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INFORMACJA
z realizacji planu kontroli na rok 2016
Zgodnie

z

zs7

ust.s zalządzenia nr 2212011 Burmistrza Gminy

i

l\łiasta

dnia 28.03.2011 roku W sprawie organizacji i zasad funkcjonowania
kontroIi Zarządczej W Gminie i lV]ieście Węgliniec przedstawiam informację z

Węgliniec

przeprowadzonych kontroli w roku 2016.
Konvorę zaŻądczą Zewnętrzną i Wewnętrzną W Urzędzie Gminy i lv]iasta oraz

jednostkach organizacyjnych gminy sprawuje BurmiStrz Wykonują

sekretarz Gm

ny i Miasta,

Skarbnik Gminy

i

]ą

róWniez:

l\,4iasta, Kjerownicy komórek

organizacyjny' pracownicy urzędu i podmioty zewnętrzne'

W

strukturŻe urzędu funkcjonuje ponadto samodzielne StanoWisko

ds'

kontroli

Wewnętznej' W której jest zatrudniony pracownik W celu Wykonywania kontroli na
podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza' W związku Z przebywaniem na
urlopje macierzyńskich pracownika na stanowiSku kontloli WeWnętrznej obowiąZku W

tym zakresie Wykonwvała W zastępstwie inspektor ds. ośWiaty i funduszy
europejskich.

W okresie splawozdawczym zadanja kontrolne realizowane były W oparciu o
roczny p|an kontro]i Zat}vierdzony pŹez Burmistrza Gminy iMiasta Węgliniec na
podstawie ZaŻądzenla

ff

1512016

z

dnia a4.a2'2016r'

W

ubiegłym roku

przeprowadzono łącznie 15 kontroli W tym 1 1 Ujętych W planie kontroli olaz 4 poza
planem' Za zgodą Burmistrza, przeniesiono na rok 2016 niezrealizowane kontrole

W

Węglińcu' Zs W Węglińcu, SP

W

2015 roku W lVGoPs, zUK, MGoK, Przedszkolu
Czerwonej Wodzie oraz UGllvl.

W

Kontrole realizowane W 2016r' miały charakter kontroli problemowych

i

dotyczyły przestrzegania przez gminne jednostki organizacyjne oraz Wydziały Urzędu

realizacji procedur W zakresie planu finansowego płac i pochodnych, ustalania
Wysokościśredn]ch Wynaglodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego, Wykonania Funduszu Płac, plzyznawania dodatkóW motywacyjnych
otaz ujmowanja W ewjdencjl księgowej roz|iczeń z tytułu udzielonych dotacj|. W
2o']6r' objęto takŻe kontrolą prawidłowoścWykorzystania dotacji udzielonej z budŻetu

dla Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie

i

Czerwonej Wodzie. Powyzsze

kontroLe przeprowadzone byĘ przez inSpektola ds' ośW]aty ifunduszy eulopejskich z

i

Miasta Węgliniec' Kontrole W zakresie' przepływu
informacji pomiędzy Wydziałem a nadzorowaną jedn ostką araz zuŻycia paliwa plzez
Samochody służbowe Wykonywane były samodzie|nie pŻez sekretarza Gminy i
udziałen] skarbnika Gn']iny

l\,4

iasta.

Szczegółowy Wykaz skontroIowanych jednostek przedstawla poniższa tabela'

Lp.
1

Jednostka
kontrolowana

Rodzaj i zakres kontroli

[Jslalenia kontroli

Przedszkole

Kontro a prob emowa w
zakresie prawidłoWośc
usta ania Wysokoścj średnich
Wynagrodzeń nauczycielj na
poszczególnych stopniach
awansu zawodowego.

Stwierdzono
niepraWidłowości'
które nie skutkowały
Wydaniern za eceń
pokontrolnych.

16.01.2016r
do
31 .01.2016..

Bez uwag.

12 04 2016t

Bez uwag.

09.07.2016r.

Bez uwag.

14.10.2016t

Bez uwag.

31.12.2416t.

Stwierdzono

11.04.2016r.

lMiejskie w

2
3

Data

rczpocŻęcial
zakończenia
kontroli

WęqLńcu
Szkoła
Podstawowa w
Czerwonej
Wodzie
Zespół szkół W
Ruszow e
Urząd Gmlny i
N/]asta Węgliniec

Uząd Gminy

Miasta Węglin ec

4

Urząd Gm]ny i
Ny'iasia Węgljniec

5

iJrząd Gminy i
M]asta Węgliniec

6

szkoła

Kontrola probiemowa w
zakresle zuŹycia pa]]Wa
przez sarnochodV służbowe.
Kontrola problemowa w
zakresie zużycla paliwa
oę ez ŚamochodV służboWe'
Kontrola prob emowa w
zakrcslę zużycia pa wa
orzez san']ochodV służbowe
Kontrola problemowa w
zakresie zuzycia paliwa
pzez san]ochodV służbowe'
Kontrola problernowa

Podstawowa w
Czerwonej
Wodzie
7

Przedszkole
N.4iejskie w

Węglińcu

Przedszkole
Niepubliczne
w Ruszowie

8

rea zacji planu flnansowego
zakresie płac j
pochodnych w 2015r.

W

Kontrola problemowa
realizacji planu finansowego
w zakres e płac i
pochodnych w 2015r
Kontrola problernowa w
zakresie praWidłoWości
wykorzystanla dotacji
udz elonej z bUdżetu Gminy
w 2015r.
KontroLa prob emowa w
zaklesie praWidłoWośc
wykorzystania dotacj
udzjelonej z budżetu Gminy
w 2414t.
Kontro a prob ęmowa
realizacji planu finansowego
W zaklesie płac i
pochodnych w 2015r.

I

Przedszkole
N epub czne w
Czerwonej
Wodzie

10

Zespół szkół W
Węgljńcu

11

Mlejsko Gminny
ośrodek Kultury
w Węglińcu

Kontrola problemowa w
zakresie gospodarki
flnansowej jednostkl w
2014t.

12

Urząd Gminy
Miasta w
Węglińcu Kierownik
Wydziału UR

13

Urząd Gminy
Miasta w
Węglińcu
Kierownlk
Wydziału lK

Kontrola problemowa w
zakresie efektywności i
skuteczności przepłyWu
informacji porniędzy
Wydziałern a nadzorowana
iednoŚtka
Kontrola problernowa w
zakresie efektywności i
skuteczności przepływu
infornacji pomiędzy
wydziałem a nadzorowana
iednostka.
Kontrola problemowa w
zakresje prawidłowości
roz lczania dochodów
budżetu państwa i budżetóW
samorządowych - FUndusz
Alirnentacvinv
Kontrola problemowa w
zakresle praWidłowośc]
ujmowania kosztóW
stanowiących e ement
kalkulacj stawek taryi za
Wodę ściekustalonych na
2016t.

-

14

Miejsko Grninny
ośrodek Pomocy
społecznej W
Węg]]ńcu

15

Zakład Usług
Komunalnych

niepraWidłoWościnie
skutkujące Wydan em
za eceń
pokontrolnvch.
Stwierdzono
nieprawidłowości nie
skutkujące Wydaniem
zaleceń
ookontrolnvch.
Plzypisano do zwrotu
nienaleŹnie pobraną
dotację'

do
31.05.2016r.

Ptzypisano do zwrotu
nienależn e pobraną
dotac]ę'

a7.12.2015t.
do
22 A1 2016t.

Stwierdzono
niepraWidłoWościnie
skutkujące Wydaniem
za]eceń
ookontrolnvch.

13.06.2016r.
do
31 12 2016t.

12 .03.2016t .
do
31 05 2016r.

01.12.2016t.
do
15.12.2416t.

28.12 .2416t
(

.

w trakcle)

Bez uwag.

Bez uwag.

Stwlerdzono
nieprawidłoWoścj'W
trakcie uzgodnień'

24.11.2016t.
do
10.02.2O17t

Stwierdzono
niepraWidłowościnie
skutkujące Wydaniem
za eceń
pokontrolnych.

13.06.2016r.
do
30.09.2016r.

-+

szczegółowe ustalenia kontro]i zostały zawańe W protokołach u kontroli oraz
notatkach słuŻboWych'

Wszystkie protokoły

z

przeprowadzonych kontroli zostały podpisane przez

za

jednostki kontrolowane. Do ustaleń zawańych W
protokołach Wnoszono stosowne uwagi i zastrzeżenia. W 2 kontrolowanych

osoby odpowiedzialne

jednostkach kontrola rozpoczęta

PowyŻsza informacja

W

2016r' trwa nadal'

po

zatwierdzeniu przez Burmistrza

zamieszczeniu w biuletynie informacji publicznej.

lnformację opracował:

zat\Nieńzam:

pod|ega

