do spraw kontro i Zarządcże' olaż Zespo]u do spraw

kontro i zalządczej W |]rzędzie M]ejsk]m W Dobrodz en U

Zażądzeńie wchodz] w życje z dniem podpisania,

§5

,::Wj,:"

(pieczęć data, podp S)



i/.łłc^ik l\r l
do Zilżąd7.nid Nl s,0050,l49,20l6
Bulnri{l/l Dobl(xllicnił 1 dnid 30,12,20lól

Krvestiolrirriusz saITo()ccl]y l<ontroli zarządczej
KwestionariUsz samooceny kontrol za rz ądczej jest jed nym z naźędz, którego celem iest pomoc k erownikowi iednostki W użyskaniu informac] na temat

stanu kontroli zarządcżei, W tym w szczególności z dentyfikowanie obszaróW ub żagadnień wymagających usprawnień,

Podstawą do opracowania tego dokumentu byly standardy kontroli żaż ądczej d|a sektora finansóW publicżnych (zwane dale] standardami), stanowiące
żalącznik do komunikalu Nl 23 Minist€ FinansóW z dnia 16 grudnia 2009 roku {Dz Urz, lllFNr15,poz 84),

EfekiyłVne kożystanie z niniejszego dokumentu Wymaga upżedniego zapoznania s ę ze standardami i zrozumjen a roli kontroIi zażądczej W]ednostce

We Wżolze nin ejszego dokUmentu przew]dziano rubrykę urnozlWiającą oceniającemu na przedstawienie lwag i propozycji usprawnień, Po,,,!ryższe

pozwo i na komp eksowe podejście do zagadnień, będących p.zednriotem oceny, a także określic da §że k erunki dzia]ania jednostk i doskona|ć system
kontro zarządczej.

L.p PYTANlE

TAK NlE NlE WlEM uWAGl

1 czy W t]rzędżie obowlązują zasady elycznego
postępowan a (np kodeks etyk )?

2 czy żnajomość żasad etycznych potwierdził Pan/i swoim
podpisem na ośWladczeniu?

3 czy Pan/i Wie jak należy się zachować W przypadku, gdy
będzie Pan/i śWiadkiem poważnych naruszeń zasad
etycznych obowiązujących W Urzędzie?

4 czy Panali zdan em, osoby na stanowiskach
klerown cżych przestrzegają i pror.u]ą Własną postawą i

decyzjami etyczne postępowan e?



L.p PYTANlE
TAK NlE NlE WlElvl UWAGl

5. czy W Ulzędzie jest opracowywany plan szkoleń
Wewnętżnych stosownie do Uzasadnionych poizeb
placowników ?

6, Czy bie|Ze Panh udział W szko]eniach W Wystarczającym
stopniu, aby skutecznie realizować powierżone zadania?

7, czy szkolenia, W których Pan/i uczestn cżylla byly
przydatne na ża]mowanyrn stanoW sku?

8 Czy Uęąd stwarza Warunki i umożliwia podnoszenie
kwalifikacji (kUrsy językowe, urlop szkolny)?

9 czy Urząd ma Ustalone pisemne procedury izasady
naboru, które są dostępne dla Wszystkich starających się
o pracę?

10 Czy proces rekrutac]i W UrzędZie jest ]awny i otwarty?

11 czy jest Pan/ informowany o Wynikach okresowei oceny
Panal wacy?

12 Czy plzy zmia|le zadań WykonVWanych na
posżcżegó nych stanowjskach pracy dokonywane są
aktua zac]e żakresóW czynności2

13 cży pos ada Pan/i aktua ny zakres obow azkóW
odpowiedż a nośc określony na piśrnie ?

]



PYTANlE

NlE WlEM

czy procedury Wewnętrzne oraz karty L]sług na Pana /i
stanowisku są aklualne udokuraentowane?

czy podejmUje Pan/i Wystarcza]ące dżiałania mające na
celu ograniczenie z]dentyf ikowanych zagrozeńkyzyk, w
szczególnoŚci tych istotnych?

czy monitoruje Pan/ Z]dentyf kowane lyzyka oraz
skutecznośc zastosowanych metod przeciwdziałania ich
WystąpieniU?

czy posiada Pan/i bieżący dostęp do procedur/instrukcji
obowiązujących W Urżędzie (np. poprzez sieć
Wewnętr2nąl strona miasta)?

Cży obowiązujące procedury/inslrUkcje są aktualne, lzn,
zgodne ż obowjązującym przepisami prawa iregulacja.n]
Wewnętrznym ?

czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną
rcalizaąę zadań?

Czy zapewnta Pan/j odpowiedn sposób przechowywanja
ochrony dokumentacji Wplywającej i Wytworżonej na

Pan/i stanowisku?

czy W Pan /Pana komórce organizacyjnej są ustalone
zasady zastępstw na Pani/Pana stanowiskU pracy?



L,p, PYTANlE

TAK NlE NlE WlEM uWAGl

22 czy W Urzędzie są Wplowadzone Wewnętlzne procedury
regulujące zasady prżeprowadzania i dokumentowania
operacji finansowych i 9ospodarczych?

czy Urząd posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu
do zasobóW materialnych, finansowych l

informatycznych?

24 czy W Ulzędzie funkcjonują mechanizmy służące
zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemóW
informatycznych?

czy dostęp do zasobóW inlormatycznych Urzędu mają
Wyłącznie uprawnione osoby odpowiednio do zakresu
przydzielonego dostępu?

26 Cży składn k majątku tMałego są odpowiednio
oznakowane?

27 Cz,:/ ma P a| l śWiadomość swo]ej odpowiedzia]ności
n,]ienie ogólnodostępne ] powierzone oraż swo ch
obow dżt óW W 1a\,e-. ego o(^lo^], po\/.1owa^,d
Właściwe9o Wykorzystan a ?

za

czy Wie Pan /Pan jak postępować W przypadku
W\cjao|órlJ (yl |a, Il -ddlw! zątl1_ ^o póZa'- pÓNd,/ńe_
awari?

.l



L.p PYTANlE
TAK NlE NlE WlEM UWAGl

29 CZy rna Pan/i dostep do Wszystkich informacji .lanych
niezbednych do rea zacj paw e.za|ych żadań?

30 czy W pzypadku Wystąpienia trudności W realizacji
zadań zwraca się Pan/iW pieMszej kolejności do
bezpośredniego plzełożonego z prośbą o pomoc?

31 cży Pana/izdaniern stnie]e sprawny pżepływ inforr.acji
w \J.zedzie?

32 vzy yanah zdanrcm powinny być w jednostce
organizowane okresowe narady z pracownikami?

Czy żalatwianie skarg i WnioskóW iest W Urzedżie
ra on torowane?

34 czy praca audytt] Wewnetrznego przyczyn a sę Pana/]
zdaniem do lepszego fUnkcjonowania l]rzędt]?

35 czy audyt Wewnetżny zgodnie ż obowiazującyrn
przepisami p.aWa prowadzi ob ektywną i n eża|eżlą
ocene funkcjonowan a systemLr kontroli zarządcze]
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L.p, PYTANlE
TAK NIE NlE WlEM UWAGl

lNNE UWAG|

BURM_lSTRz
,'r$,"o
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