
Informacja o realizacji kontroli zarządczej 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach w 2015 roku. 

 

Zgodnie z par. 14 ust. 5 Zarządzenia nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 

listopada 2013 roku w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach i w 

gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji, przedstawiam informację o 

przeprowadzonych w roku 2015 działaniach oraz  kontrolach mających na celu zapewnienie 

skutecznej i adekwatnej kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy. 

 

I. W 2015 roku została przeprowadzona: 

1. Analiza ryzyka na rok 2016 we wszystkich wydziałach Urzędu oraz na jednoosobowych 

stanowiskach. 

2. Samoocena kontroli zarządczej w formie ankiet na poziomie pracowniczym oraz 

kierowniczym. 

3. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach w zakresie celowości i zgodności z prawem 

gospodarowania środkami publicznymi za okres 2012 r. w tym prawidłowość wprowadzania 

danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej 

subwencji ogólnej w 2012 r. Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone. 

4. Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w zakresie 

rzeczowym i finansowym projektu ROPMA.04.01.00-085/09. Brak zaleceń pokontrolnych. 

5. Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej w zakresie prawidłowości sporządzania 

sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych, 

urlopów wypoczynkowych oraz dowodów obecności w pracy. Zalecenia pokontrolne zostały 

wdrożone. 

6. Kontrola w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie w zakresie wykorzystania dotacji z 

budżetu Gminy Białobrzegi w 2014 r. (nieinwestycyjnej). Zalecenia pokontrolne zostały 

wdrożone. 

7. Kontrola w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach w zakresie 

gromadzenia dochodów budżetowych oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych, 

urlopów wypoczynkowych oraz dowodów obecności w pracy. Zalecenia pokontrolne zostały 

wdrożone. 

8. Kontrola w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach w zakresie 

wybranych zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości w 2014 roku oraz prawidłowość 

prowadzenia akt osobowych, urlopów wypoczynkowych oraz dowodów obecności w pracy. 

Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone. 

9. Kontrola w Katolickim Stowarzyszeniu Serca dla Serc w Jasionnie w zakresie wykorzystania 

dotacji z budżetu Gminy Białobrzegi w 2014 r. (nieinwestycyjnej). Zalecenia pokontrolne 

zostały wdrożone. 

II. Ocena kontroli zarządczej w 2015 roku – pozytywna. 

Sporządził: Sławomir Bielecki – Sekretarz Miasta i Gminy           

 

Zaakceptował: Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy             

 

Białobrzegi, 29 stycznia 2016 roku 


