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INFORMACJA
z realizacii planu kontroli na rok 2015
ust.S Zarządzenia nr 22t2011 Burmistrza Gminy i Miasta
Węgliniec z dnia 28'03'2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania
kontroli zarządczej W Gminie i Mieście Węgliniec przedstawiam informację z

Zgodnie

zS7

przeprowadzonych kontroli w roku 2015'
Kontrolę zarządczązewnętrzną iwewnętrznąw Urzędzie Gminy i Miasta oraz

jednostkach organizacyjnych gminy sprawuje Burmistrz wykonują ją rownieŻ:
Sekretarz Gminy i Miasta, Skarbnik Gminy i Miasta, Kierownicy komÓrek
organizacyjny, pracownicy urzędu i podmioty zewnętrzne'
W strukturze urzędu funkcjonuje ponadto samodzielne stanowisko

ds.

kontroli

wewnętrznej, W ktorej jest zatrudniony pracownik w celu wykonywania kontroli na
podstawie pisemnego upowaznienia Burmistrza'

W okresie sprawozdawczym zadaniakontrolne realizowane były w oparciu o
roczny plan kontroli zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w dniu
planie
16 stycznia 2O15r. W ubiegłym roku przeprowadzono 13 kontroli ujętych w

Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na rok 20'l6 niezrealizowane kontrole w
2015 roku W Urzędzie Gminy i Miasta W Węglincu, MGoPs, zUK, MGoK,
Przedszkolu w Węglincu, ZS w Ruszowie iWęgli cu oraz SP w CzerwonejWodzie'

kontroli.

Kontrole realizowane W 2O15r' miały charakter kontroli problemowych

i

procedur w
dotyczyły przestrzeg ania przez gminne jednostki organizacyjne realizacji
zakresie ustalania wysokościśrednichwynagrodze nauczycieli, - wykonania

Funduszu Płac, przyznawania dodatkow motywacyjnych oraz ujmowania w ewidencji

z

księgowej rozliczeń

tytułu udzielonych dotacji'

W 2015r. objęto takŻe kontroJą

prawidłowośÓ wykorzystania dotacji udzielonej

z

budżetu dla Przedszkola

Niepublicznego w Ruszowie. oddzielną grupę kontrolną stanowiły kluby spońowe z

terenu gminy

w ktorych kontrola dotyczyła weryfikacji złozonych sprawozdań z

otrzymanych dotacji. Powyzsze kontrole przeprowadzone były na samodzielnym
stanowisku ds' kontroli z udziałem Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec, oraz ins. ds.
oświaty ifunduszy europejskich. Kontrole w zakresie stosowania przepisów instrukcji

kancelaryjnej, obiegu dokumentów oraz kompletności dokumentacji organizacyjnej
kontrolowanych jednostek wykonywane były samodzielnie przez Sekretarza Gminy

i

Miasta' Ponadto czterokrotnie w ciągu ubiegłego roku przeprowadzono kontrolę
zuŻycia paliwa przez samochody słuŻbowe.
SzczegÓłowy wykaz skontrolowa nych jed nostek przed stawia pon iższa tabela.

Lp.
1.

2,

3.

4.

5

6.

Jednostka
kontrolowana

Rodzaj i zakres kontroli

Ustalenia kontroli

Przedszkole
Miejskie w
Węglincu
Szkoła
Podstawowa w

Kontrola problemowa w
zakres ie prawidłowosci
ustalania wysokosci srednich
wynag rod zen nauczycieli na
poszczegol nych stopn iach
awansu zawodowego w roku

Stwierdzono
nieprawidłowoŚci
przy ustaleniu
średniorocznej
struktury
zatrudnienia"

Czerwonej
Wodzie
Zespoł Szkoł w
Węglincu
Zespoł Szkoł w
Ruszowie
Urząd Gminy i
Miasta WęgIiniec

Urząd Gminy i
Miasta Węgliniec
Urząd Gminy i
Miasta Wę9liniec
Urząd Gminy
Miasta Węgliniec
i

Szkoła
Podstawowa w
Czerwonej
Wodzie

Data
rozpo częcial
zakonczenia
kontroli
1

9.01 .2015r.

do

05.02.2015r.

201 4.

Kontrola problemowa w
zakresie zuŻycia paliwa
przez sam och ody słuŻbowe.
Kontrola problemowa w
zakres ie zuŻy cia pa iwa
przez Sam ochody słuŻbowe.
Kontrola problemowa w
zakresie zuŻy cia pa iwa
przez sa m ochody słuzbowe.
Kontrola problemowa w
zakres ie zuzy cia pa iwa
przez sa m ochody słuzbowe.
Kontrola problemowa w
zakresie stosowania
przepisow instrukcji
kanceIaryj nej, kom pletnoŚci

Bez uwag.

12.04.2015r.

l

Bez uwag.

09.07 .2015r.

l

Bez uwag.

14.1

Bez uwag.

31

Bez uwag.

25.06.2015r.
do
26.06.2015r.

:

I

.

0.2015r.

12.2415r.

doku mentacj i org anizacyj nej

7.

8.

9.

10

11

12.

Przedszkole
Miejskie w
Węglincu

Przedszkole
Niepubliczne
w Ruszowie

Urząd Gminy
Miasta w
Węglincu

Przedszkole
Miejskie w
Węglincu
Zakład Usług
Komunalnych w
Węglincu
Miejsko - Gminny
Klub Sportowy
,,GÓrnik'' W

Węglincu
Klub Sportowy
,,Orliki" w
Węglincu
Klub Sportowy
,,Piast"

13.

jednostki, obieg
dokumentow.
Kontrola problemowa w
zakresie stosowania
przepisow instrukcji
kancelaryj nej, kompletnoŚci
d okume ntacj i org anizacYj nej
jednostki, obieg
dokumentow.
Kontrola problemowa w
zakr es e prawi dłowości
wykorzystania dotacji
udzielonej z budŻetu Gminy
w okresie od 01 .09.2014r. do
31 12.2014r.
Kontrola problemowa w
zakresie ujmowania w
ewidencji księgowej
rozliczen z tytułu
udzielonych przez gminę
dotacj i oraz prawidłowoŚc
udokumentowania
stosowania procedur
okreslonych w regulaminie
kontroli wewnętrznej.
Kontrola problemowa w
zakresie przyznawania i
udokumentowania decyzji o
dodatkach motywacyj nych
dla nauczycieli.
Kontrola problemowa w
zakresie poboru n al eznosci
udzielania ulg W spłacie oraz
windykacja naleznosci.
i

Bez uwag.

25.06.2015r.
do

26.06.2015r.

Przypisano d o zwrotu
nienaleznie pobraną
dotację.

Bez uwag.

26.02.2015r.
do
31 .03.2A15r.

19.04.2015r.
do
6.05 .201 5r.

Bez uwag.
27

.03.2415r.

do

08. 04.2015r.

Wydano zalecenia
pokontrolne.

01 .09.2A15r.

Kontrola problemowa Weryfikacj a złoŻonego
spraw ozdania z otrzYmanej
dotacji za 2014 rok

Wobec wszystkich
kontrolowanych
podmiotow wydano
zalecenia
pokontrolne.

1 3.05.2015r.
do
06.08.2015r.

Kontrola problemowa w
zakresie wykonania
Funduszu Płac za 2014r.

Wydano zalecenia
pokontrolne.

11 .02.2015r.
do
16.03.2015r.

do

29.1 0.2015r.

\,'/

czerwonej
Wodzie
Klub Sportowy
,,Victoria" w
Ruszowie
Zespoł Szkoł w
Ruszowie

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarile w protokołach z kontroli' Na
podstawie poczynionych W trakcie kontroli ustaleń Burmistrz Gminy i Miasta
Węgliniec w stosunku do 7 skontrolowanych podmiotów wydał stosowne zalecenie
pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień

i

nieprawidłowości

oraz Wprowadzenie zmian w uregulowaniach wewnętrznych.
Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli zostały podpisane przez

osoby odpowiedzialne

za

jednostki kontrolowane.

Do ustaleń

zawańych

W

protokołach wnoszono stosowne uwagi i zastrzeŻenia'
Powy

Ższa informacja po

zatwierdzeniu

przez Burmistrza

Podlega

zamieszczeniu w biuletynie informacji publicznej.

Zatwierdzam'.

lnformację opracował:
Kie rownik Wydziału

SpołecznŁ

Grniny
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