
ZARZĄDZENIE NR 174.2016
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu audytu na 2017 rok w Gminie Grębocice

w sprawie zatwierdzenia planu audytu na 2017 rok w Gminie Grębocice

Na podstawie § 5 ust. 6 Instrukcji przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Grębocicach 
i jednostkach organizacyjnych Gminy Grębocice, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/2016 Wójta 
Gminy Grębocice z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego w Gminie 
Grębocice” oraz „Instrukcji przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Grębocicach 
i jednostkach organizacyjnych Gminy Grębocice”  w związku z art. 283.ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Grębocice:

§ 1. Zatwierdza plan audytu na 2017 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi Gminy Grębocice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2017 r.

 

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński
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AW.1721.3.2016 

P L A N  A U D Y T U  

G M I N Y  G R Ę B O C I C E  

NA 2017 ROK 

 

1 WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA 

 
 W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka wyodrębniono 392 obszary ryzyka, które 

poddano analizie ryzyka. (Analiza ryzyka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego planu). 

 Audytor przyjął następujące założenia dla łącznej oceny ryzyka: 

• łączna ocena ryzyka>=80%-  obszary ryzyka obarczone najwyższym ryzykiem,  

• łączna ocena ryzyka <80% i >= 66,67%-  obszary ryzyka obarczone średnim 

ryzykiem,  

• łączna ocena ryzyka <=53,33%-  obszary ryzyka obarczone niskim ryzykiem. 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami w wyniku analizy ryzyka stwierdzono: 

• 10 obszarów ryzyka obarczonych najwyższym ryzykiem, 

• 93 obszarów ryzyka obarczonych średnim ryzykiem. 

• 289 obszarów ryzyka obarczonych niskim ryzykiem.  

Kierując się dotychczasowymi zasadami Audytor dokonał gradacji koniecznych 
działań: 

L.p. Obszar ryzyka Działanie 

1. Obarczony najwyższym ryzykiem Podejmij działanie 

2. Obarczony średnim ryzykiem Zastanów się nad działaniem 

3. Obarczony najniższym ryzykiem Nie musisz nic robić 

  

W celu sporządzenia planu audytu na 2017 rok Audytor wewnętrzny dokonał analizy 

rezultatów uzyskanych w wyniku przedmiotowej analizy. Biorąc pod uwagę doświadczenie 

Audytora oraz kierunki działań kontrolnych podejmowanych m.in. przez Najwyższą Izbę 

Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe uzupełnił w/w analizę o obszary obarczone 

wysokim ryzykiem i przedstawił Wójtowi Gminy Grębocice propozycję obszarów ryzyka do 

objęcia planem audytu na 2017 rok.  

Załącznik do Zarządzenia Nr 174.2016

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 30 grudnia 2016 r.
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Lp. Obszar ryzyka Jednostka organizacyjna 

1. 
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu 
UG 

2. 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

 
UG 

3. 

 
Regulowanie zobowiązań finansowych UG 

4. Regulowanie zobowiązań finansowych 
Wybrana jednostka organizacyjna 

Gminy 
 

5. Windykacja należności podatkowych 
UG 

 

6. Windykacja należności cywilnoprawnych 
UG 

 

7. 
Rozliczanie imprez kulturalnych 

 
UG 

8. 
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 

 
UG 

9. Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 
Wybrana jednostka organizacyjna 

Gminy 

10. 
Ulgi i umorzenia podatkowe 

 
UG 

11. 
Zasiłki i stypendia szkolne 

 
UG 

12. 
Inwentaryzacja 

 
UG 

13. Inwentaryzacja 
Wybrana jednostki organizacyjne 

Gminy 
 

14. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków 
UG 

 

15. Opłata adiacencka z tytułu podziału i scalania 
UG 

 

16. 

Opłata adiacencka z tytułu inwestycji infrastruktury 
technicznej 

 

UG 
 

17. 
Renta planistyczna 

 
UG 

18. 

Obsługa proceduralna gospodarką komunalną- 
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z 

ubezpieczeniem mienia gminnego 
 

UG 

19. 
Przyznawanie dotacje dla organizacji pozarządowych 

 
UG 

20. 
Rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych 

 
UG 

21 

Prowadzenie konkursów na wybór realizatora programów 
zdrowotnych 

 
UG 

22. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
UG 
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Lp. Obszar ryzyka Jednostka organizacyjna 

23. Przyznawanie świadczeń w ramach ZFŚS 
UG 

 

24. Przyznawanie świadczeń w ramach ZFŚS 
Wybrane jednostki organizacyjne 

Gminy 
 

25. Ochrona danych osobowych 
UG 

 

26. Ochrona danych osobowych 
Wybrane jednostki organizacyjne 

Gminy 
 

27. Przeglądy i kontrole okresowe 
Wybrane jednostki organizacyjne 

Gminy 
 

28. 

Przyjmowanie wniosków i ustalanie uprawnień do zasiłku 
rodzinnego wraz z dodatkami 

 

GOPS 
 

29. Wynajem i dzierżawa 
GOKiB 

 

30. Rozliczanie zadań inwestycyjnych UG 

 Wójt Gminy Grębocice wskazał dwa obszary ryzyka, które zostały przez Audytora 

uwzględnione w planie audytu na 2017 rok. 

2 Obszary działalno ści jednostki, w których zostan ą przeprowadzone zadania 

zapewniaj ące w danym roku 

 W 2017 roku zadania zapewniające zostaną przeprowadzone w następujących 

obszarach działalności: 

1. Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro w Urzędzie Gminy Grębocice. 

2. Przyznawanie świadczeń w ramach ZFŚS w Urzędzie Gminy Grębocice. 

 

 

 

3 Informacja na temat planowanego bud żetu wyra żone w osobodniach 

3.1 Realizacja poszczególnych zada ń zapewniaj ących 
 

Lp. Zadanie zapewniające Liczba osobodni 

1. Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro w Urzędzie Gminy Grębocice 48 osobodni 

2. Przyznawanie świadczeń w ramach ZFŚS w Urzędzie Gminy 
Grębocice 

48 osobodni 

 

3.2 Realizacja czynno ści doradczych 
W 2017 roku nie planuje się przeprowadzenia zadania doradczego. 
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3.3 Monitorowanie realizacji zalece ń oraz realizacja czynno ści 
sprawdzaj ących 

 
Lp. Zadanie zapewniające Liczba 

osobodni 

1. 
Prawidłowość realizacji zadań przez Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami  
i Rolnictwa Urzędu Gminy w Grębocicach 

16 
osobodni 

 

3.4 Kontynuowanie zada ń audytowych z roku poprzedniego 
 
W 2017 roku nie planuje się kontynuacji zadań audytowych z 2016 roku. 
 
 
 
 
 

                                                          Sporządził:  Audytor wewnętrzny- Anna Obolewicz 

 

 

 

Uzgodniono:....................................................... 
                                                                                                                                      podpis Wójta 
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Tabela 1 Analiza ryzyka dla Gminy Grębocice na 2017 rok 

Numer zadania  Zadanie Jednostka 

organizacyjna 

Podmiot odpowiedzialny Przykładowe ryzyka  w obszarze Łączna ocena ryzyka 

1 Przygotowywanie projektów m.in. 
zarządzeń,  uchwał 

UG BR Brak zapewnienia sprawnej organizacji 
pracy Urzędu oraz zachowanie 

praworządnego funkcjonowania 
Urzędu 

66,67% 

2 Terminowe przekazywanie radnym 
materiałów na sesję i posiedzenia 

Komisji 

UG BR Uniemożliwienie radnym zapoznania 
się ze wszystkimi materiałami przed 

posiedzeniami komisji i sesją 

66,67% 

3 Protokołowanie sesji i posiedzeń 
Komisji 

UG BR Nie informowanie o działalności Rady 
Gminy 

46,67% 

4 Terminowe udzielanie i 
przekazywanie odpowiedzi na 

interpelacje i wnioski zgłaszane 
przez radnych 

UG BR Nie udzielanie oraz nie przekazywanie 
radnym w terminach określonych w 

Regulaminie Rady Gminy odpowiedzi 
na temat możliwości realizacji 

zgłaszanych przez nich wniosków oraz  
terminowe udzielanie i przekazywanie 

odpowiedzi na interpelacje 

66,67% 

5 Dyżury radnych UG BR Brak zapewnienia kontaktu Radnych z 
mieszkańcami 

46,67% 

6 Organizacja szkoleń dla radnych UG BR Nie podnoszenie kwalifikacji radnych z 
zakresu przepisów obowiązujących w 

samorządzie 

33,33% 

7 Diety radnych UG BR Przygotowanie listy wypłat z błędami, 
nierzetelnie sporządzona analiza 

obecności czy zaangażowania radnych 

66,67% 

8 Prowadzenie rejestru uchwał 
podjętych przez Radę Gminy 

UG BR Uniemożliwienie szybkiego dostępu do 
informacji publicznej  

80,00% 
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9 Przekazywanie Wojewodzie uchwał 
podjętych przez Radę Gminy 

UG BR Nie przestrzeganie przepisów ustawy o 
samorządzie gminnym 

80,00% 

10 Przekazywanie do publikacji w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego 
Uchwał podpisanych elektronicznie 

przez Przewodniczącego Rady w 
edytorze XML 

UG BR Nieterminowe przekazywanie 
podjętych przez Radę Gminy aktów 
prawa miejscowego do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego 

80,00% 

11 Prowadzenie rejestru skarg i 
wniosków wpływających do Rady 

Gminy 

UG BR Brak dokumentowania informacji na 
temat nienależytego wykonywania 

zadań lub naruszania praworządności 
przez Wójta Gminy i kierowników 
jednostek organizacyjnych Gminy 

53,33% 

12 Wydawanie zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Niewłaściwe oznaczenie właściciela 
nieruchomości na którym położone jest 

drzewo 

53,33% 

13 Działania związane z pomnikami 
przyrody 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Niewłaściwe ocena zdrowotności 
drzew 

53,33% 

14 Wnoszenie opłat z tytułu 
korzystania ze środowiska 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Możliwość błędnego przyjęcia 
jednostkowych stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska 

53,33% 

15 Wydawanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Niewłaściwe oznaczenie przebiegu 
oddziaływania planowanej inwestycji  

66,67% 

16 Realizacja gminnego programu 
usuwania azbestu 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Możliwość błędnego przydzielenia 
stawki dofinansowania 

53,33% 

17 Realizacja programu 
dofinansowania kolektorów 

słonecznych 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Możliwość błędnego przydzielenia 
stawki dofinansowania 

53,33% 

18 Udostępnianie informacji o 
środowisku - ESTIMA 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Niewłaściwe przydzielenie do danej 
grupy zdań 

53,33% 
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19 Obsługa programu komputerowego 
do odczytu danych ewidencyjnych 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Niewłaściwe odczytanie danych 33,33% 

20 Udostępnianie map ewidencyjnych 
obrębów gminy 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Niewłaściwe odczytanie danych 33,33% 

21 Opiniowanie planów ruchu zakładu 
górniczego 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Przeprowadzenie procedury 
niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

53,33% 

22 Opinie do prac geologicznych UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Błędne zinterpretowanie danych 66,67% 

23 Obsługa programu Sejs-Net oraz 
wykonywanie odczytów z 

akcelerometra 

UG Stanowisko ds. ochrony 
środowiska 

Niewłaściwie odczytanie danych 53,33% 

24 Kompletowanie dokumentów                                         
i prowadzenie ksiąg rachunkowych 
zgodnie z wyciągami bankowymi 

UG Stanowisko ds. Budżetu Nieprawidłowe skompletowanie 
dokumentów 

66,67% 

25 Sporządzanie miesięcznych  i 
kwartalnych sprawozdań 

UG Stanowisko ds. Budżetu Nieprawidłowe skompletowanie 
dokumentów 

66,67% 

26 Księgowanie przychodów  i 
rozchodów budżetu gminy 

UG Stanowisko ds. Budżetu Nieprawidłowe skompletowanie 
dokumentów 

66,67% 

27 Ewidencjonowanie operacji 
kasowych i operacji bankowych 

UG Stanowisko ds. Budżetu Nieprawidłowe ewidencjonowanie 
operacji oraz niezgodność z saldem na 

rachunku bankowym oraz 
nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa 

66,67% 

28 Sporządzanie dowodów źródłowych 
własnych dokumentujących 

operacje gospodarcze 

UG Stanowisko ds. Budżetu Nieprawidłowe ewidencjonowanie 
operacji oraz niezgodność z saldem na 

rachunku bankowym oraz 
nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa 

66,67% 
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29 Sporządzanie sprawozdań 
miesięcznych i kwartalnych 

UG Stanowisko ds. Budżetu Nieprawidłowe ewidencjonowanie 
operacji oraz niezgodność z saldem na 

rachunku bankowym oraz 
nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa 

66,67% 

30 Przygotowanie danych  i 
załączników do bilansu organu i 

jednostki 

UG Stanowisko ds. Budżetu Nieprawidłowe ewidencjonowanie 
operacji oraz niezgodność z saldem na 

rachunku bankowym oraz 
nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa 

66,67% 

31 Księgowanie i uzgadnianie wadiów 
we wskazanych bankach 

UG Stanowisko ds. Budżetu Nieprawidłowe księgowanie wadiów i 
ich uzgadnianie 

66,67% 

32 Przygotowywanie projektów m.in.. 
zarządzeń,  uchwał 

UG ZK Nie zapewnienie sprawnej i zgodnej z 
prawem organizacji pracy urzędu oraz 

jego pracowników 

53,33% 

33 Archiwizacja dokumentów UG ZK Nie wywiązanie się z obowiązku 
archiwizowania dokumentów zgodnie z 

obowiązującą instrukcją dot. 
Archiwizacji dokumentów 

53,33% 

34 Monitoring ciągów 
komunikacyjnych 

UG ZK Nie zapewnienie odpowiedniego 
monitoringu na wszystkich ciągach 
komunikacyjnych budynku urzędu 

53,33% 

35 Nadzór i kontrola nad 
zabezpieczeniami drzwi do 

pomieszczeń w zamki patentowe 

UG ZK Nie zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia wszystkich 
pomieszczeń biurowych i 

gospodarczych budynku urzędu 

53,33% 

36 Nadzór i kontrola nad systemem 
sygnalizacji włamań i systemem 

automatycznej sygnalizacji 
pożarowej 

UG ZK Nie zabezpieczenie środków 
niezbędnych do realizacji zadania oraz 
przygotowanie umowy z firmą na jego 

realizację  

53,33% 
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37 Nadzór i kontrola na wyposażeniem 
pomieszczeń w szafy biuro 

zamykane na klucz 

UG ZK Nie zapewnienie odpowiedniego 
wyposażenia w sprzęt biurowy oraz 

jego właściwe zabezpieczenie  

53,33% 

38 Nadzór i kontrola nad wydawaniem 
i przyjmowaniem kluczy od 

pomieszczeń w Urzędzie 

UG ZK Nie zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia kluczy oraz właściwe 

ich przechowywanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

53,33% 

39 Sporządzenie  studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grębocice i jego zmiany- 
Wydawanie wypisów i wyrysów 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Błędna odczytanie rysunku studium 66,67% 

40 Sporządzenie  studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grębocice i jego zmiany- 

Wydawanie zaświadczeń 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Błędna odczytanie rysunku studium 66,67% 

41 Sporządzanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i  

ich zmian- Wydawanie wypisów i 
wyrysów 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Błędna odczytanie rysunku studium 66,67% 

42 Sporządzanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i  

ich zmian- Renta planistyczna 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Błędnie sporządzony operat 
szacunkowy 

66,67% 

43 Sporządzanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i  
ich zmian- Wydawanie postanowień 

o zgodności planowanych 
podziałów nieruchomości 

gruntowych  z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Błędna decyzja podziału nieruchomości 53,33% 
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44 Prowadzenie gminnej ewidencji 
zabytków 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Nieaktualny wpis do GEZ 53,33% 

45 Tworzenie gminnego programu 
opieki nad  zabytkami - aktualizacja 

GEZ 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Zbyt duża liczba wniosków o 
dofinansowanie 

53,33% 

46 Zbywanie mienia komunalnego UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  

przestrzennego a  
przestrzennego 

Zbyt wysoka cena  53,33% 

47 Nabywanie gruntów pod drogi 
publiczne 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji                

i zagospodarowania  
przestrzennego 

Brak zgodny właściciela 53,33% 

48 Opłata adiacencka UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Błędnie sporządzony operat 66,67% 

49 Numeracja nieruchomości UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Ponowienie numeru 53,33% 

50 Podziały i rozgraniczenia 
nieruchomości 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Brak zgodny właściciela 53,33% 

51 Aktualizacja opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego, trwałego 

zarządu 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Brak zgody użytkownika wieczystego 73,33% 
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52 Przygotowywanie projektów m.in.. 
zarządzeń,  uchwał- Obsługa 

prawna 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Niezgodność z obowiązującym prawem 53,33% 

53 Zawieranie umów i zlecenia o 
wykonanie zadań 

usługowych(wycena, geodezyjne) 

UG Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami, geodezji i 

zagospodarowania  
przestrzennego 

Niezachowanie terminu wykonania 66,67% 

54 Ewidencjonowanie operacji 
kasowych i operacji bankowych na 
rachunkach jednostki budżetowej, 

projektów UE  oraz ZFŚS 

UG Stanowisko ds. księgowości  Nieprawidłowe ewidencjonowanie 
operacji oraz niezgodność z saldem na 

rachunku bankowym oraz 
nieprawidłowa klaryfikacja budżetowa 

66,67% 

55 Ewidencjonowanie rozrachunków z 
budżetami, kontrahentami gminy, 

pracownikami i innymi oraz ich 
uzgadnianie 

UG Stanowisko ds. księgowości  Nieprawidłowe ewidencjonowanie 
operacji oraz niezgodność z deklaracją 

ZUS oraz PIT 

66,67% 

56 Potwierdzanie i wystawianie 
potwierdzeń sald dla kontrahentów 

UG Stanowisko ds. księgowości  Otrzymanie niezgodnych potwierdzeń 
od kontrahentów 

53,33% 

57 Sporządzanie dowodów źródłowych 
własnych dokumentujących 

operacje gospodarcze 

UG Stanowisko ds. księgowości  Nieprawidłowe sporządzenie dowodów 
(PK)  

66,67% 

58 Sporządzanie miesięcznych i 
kwartalnych sprawozdań z 

wykonania wydatków 
realizowanych przez UG 

UG Stanowisko ds. księgowości  Nieterminowe sporządzenie 
sprawozdań oraz wartości w 

sprawozdaniu niezgodne z ewidencją 
księgową 

66,67% 

59 Przygotowanie danych i załączników 
do bilansu jednostki 

UG Stanowisko ds. księgowości  Nieprawidłowe przygotowanie danych i 
załączników oraz niezgodne z 

ewidencją księgową 

66,67% 
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60 Ewidencja księgowa środków 
trwałych 

UG Stanowisko ds. księgowości Ewidencja środka trwałego niezgodnie 
z Klasyfikacją Środków Trwałych, 
nieprawidłowa wartość środka 

trwałego oraz stawka amortyzacji 

66,67% 

61 Regulowanie zobowiązań gminy UG Stanowisko ds. księgowości                  
i sprawozdawczości budżetowej 

Nieterminowe realizowanie 
zobowiązań gminy 

86,67% 

62 Wystawianie faktur UG Stanowisko ds. księgowości                  
i sprawozdawczości budżetowej 

błędy rachunkowe oraz przekroczenie 
terminu płatności 

53,33% 

63 Sporządzanie planów 
jednostkowych 

UG Stanowisko ds. księgowości                  
i sprawozdawczości budżetowej 

Niezgodność planów finansowych z 
dokumentami budżetowymi 

53,33% 

64 Kontrolowanie pod wzg. formalnym 
i rachunkowym sprawozdań i 

dokumentów księgowych 

UG Stanowisko ds. księgowości                  
i sprawozdawczości budżetowej 

Niezgodność sprawozdań z 
dokumentami budżetowymi. 

niekompletność dokumentów 
księgowych 

66,67% 

65 Prowadzenie rozliczeń z tyt. 
podatku VAT- Prowadzenie rejestru 

sprzedaży i zakupów 

UG Stanowisko ds. księgowości                  
i sprawozdawczości budżetowej 

Nieprawidłowe rozliczenie podatku 
VAT 

53,33% 

66 Prowadzenie rozliczeń z tyt. 
podatku VAT- -Sporządzanie 
deklaracji podatkowej VAT 7 

UG Stanowisko ds. księgowości                  
i sprawozdawczości budżetowej 

Nieprawidłowe sporządzenie deklaracji 53,33% 

67 Obsługa proceduralna gospodarką 
komunalną- Przygotowanie i 
prowadzenie dokumentacji 

związanej z ubezpieczeniem mienia 
gminnego 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Brak ubezpieczenia mienia i 
wystąpienie żywiołu lub uszkodzenia 

bądź kradzieży mienia 

53,33% 
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68 Prowadzenie spraw związanych z 
zawieraniem umów na dostawę 

energii elektrycznej, gazu, wody i 
odprowadzania ścieków do 

budynków komunalnych 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Brak dostaw energii, gazu, wody do 
obiektów komunalnych 

53,33% 

69 Nadzór nad świadczeniem usług 
kominiarskich i obsługi pieców 

gazowych w budynkach 
komunalnych 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Brak świadczenia usług kominiarskich i 
obsługi pieców 

66,67% 

70 Obsługa proceduralna gospodarką 
komunalną Przygotowanie 

projektów zarządzeń, uchwał 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Brak aktów prawa miejscowego z 
zakresu spraw prowadzonych przez 
stanowisko gospodarki komunalnej 

66,67% 

71 Obsługa administracyjna komórki 
organizacyjne- Przygotowanie 

zapytań ofertowych 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Naruszenie przepisów wewnętrznie 
obowiązujących 

66,67% 

72 Obsługa administracyjna komórki 
organizacyjnej- Prowadzenie baz 

danych 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Naruszenie przepisów wewnętrznie 
obowiązujących 

66,67% 

73 Organizacja pracy komórek 
organizacyjnych 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Brak ciągłości pracy  w okresie urlopów 
i absencji chorobowych 

66,67% 

74 Dokonywanie zakupu opału do 
budynków komunalnych i 

prowadzenie dokumentacji 
materiałowej 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Brak ogrzewania świetlic i zagrożenie 
wystąpienia awarii instalacji 

wodociągowej 

66,67% 

75 Zaopatrywanie urzędu w sprzęt 
komputerowy i meble  biurowe 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Obniżenie warunków pracy 
pracowników 

66,67% 

76 Koordynowanie spraw związanych z 
dokonywaniem zakupów z funduszy 

sołectw 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Nie wykorzystanie funduszu 
przeznaczonego na sołectwa 

66,67% 
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77 Sporządzanie wniosków o 
udzielenie dotacji z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Brak dotacji 66,67% 

78 Nadzór  nad realizacją umów 
konserwacji i eksploatacji 

oświetlenia ulicznego 

UG Stanowisko ds. Gospodarki 
komunalnej 

Zagrożenie bezpieczeństwa  na terenie 
gminy 

66,67% 

79 Przyjmowanie wpłat podatków i 
opłat stanowiących dochody UG 

UG Stanowisko ds. obsługi 
finansowej i kasowej 

Pomyłki rachunkowe przy rozliczeniach 66,67% 

80 Wypłata gotówki z kasy UG UG Stanowisko ds. obsługi 
finansowej i kasowej 

Pomyłki rachunkowe przy rozliczeniach 66,67% 

81 Prowadzenie rozliczeń ZUS UG Stanowisko ds. obsługi 
finansowej i kasowej 

Nieterminowe prowadzenie rozliczeń 66,67% 

82 Prowadzenie rozliczeń z US  z tyt. 
podatku dochodowego 

UG Stanowisko ds. obsługi 
finansowej i kasowej 

Nieterminowe prowadzenie rozliczeń 66,67% 

83 Ewidencja rachunków z tyt. prac 
zleconych i umów o dzieło 

UG Stanowisko ds. obsługi 
finansowej i kasowej 

Nieterminowe prowadzenie rozliczeń 66,67% 

84 Przyjmowanie i ewidencjonowanie 
zabezpieczeń i depozytów 

UG Stanowisko ds. obsługi 
finansowej i kasowej 

Pomyłki rachunkowe przy rozliczeniach 66,67% 

85 Profilaktyka i Rozwiązywanie 
Problemów Alkoholowych- 

Realizacja Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Realizowanie programu niezgodnie z 
ustawą o wychowaniu w trzeźwości 

53,33% 

86 Przygotowanie projektów uchwał z 
zakresu  gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Nieterminowe sporządzanie 
sprawozdania - raportu 

53,33% 
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87 Profilaktyka i Rozwiązywanie 
Problemów Alkoholowych- 
Przygotowanie projektów 

sprawozdania - raportu z realizacji 
gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Nieterminowe przekazywanie 
projektów 

53,33% 

88 Profilaktyka i Rozwiązywanie 
Problemów Alkoholowych- Obsługa 

finansowa zadań z zakresu 
profilaktyki 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Realizowanie programu niezgodnie z 
ustawą o wychowaniu w trzeźwości 

53,33% 

89 Przeciwdziałanie Narkomanii- 
Realizacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Realizowanie programu niezgodnie z 
przepisami prawa 

53,33% 

90 Przeciwdziałanie Narkomanii- 
Realizacja programów dla dzieci i 

młodzieży 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Realizowanie programu niezgodnie z 
przepisami prawa 

53,33% 

91 Przeciwdziałanie Narkomanii-
Obsługa finansowa zadań z zakresu 

profilaktyki uzależnień 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Nieterminowe składanie planu 
finansowego 

53,33% 

92 Prowadzenie konkursów na wybór 
realizatora programów 

zdrowotnych 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Prowadzenie konkursów niezgodnie z 
przepisami prawa 

66,67% 

93 Koordynowanie spraw związanych z 
udzielaniem dotacji dla szpitali na 

remont i zakup sprzętu medycznego 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Udzielanie dotacji niezgodnie z 
przepisami prawa 

53,33% 

94 Obsługa finansowa zadań z zakresu 
ochrony zdrowia 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Nieterminowe składanie planu 
finansowego 

53,33% 

95 Pomoc materialna dla uczniów- 
Przyjęcie i rozpatrzenie  wniosków 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Nieterminowe rozpatrzenie wniosków 53,33% 
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96 Pomoc materialna dla uczniów-
Sporządzenie i wydanie decyzji 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Wydanie decyzji niezgodne z 
przepisami prawa 

53,33% 

97 Pomoc materialna dla uczniów-
Naliczanie stypendiów socjalnych 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Naliczenie stypendiów niezgodnie z 
przepisami prawa 

53,33% 

98 Pomoc materialna dla uczniów-
Obsługa finansowa zadań z zakresu 

pomocy materialnej 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Nieterminowe składanie planu 
finansowego 

53,33% 

99 Badania lekarskie w zakresie 
medycyny pracy- Przygotowanie 

zapytania ofertowego na 
świadczenie usług w zakresie 

medycyny pracy 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Przygotowanie procedur na badania z 
zakresu medycyny pracy niezgodnie z 

przepisami prawa 

53,33% 

100 Badania lekarskie w zakresie 
medycyny pracy-Badania 

profilaktyczne pracowników z 
zakresu medycyny pracy 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Niezgodny zakres badań z przepisami 
prawa 

53,33% 

101 Badania lekarskie w zakresie 
medycyny pracy- Obsługa 
finansowa zadań z zakresu 

medycyny pracy 

UG Stanowisko ds. polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 

Nieterminowe składanie planu 
finansowego 

53,33% 

102 Przyjmowanie deklaracji 
podatkowych od osób pr. i jedn. 
org. nie pos.osob.pr., kontrola 
prawidłowości ich wypełnienia 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Przyjęcie błędnie lub niekompletnie 
wypełnionej deklaracji 

53,33% 

103 Weryfikacja i egzekwowanie 
złożenia deklaracji podatkowych 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Brak deklaracji podatkowej 53,33% 

104 Przyjmowanie informacji 
podatkowych od osób fizycznych 

prowadzących działał. gosp. i 
kontrola prawidłowości ich 

wypełnienia 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Przyjęcie błędnie lub niekompletnie 
wypełnionej informacji 

53,33% 
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105 Egzekwowanie złożenia informacji 
podatkowych przez osoby 
prowadzące dział. gosp. 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Brak informacji podatkowej 53,33% 

106 Wydawanie decyzji ustalających 
wysokość podatku dla osób 

fizycznych prowadzących dział. 
gosp. I osób prawnych 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Błędnie naliczona kwota podatku 53,33% 

107 Wydawanie decyzji korygujących 
dla osób fizycznych prowadzących 

działał. gosp. oraz dla osób 
prawnych 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Błędnie naliczona kwota podatku 53,33% 

108 Obsługa podatników - 
rozpatrywanie wniosków w sprawie 
ulg podatkowych od osób prawnych 

i osób fizycznych prowadzących 
dział. gosp. 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Nieprawidłowo udzielona ulga, 
przekroczenie terminu załatwienia 

sprawy 

53,33% 

109 Wydawanie zaświadczeń w 
sprawach podatkowych dla osób 

prawnych 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Stwierdzenie faktu niezgodnego z 
dokumentacją lub brak danych do 
potwierdzenia stanu faktycznego 

53,33% 

110 Przyjmowanie wniosków  w sprawie 
zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju nap. 

wykorzystywanego do produkcji 
rolnej 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Błędne ustalenie powierzchni użytków 
rolnych, błędne wyliczenie 

zakupionego paliwa 

53,33% 

111 Naliczenie kwoty zwrotu podatku 
akcyzowego  i wydawanie decyzji 

dla producentów rolnych 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Błędne naliczenie kwoty zwrotu 
podatku akcyzowego 

53,33% 

112 Sprawozdania z wymiaru podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości 

osób prawnych 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Błędnie naliczone kwoty podatku 53,33% 
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113 Sprawozdania z udzielonej pomocy 
publicznej dla osób prawnych i osób 

fiz. prowadzących dział. 
gospodarczą 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Błędnie naliczone kwoty udzielonej 
pomocy publicznej, przekroczenie 
terminu przekazania sprawozdania 

53,33% 

114 Sprawozdanie z realizacji wypłat 
podatku akcyzowego producentom 

rolnym 

UG Stanowisko ds. wymiaru 
podatku 

Niezgodne naliczenie wypłaconego  
podatku akcyzowego z otrzymaną 

dotacja celową  

53,33% 

115 Ewidencja  podatków-Księgowanie 
na kontach podatkowych należności  

pobranych od podatników 

UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Błędne ewidencjonowanie na kontach 
podatników 

53,33% 

116 Wystawianie upomnień UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Przedawnienie należności 53,33% 

117 Egzekucja  zaległości UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Przedawnienie należności - Strata 
finansowa mająca wpływ na Budżet 

Gminy 

53,33% 

118 Hipoteka UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Przedawnienie należności - Strata 
finansowa mająca wpływ na Budżet 

Gminy 

53,33% 

119 Przygotowanie kontokwitariuszy 
zgodnie z ewidencją kont 

analitycznych 

UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Przekroczenie terminu załatwienia 
sprawy 

53,33% 

120 Rozliczanie Sołtysów UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Błędne rozliczenie kontokwitariuszy  53,33% 

121 Ewidencja podatków od Środków 
Transportowych 

UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Błędna ewidencja podatków 53,33% 

122 Egzekucja podatku od środków 
transportowych 

UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Przedawnienie zaległości 53,33% 

123 Wystawianie zaświadczeń o 
niezaleganiu w podatkach 

UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Błędy i niekompletność danych 
niezgodność z ewidencja podatkową 

53,33% 

124 Wystawianie zaświadczeń o spłacie 
hipoteki 

UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Błędy i niekompletność danych 
niezgodność z ewidencją podatkową 

53,33% 
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125 Ewidencja czynszów i innych opłat UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Brak kontroli może być przyczyną  
zaległości czynszów za najem lokali 

53,33% 

126 Rozliczanie ewidencji analitycznej z  
wpływów należności - Sporządzanie 

sprawozdania 

UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Wskazanie nierzetelnych danych w 
sprawozdaniach budżetowych 

53,33% 

127 Rozliczanie ewidencji analitycznej z  
wpływów należności -Zaległości 

UG Stanowisko ds. windykacji 
podatków 

Błędne rozliczenie zaległości może 
spowodować niezgodność analityczną 

53,33% 

128 Pomoc przedsiębiorcom przy 
wypełnianiu wniosków o wpis, 

zmianę, zawieszenie, odwieszenie i 
wykreślenie z ewidencji działalności 

gospodarczej 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak pomocy  53,33% 

129 Wprowadzanie danych  do systemu 
CEIDG i ich kontrolowanie 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak pomocy  53,33% 

130 Prowadzenie ewidencji wniosków 
dotyczących działalności 

gospodarczej 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak pomocy  53,33% 

131 Prowadzenie rejestru wydawanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie prowadzenie rejestru 53,33% 

132 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nieterminowe wydawanie zezwoleń 53,33% 

133 Ewidencjonowanie oświadczeń o 
sprzedaży napojów alkoholowych 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak ewidencji 53,33% 

134 Kontrola opłat za korzystanie z 
zezwoleń 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak kontroli 53,33% 
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135 Wydawanie zaświadczeń/ 
poświadczeń o dokonaniu opłaty 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie wydawanie poświadczeń i 
zaświadczeń 

53,33% 

136 Wydawanie decyzji o cofnięciu lub 
wygaśnięciu zezwolenia 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie wydanie decyzji 53,33% 

137 Współpraca z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policją, Strażą Celną, 
Sanepidem 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak współpracy 53,33% 

138 Druki ścisłego zarachowania-
prowadzenie rejestrów 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie prowadzenie rejestru 53,33% 

139 Druki ścisłego zarachowania 
przyjmowanie druków 

(pieczętowanie i nadawanie 
numerów) 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Przyjmowanie nieoznakowanych 
druków, brak nad nimi kontroli 

53,33% 

140 Druki ścisłego zarachowania- 
wydawanie druków osobom 

upoważnionym 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Wydanie druków nieupoważnionej 
osobie 

53,33% 

141 Druki ścisłego zarachowania- 
Dokonywanie zamówień druków 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Zamówienie niewłaściwych druków/ 
brak podejmowania czynności 

związanych z ciągłością uzupełniania 
druków 

33,33% 

142 Ewidencja środków trwałych w 
używaniu- Przyjmowanie do 
ewidencji nowo zakupionych 

przedmiotów, dokonywanie zmian 
w miejscach użytkowania i osób 

odpowiedzialnych, a także 
zdejmowanie z ewidencji zużytych 

przedmiotów na podstawie 
stosownych dokumentów 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nienależyte przyjmowanie i 
ewidencjonowanie danych 

53,33% 
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143 Ewidencja środków trwałych w 
używaniu-prowadzenie ewidencji 

elektronicznej i nadawanie 
numerów inwentarzowych 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nienależyte wprowadzanie danych 53,33% 

144 Archiwum zakładowe przejmowanie 
akt z poszczególnych komórek 

organizacyjnych 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak podejmowania działań 
związanych z przyjmowaniem akt do 

archiwum 

53,33% 

145 Archiwum zakładowe 
porządkowanie akt zgodnie z 

wymogami instrukcji archiwalnej 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie porządkowanie akt 53,33% 

146 Archiwum zakładowe 
przechowywanie i zabezpieczanie 

przejętej dokumentacji oraz 
prowadzenie jej ewidencji 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie zabezpieczenie dokumentacji 53,33% 

147 Archiwum zakładowe udostępnianie 
dokumentacji osobom 

upoważnionym 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak udostępniania dokumentacji 33,33% 

148 Archiwum zakładowe 
porządkowanie (w razie potrzeby) 
akt niewłaściwie opracowanych, 
znajdujących się już w archiwum 

zakładowym 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak porządku 53,33% 

149 Archiwum zakładowe wydzielanie z 
zasobu archiwum zakładowego 

dokumentacji niearchiwalnej (kat. 
"B"), której okres przechowywania 

już minął 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie wydzielania akt 53,33% 
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150 Archiwum zakładowe inicjowanie 
brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej (akta kat. B) i udział 
w jej komisyjnym brakowaniu 

oraz przekazywaniu  wybrakowanej 
dokumentacji na makulaturę, po 
uprzednim uzyskaniu zezwolenia 

archiwum państwowego, 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak działań dotyczących wydzielania 
akt i brakowania 

53,33% 

151 Archiwum zakładowe wydzielanie z 
zasobu archiwum zakładowego 

dokumentacji archiwalnej (kat. "A") 
i właściwe ich przechowywanie 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie wyodrębnienie akt kat. A 53,33% 

152 Prowadzenie strony internetowej 
gminy-zbieranie materiałów do 

zamieszczenia na stronę 
internetową 

UG Stanowisko ds. promocji            
i działalności  gospodarczej 

Bierność w pozyskiwaniu informacji 53,33% 

153 Prowadzenie strony internetowej 
gminy- wprowadzanie danych  na 

stronę internetową 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie wprowadzanie danych 53,33% 

154 Prowadzenie strony internetowej 
gminy- redagowanie publikowanej 

treści artykułów 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Bierność w redagowaniu materiałów 53,33% 

155 Prowadzenie strony internetowej 
gminy-współpraca z poszczególnymi 

referatami i  jednostkami 
podległymi 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak współpracy 80,00% 

156 Prowadzenie strony internetowej 
gminy- wykonywanie i 

zamieszczanie zdjęć na stronie 
internetowej 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie wykonywanie zdjęć 53,33% 

157 Wieści Grębocickie- redagowanie 
gazety 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie redagowanie 53,33% 
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158 Wieści Grębocickie- składanie 
gazety 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak składu gazety 53,33% 

159 Wieści Grębocickie- przygotowanie 
gazety do druku 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie przygotowanie gazety do druku 53,33% 

160 Wieści Grębocickie- zbieranie i 
archiwizowanie poszczególnych 
numerów Wieści Grębocickich 

UG Stanowisko ds. promocji                         
i działalności  gospodarczej 

Nie zbieranie gazet 53,33% 

161 Wieści Grębocickie- wysyłanie 
egzemplarza obowiązkowego do 

Narodowej biblioteki 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie wysłanie egzemplarza 
obowiązkowego 

53,33% 

162 Współpraca ze środkami masowego 
przekazu-informowanie mediów o 

imprezach i wydarzeniach na 
terenie gminy 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak współpracy 53,33% 

163 Współpraca ze środkami masowego 
przekazu-przygotowywanie do 

zamieszczenia w mediach 
materiałów sponsorowanych 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie przygotowywanie materiałów 53,33% 

164 Współpraca ze środkami masowego 
przekazu-wykonywanie zleceń i 

umów z mediami 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak kontroli nad zleceniami 53,33% 

165 Promocja gminy-udział w 
konkursach, wypełnianie ankiet 

UG Stanowisko ds. promocji                      
i działalności  gospodarczej 

Nie uczestniczenie w konkursach 53,33% 

166 Promocja gminy-wykonywanie zdjęć 
na imprezach odbywających się na 

terenie gminy 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Nie wykonywanie zdjęć 53,33% 

167 Promocja gminy-pomoc w 
przygotowywaniu imprez 

promujących gminę 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Brak współpracy 53,33% 
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168 Promocja gminy-gospodarowanie 
materiałami promocyjnymi 

UG Stanowisko ds. promocji                          
i działalności  gospodarczej 

Złe gospodarowanie materiałami 
promocyjnymi 

53,33% 

169 Przeprowadzenie postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych 

UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Przeprowadzenie procedury 
niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

66,67% 

170 Prowadzenie centralnego rejestru 
zamówień publicznych 

UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Nieprawidłowe prowadzenie Rejestru 53,33% 

171 Sporządzenie sprawozdań z 
udzielonych zamówień publicznych 

UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Nieterminowe sporządzenie 
sprawozdania 

53,33% 

172 Weryfikacja przedłożonych SIWZ UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Weryfikacja SIWZ niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

66,67% 

173 Udział w pracach komisji 
przetargowych w jednostkach 

organizacyjnych Gminy 

UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Podejmowanie działań niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

53,33% 

174 Przygotowanie projektów m. in. 
Zarządzeń, uchwał 

UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Nie przygotowanie projektów m.in. 
zarządzeń, uchwał w wyznaczonym 

terminie 

53,33% 

175 Przygotowanie SIWZ UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Błędne określenie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

66,67% 

176 Prowadzenie baz danych UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Nieumieszczenie w bazie danych części 
danych 

53,33% 

177 Organizacja pracy komórek 
organizacyjnych 

UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Niezapewnienie ciągłości pracy 
wydziału w okresie urlopów i absencji 

chorobowych 

66,67% 

178 Wprowadzanie materiałów do BIP UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Nieprawidłowe wprowadzanie 
materiałów na BIP 

53,33% 
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179 Zawieranie umów o wykonanie 
zadań inwestycyjnych 

UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Zawarcie umowy niezgodnej z 
przeprowadzoną procedurą o 

udzielenie zamówienia publicznego 

66,67% 

180 Sporządzenie sprawozdań i 
informacji 

UG Główny Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych 

Niedotrzymanie terminu na 
sporządzenie informacji lub 

sprawozdania 

53,33% 

181 Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i 
skorowidzów urodzeń, małżeństw i 
zgonów oraz dokumentacji tych akt. 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Błędne dane 66,67% 

182 Sporządzanie aktów urodzeń, 
zgonów, małżeństw oraz rejestrów 

pomocniczych do tych akt 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Błędne dane 66,67% 

183 Odtwarzanie i ustalanie  treści 
aktów stanu cywilnego oraz 

wydawanie wypisów i zaświadczeń z 
prowadzonych ksiąg 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Błędne dane 53,33% 

184 Przyjmowanie oświadczeń o 
wstąpieniu w związek małżeński, 
wyborze nazwiska małżonków i 
dzieci, uznanie dziecka i nadanie 

dziecku nazwiska męża matki 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Błędne dane dot. nazwiska 66,67% 

185 Wydawanie zaświadczeń o 
zdolności prawnej obywatela 

polskiego do zawarcia małżeństwa 
za granicą 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Błędne  dane 53,33% 

186 Organizowanie uroczystości 
jubileuszowych 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Brak uroczystości 53,33% 

187 Współpraca z parafiami w zakresie 
realizacji ustawy konkordatowej 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Unieważnienie małżeństwa 80,00% 
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188 Wykonywanie innych czynności 
przewidzianych w prawie o aktach 
stanu cywilnego oraz w kodeksie 

rodzinnym i opiekuńczym 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Błędne dane 53,33% 

189 Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i 
skorowidzów urodzeń, małżeństw i 
zgonów oraz dokumentacji tych akt. 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Błędnie wydana decyzja 53,33% 

190 Prowadzenie rejestrów 
mieszkańców pobytu stałego oraz 

czasowego 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Brak ochrony danych osobowych 53,33% 

191 Prowadzenie rejestrów pobytu 
czasowego cudzoziemców 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Brak ochrony danych osobowych 53,33% 

192 Korespondencja z innymi organami UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Brak ochrony danych osobowych 53,33% 

193 Sporządzanie wykazów dzieci dla 
szkół i przedszkoli 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Brak możliwości zapisania do szkoły 53,33% 

194 Zawiadomienia o zmianach 
meldunkowych CBA i Pesel 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Dowody niedopuszczone do produkcji 66,67% 

195 Wydawanie decyzji o zameldowaniu 
i wymeldowaniu 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Brak zameldowania 66,67% 

196 kontrola dyscypliny meldunkowej w 
terenie 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Błędna decyzja 53,33% 

197 Dowody osobiste UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Dowody niedopuszczone do produkcji 53,33% 

198 Prowadzenie kwalifikacji wojskowej UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Weryfikacja pod kątem predyspozycji i 
stanu zdrowia 

66,67% 

199 Wysyłanie zawiadomień o zmianach 
do WKU 

UG Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Zgon  53,33% 

200 Ochrona informacji niejawnych UG Pełnomocnik ds. informacji 
niejawnych 

Brak dochowania tajemnicy służbowej 66,67% 
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201 Ochrona systemów i sieci 
teleinformatycznych 

UG Pełnomocnik ds. informacji 
niejawnych 

Nie zapewnienie ochrony logicznej 66,67% 

202 Ochrona fizyczna UG Pełnomocnik ds. informacji 
niejawnych 

Nie zapewnienie ochrony fizycznej 66,67% 

203 Kontrola ochrony informacji 
niejawnych oraz przestrzeganie 

przepisów o ochronie 

UG Pełnomocnik ds. informacji 
niejawnych 

Nie zapewnienie kontroli 66,67% 

204 Okresowa kontrola ewidencji 
materiałów i obiegu dokumentów 

UG Pełnomocnik ds. informacji 
niejawnych 

Nie zapewnienie kontroli 53,33% 

205 Opracowanie planu ochrony 
jednostki organizacyjnej i 

nadzorowanie jego realizacji 

UG Pełnomocnik ds. informacji 
niejawnych 

Brak opracowania planu 66,67% 

206 Szkolenie pracowników w zakresie 
ochrony informacji niejawnych 

UG Pełnomocnik ds. informacji 
niejawnych 

Ujawnianie informacji 66,67% 

207 Prowadzenie baz danych - centralne 
rejestry skarg i wniosków, 

zarządzeń, upoważnień 

UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Brak realizacji rejestracji 53,33% 

208 Przygotowywanie umów zleceń UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Brak środków  53,33% 

209 Przygotowywanie umów na 
używanie samochodu prywatnego 

do celów służbowych 

UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Brak realizacji rejestracji 53,33% 

210 Archiwizacja dokumentów UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Brak realizacji 33,33% 

211 Kontrola dyscypliny pracy i nadzór 
nad przestrzeganiem ustalonego 

czasu pracy 

UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Brak kontroli 53,33% 

212 Prowadzenie dokumentacji 
kadrowej 

UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Nieprawidłowa dokumentacja 53,33% 
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213 Sporządzanie dokumentów 
związanych z nawiązywaniem i 

rozwiązywaniem stosunku pracy 

UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Błędy w tworzonej dokumentacji 53,33% 

214 Potwierdzenie wiarygodności 
podpisu 

UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Brak realizacji 53,33% 

215 Potwierdzenie dokumentów za 
zgodność z oryginałem 

UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Brak realizacji 53,33% 

216 Zakup usług pocztowych UG Stanowisko ds. Organizacyjnych 
i kadr 

Błędy formalno-rachunkowe. 53,33% 

217 Konserwacja, remonty UG Stanowisko ds. rolnych, 
melioracji i wodociągów 

Nie wykonanie zlecenia przez 
zarządzającego 

53,33% 

218 Nadzór nad utrzymaniem i 
bezpieczeństwem placów zabaw 

UG Stanowisko ds. rolnych, 
melioracji i wodociągów 

Możliwość wypadku 53,33% 

219 Nadzorowanie czystości nad 
obiektami gminy - rejestr umów 

UG Stanowisko ds. rolnych, 
melioracji i wodociągów 

Rezygnacja firmy z wykonywania usług 53,33% 

220 Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami 

UG Stanowisko ds. rolnych, 
melioracji i wodociągów 

Zaatakowanie przez zwierzą 53,33% 

221 Prowadzenie dokumentacji GSW UG Stanowisko ds. rolnych, 
melioracji i wodociągów 

Nie właściwa gospodarka  53,33% 

222 Konserwacja rowów UG Stanowisko ds. rolnych, 
melioracji i wodociągów 

Nie udrożnienie rowów 53,33% 

223 Udostępnianie teczek 
własnościowych 

UG Stanowisko ds. rolnych, 
melioracji i wodociągów 

Brak teczki 53,33% 

224 Wydawanie zaświadczeń UG Stanowisko ds. rolnych, 
melioracji i wodociągów 

Brak składki w terminie 53,33% 

225 Przygotowanie w uzgodnieniu ze 
Skarbnikiem Gminy projektów 

umów dla planowanych do realizacji 
zadań inwestycyjnych i 

remontowych. 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Przeprowadzenie procedury 
niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

66,67% 

226 Przekazywanie placów budowy dla 
wykonawców 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Nieterminowe przekazanie placu 
budowy 

53,33% 
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227 Zgłaszanie rozpoczęcia i 
zakończenia robót budowlanych 

właściwym organom. 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Niedotrzymanie terminu  53,33% 

228 Nadzór nad wykonywaniem 
obowiązków przez inspektorów 

nadzoru w zakresie prowadzonych 
robót 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Weryfikacja postępu prac zgodnie z 
dokumentacją techniczną załączoną do 

inwestycji 

53,33% 

229 Przygotowywanie projektów m.in.. 
zarządzeń,  uchwał 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Nieprzygotowanie projektów m.in. 
zarządzeń, uchwał w wyznaczonym 

terminie 

53,33% 

230 Przygotowywanie SIWZ UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Błędne określenie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

66,67% 

231 Nadzór nad przygotowaniem 
dokumentacji technicznej inwestycji 

oraz jej odbiór 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Błędne zweryfikowanie dokumentacji 
technicznej prowadzonej inwestycji 

66,67% 

232 Organizacja pracy komórek 
organizacyjnych 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Niezapewnienie ciągłości pracy 
wydziału w okresie urlopów i absencji 

chorobowych 

53,33% 

233 Sporządzanie planów rzeczowych i 
finansowych w zakresie zadań 

inwestycyjnych 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Niedotrzymanie obowiązujących 
terminów w zakresie sporządzenia 
planów lub przekazania danych do 

planu 

66,67% 

234 Sporządzanie dokumentacji mającej 
na celu pozyskanie wykonawców 
zadań inwestycyjnych w zakresie 

opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i 

realizację zakresu rzeczowego 
zadania 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Błędne określenie warunków udziału w 
postępowaniu uniemożliwiające 

pozyskanie wykonawcy 

53,33% 

Id: 6C26D558-46D5-4F47-914D-9E294C4158CD. Podpisany Strona 29 z 42



Załącznik Nr 1 do planu audytu na 2017 rok 

 26

235 Zawieranie umów o wykonanie 
zadań inwestycyjnych 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Zawarcie umowy niezgodnej z 
przeprowadzoną procedurą o 

udzielenie zamówienia publicznego 

53,33% 

236 Rozliczanie zadań inwestycyjnych UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Nieprawidłowe rozliczenie zadania 
inwestycyjnego 

66,67% 

237 Sporządzanie sprawozdań i 
informacji 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Niedotrzymanie terminu na 
sporządzenie informacji lub 

sprawozdania 

53,33% 

238 Nadzór nad inwestorami 
zastępczymi 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Nienależyte sprawowanie nadzoru nad 
inwestorem zastępczym skutkujący 

utratą dofinansowania w części lub w 
całości 

53,33% 

239 Pełnienie nadzoru inwestycyjnego UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Wykonanie zadania niezgodnie z 
umową 

53,33% 

240 Zapewnienie nadzoru 
inwestycyjnego nad realizacją 

inwestycji 

UG Inspektor ds. Inwestycji                                
i Budownictwa 

Wykonanie remontu niezgodnie z 
umową  

53,33% 

241 Dokumentacja organizacji pracy 
szkoły 

GIM G Dyrektor Zmiana przepisów 66,67% 

242 Dokumentacja organizacji 
finansowej szkoły 

GIM G Dyrektor, Główny księgowy Zmiana przepisów, polityki, zasad, 
kryteriów bądź ich niejasność 

66,67% 

243 Rachunkowość GIM G Dyrektor, Główny księgowy Niezachowanie terminów sporządzania 
sprawozdań 

53,33% 

244 Planowanie w gospodarce 
finansowej 

GIM G Dyrektor, Główny księgowy Niezachowanie terminów sporządzania 
sprawozdań 

66,67% 

245 Wydatkowanie w gospodarce 
finansowej 

GIM G Dyrektor, Główny księgowy Brak planowania działań 66,67% 

246 Gospodarka i zarządzanie 
majątkiem 

GIM G Dyrektor Opóźnienia w aktualizacji danych 53,33% 

247 Rekrutacja i dobór kadry GIM G Dyrektor Rekrutacja bez odpowiednich 
kwalifikacji i predyspozycji.  

66,67% 
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248 Ocena pracy GIM G Dyrektor  Dobór nieodpowiednich kryteriów 
oceny. Brak aktualnej oceny 

46,67% 

249 Szkolenie i doskonalenie GIM G Dyrektor Zbyt niskie uczestnictwo 66,67% 

250 BHP GIM G Dyrektor, Pracownik BHP Ryzyko wypadku 53,33% 

251 Ochrona danych osobowych GIM G  Administrator danych 
osobowych 

Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów 
informatycznych 

80,00% 

252 Prowadzenie dokumentacji 
zamówień publicznych 

GIM G Dyrektor, Główny księgowy Błędy i niekompletność dokumentacji 80,00% 

253 Przestrzeganie przepisów prawa 
zamówień publicznych 

GIM G Dyrektor, Główny księgowy Przekroczenie upoważnień i 
nieprzestrzeganie zarządzenia. 
Niewłaściwe gospodarowanie 

finansami publicznymi. 

80,00% 

254 Przyznawanie świadczeń w ramach 
ZFŚS 

GIM G Dyrektor, Komisja socjalna Nieprawidłowość w naliczaniu 
świadczeń 

80,00% 

255 Prowadzenie dokumentacji 
zamówień publicznych 

PP Dyrektor, Intendent Indolencja (nieprzestrzeganie 
procedur) 

66,67% 

256 Przestrzeganie zarządzenia 
Dyrektora Przedszkola Publicznego 

w  Grębocicach w sprawie 
zamówień publicznych 

PP Dyrektor, Intendent Niedostateczne rozeznanie rynku przy 
udzielaniu zamówień publicznych do 

30 tys. euro 

66,67% 

257 Sporządzanie sprawozdań 
finansowych 

PP dyrektor Błędy w sprawozdaniach finansowych 66,67% 

258 Sporządzanie planów budżetowych PP dyrektor Nieterminowe sporządzenie planów 66,67% 

259 Sporządzanie rozliczeń z US i GUS PP dyrektor Nieprawidłowo sporządzone 
sprawozdania 

66,67% 

260 Naliczanie wynagrodzeń PP dyrektor Błędy w naliczaniu wynagrodzeń 66,67% 

261 Magazynowanie żywności PP Intendent Marnotrawstwo 53,33% 

262 Prawidłowa realizacja procedur 
HACCP 

PP Intendent Poprawność prowadzonych  procedur 
HACCP  

53,33% 
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263 Pobieranie odpłatności PP Intendent Brak egzekwowania opłat, utrata 
środków 

66,67% 

264 Przeglądy i kontrole okresowe PP dyrektor  Prawidłowość i terminowość 66,67% 

265 Wyposażenie PP Dyrektor, Intendent, 
pracownicy 

Niedostateczny budżet na realizację 
zadań związanych z wyposażeniem 

66,67% 

266 Przyznawanie świadczeń socjalnych PP Dyrektor, Komisja Socjalna Przyznanie świadczeń osobom  
nieuprawnionym 

66,67% 

267 Prowadzenie dokumentacji PP Dyrektor, Komisja Socjalna Prawidłowe prowadzenie 
dokumentacji merytorycznej 

53,33% 

268 Dokonywanie odpisów PP Główny księgowy Prawidłowe przeliczenie na podstawie 
dokumentów źródłowych 

66,67% 

269 Organizacja i prowadzenie 
inwentaryzacji okresowej 

PP Dyrektor, Komisja 
inwentaryzacyjna 

Prawidłowość i terminowość  66,67% 

270 Prowadzenie dokumentacji 
inwentaryzacyjnej 

PP Dyrektor, Komisja 
inwentaryzacyjna 

Poprawność dokumentacji i 
przeprowadzenie inwentaryzacji 

zgodnie z przepisami prawa 

66,67% 

271 Naliczanie umorzenia środków 
trwałych na koniec roku 

budżetowego 

PP Dyrektor, Komisja 
inwentaryzacyjna 

Poprawność dokumentacji i 
przeprowadzenie inwentaryzacji 

zgodnie z przepisami prawa 

66,67% 

272 Przestrzeganie regulaminu pracy i 
regulaminu spacerów i wycieczek 

PP Dyrektor Stosowanie zasad regulaminu pracy 66,67% 

273 Szkolenie pracowników w zakresie 
bhp 

PP Dyrektor, pracownik bhp Prawidłowość i terminowość 
sprawozdań 

66,67% 

274 Rekrutacja i dobór kadry PP Dyrektor  Zrealizowanie zadań objętych statutem 66,67% 

275 Ocena pracy PP Dyrektor Przeprowadzenie oceny pracy 
wszystkich uprawnionych pracowników 

53,33% 
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276 Szkolenia i doskonalenia PP Dyrektor Skierowanie na szkolenie zgodnie ze 
złożonym wnioskiem 

53,33% 

277 Dokumenty organizacji pracy PP Dyrektor Poprawność i aktualność prowadzonej 
dokumentacji 

53,33% 

278 Dokumentacja organizacji 
finansowej 

PP Dyrektor Poprawność i aktualność prowadzonej 
dokumentacji 

66,67% 

279 Organizacja jednostki GOPS Kierownik Nieprzestrzeganie przepisów prawnych 53,33% 

280 Akty prawne, obsługa prawna 
jednostki 

GOPS Kierownik Nieprzestrzeganie przepisów prawnych 53,33% 

281 Ogóle zasady pracy, płacy, 
ewidencja osobowa, 

bezpieczeństwo i higiena pracy. 

GOPS Kierownik Nieprzestrzeganie przepisów prawnych 53,33% 

282 Zatrudnianie GOPS Kierownik Nieprzestrzeganie przepisów prawnych 53,33% 

283 Ewidencja osobowa GOPS Kierownik Nieprzestrzeganie przepisów prawnych 53,33% 

284 Bezpieczeństwo i higiena pracy GOPS Kierownik Nieprzestrzeganie przepisów prawnych 53,33% 

285 Szkolenia i doskonalenie zawodowe GOPS Kierownik Nieprzestrzeganie przepisów prawnych 53,33% 

286 Przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych 

GOPS Pracownik socjalny Nieterminowa realizacja 53,33% 

287 Zasiłki stałe GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

288 Zasiłki okresowe GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

289 Zasiłki celowe GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 
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290 Zasiłki celowe specjalne GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

291 Zasiłki celowe losowe GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

292 Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania 

GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Znaczny wzrost zadań jednostki 53,33% 

293 Inne programy rządowe GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Znaczny wzrost zadań jednostki 53,33% 

294 Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze. 

GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Niedostateczny budżet na realizację 
zadań 

53,33% 

295 Domy Pomocy Społecznej GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

296 Składka zdrowotna GOPS Pracownik socjalny/Kierownik Niedostateczny budżet na realizację 
zadań 

53,33% 

297 Przyjmowanie wniosków i ustalanie 
uprawnień do zasiłku rodzinnego 

wraz z dodatkami 

GOPS Starszy referent ds. świadczeń 
rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 
/Kierownik 

Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

298 Świadczenie pielęgnacyjne wraz z 
ubezpieczeniem społecznym i 

zdrowotnym 

GOPS Starszy referent ds. świadczeń 
rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego/Kierownik 

Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

299 Zasiłek pielęgnacyjny GOPS Starszy referent ds. świadczeń 
rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego/Kierownik 

Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

300 Jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia się dziecka 

GOPS Starszy referent ds. świadczeń 
rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego/Kierownik 

Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

301 Przyjmowanie wniosków i ustalanie 
uprawnień do funduszu 

alimentacyjnego 

GOPS Starszy referent ds. świadczeń 
rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 
/Kierownik 

Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

Id: 6C26D558-46D5-4F47-914D-9E294C4158CD. Podpisany Strona 34 z 42



Załącznik Nr 1 do planu audytu na 2017 rok 

 31

302 Postępowanie z dłużnikami 
alimentacyjnymi 

GOPS Starszy referent ds. świadczeń 
rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 
/Kierownik 

Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

303 Przyjmowanie wniosków i ustalanie 
uprawnień do dodatku 

mieszkaniowego 

GOPS Referent/Wójt Gminy Świadczenia przyznane z naruszeniem 
zasad i kryteriów Ustawy 

53,33% 

304 Przeprowadzanie zapytań 
ofertowych 

GOPS Wyznaczony pracownik 
/Kierownik 

Niedostatecznie rozeznanie rynku przy 
udzielaniu zamówień publicznych do 

30 000 Euro 

53,33% 

305 Prowadzenie ewidencji księgowej GOPS Główny Księgowy Wskazanie nierzetelnych danych w 
sprawozdaniach finansowych i 

budżetowych 

53,33% 

306 Naliczanie płac, ZUS, Podatek GOPS Główny Księgowy Nieterminowa wypłata wynagrodzeń 
oraz przekazywania składek ZUS i 

podatku dochodowego 

53,33% 

307 Prowadzenie kasy GOPS Główny Księgowy Prawidłowość gospodarowania 53,33% 

308 Realizacja świadczeń pieniężnych - 
ogółem 

GOPS Główny Księgowy Znaczny wzrost zadań jednostki 53,33% 

309 Dokumentacja organizacji pracy ZGK Dyrektor, Główny Księgowy Brak aktualizowanego regulaminu 
organizacyjnego  

53,33% 

310 Dokumentacja organizacji 
finansowej zakładu 

ZGK Dyrektor, Główny Księgowy Brak aktualizowanej polityki 
rachunkowości i zasad gospodarki 

finansowej 

53,33% 

311 Rekrutacja i dobór kadry ZGK Dyrektor, Główny Księgowy Nietrafne kryteria merytoryczne 
naboru pracownika 

53,33% 

312 Okresowa ocena pracy 
pracowników 

ZGK Dyrektor, Główny Księgowy Nieznajomość przez pracowników 
uregulowań zawartych w zakresie 

obowiązków, uregulowań prawnych 
koniecznych do realizacji zadań 

53,33% 
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313 Szkolenie i doskonalenie 
pracowników zgodnie z potrzebami 

ZGK Dyrektor, Główny Księgowy Brak właściwie dobranych szkoleń 53,33% 

314 Zgodność działań z regulaminem 
organizacyjnym oraz Statutem ZGK 

ZGK Dyrektor, Główny Księgowy Zrealizowanie zadań wynikających ze 
statutu 

53,33% 

315 Wynajem i dzierżawa GOKiB Dyrektor Nieterminowe lub błędne sporządzanie 
umów, brak nadzoru nad 

dzierżawionymi pomieszczeniami, 
nieterminowe wystawianie faktur 

53,33% 

316 Zaopatrzenie GOKiB  Dyrektor, Gł. Księgowa Nieterminowe  dokonywanie zakupów, 
nieterminowość realizacji zamówień 

publicznych przez wykonawców, 
niedostateczne rozeznanie rynku przy 
udzielaniu zamówień publicznych do 
14.000 Euro. Dobór nieodpowiednich 

kryteriów, oceny ofert. 

53,33% 

317 Archiwum Zakładowe GOKiB Dyrektor Nieprawidłowy sposób przyjmowania 
ewidencji i przechowywania 

dokumentacji 

53,33% 

318 Obsługa szatni GOKiB Prac. gospodarczy Niezadawalający stan czystości, 
wypadki związane z 

nieprzestrzeganiem przepisów BHP, 
zagubienia rzeczy 

33,33% 

319 Okresowe oceny pracy GOKiB Dyrektor Nieprecyzyjne określenie obowiązków, 
utrata zaufania, brak motywacji do 
osiągania celów, brak precyzyjnie 

określonej odpowiedzialności 

53,33% 

320 Szkolenie pracowników GOKiB Dyrektor Brak właściwie dobranych szkoleń, 
brak motywacji do zdobywania 

kwalifikacji 

53,33% 
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321 Organizacja pracy działu i nadzór GOKiB Dyrektor Niewłaściwa organizacja czasu pracy, 
brak nadzoru, katastrofy budowlane, 

nieterminowe świadczenie usług - 
remonty, naprawy, konserwacje, brak 

planowania działań 

53,33% 

322 Nagłośnienie i oświetlenie GOKiB Dyrektor Awaria systemu nagłośniowego lub 
oświetleniowego, wdrażanie nowych 
technologii, zakłócenia w dostawie 

energii elektrycznej 

33,33% 

323 Realizacja grafiki komputerowej GOKiB Dyrektor Przerwy w dostępie do Internetu, 
utrata informacji, awaria urządzeń 

komputerowych 

33,33% 

324 Prace naprawcze GOKiB Dyrektor Dublowanie zadań, brak dbałości o 
urządzenia, nieterminowość 

wykonywania zadań 

53,33% 

325 Wykonywanie dyspozycji środkami 
pieniężnymi GOKiB 

GOKiB Dyrektor, Gł. Księgowa Nieautoryzowany przelew środków 
pieniężnych lub wypłata gotówki, 

nieterminowa dyspozycja środkami, 
włamania 

53,33% 

326 Nadzór nad planowaniem i 
rozliczaniem imprez kulturalnych 

GOKiB Dyrektor, Gł. Księgowa Niezgodność wypłat z zawartymi 
umowami, niedotrzymanie warunków 

umów 

53,33% 

327 Prowadzenie księgowości GOKiB GOKiB Gł. Księgowa Zatrzymanie pracy systemów 
informatycznych, utrata informacji, 
zmiana przepisów, nieprawidłowe 
rozliczenia z ZUS i US, prowadzenie 
ksiąg rachunkowych niezgodnie z 

przepisami, niezachowanie zasad oraz 
terminu inwentaryzacji składników 

majątkowych 

53,33% 
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328 Prowadzenie sprawozdawczości 
finansowej GOKiB 

GOKiB Gł. Księgowa Wskazanie nierzetelnych danych w 
sprawozdaniach finansowych oraz 

niezachowanie terminów ich 
sporządzania 

53,33% 

329 Kadry GOKiB Dyrektor, Gł. Księgowa Nieprawidłowe zawieranie umów o 
pracę, nieprawidłowe prowadzenie akt 

osobowych, ewidencja czasu pracy, 
urlopów, zwolnień lekarskich 

53,33% 

330 Organizacja pracy w dziale 
merytorycznym nadzór nad 

terminowym przygotowaniem 
planu rocznego placówki, nadzór 
nad przygotowaniem i realizacją 

imprez, nadzór nad promocją 
imprez i wydarzeń za 

pośrednictwem dostępnych 
mediów 

GOKiB Dyrektor Zły przepływ informacji, dublowanie w 
wykonywaniu tego samego zadania, 

niewłaściwy podział obowiązków, 
nieprawidłowa organizacja czasu pracy, 

brak nadzoru w trakcie wykonywania 
zadań 

53,33% 

331 Organizacja imprez plenerowych, 
okolicznościowych, pikników i 

koncertów 

GOKiB Dział merytoryczny  Nieprawidłowe zawarcie umów z 
artystami, brak osoby odpowiedzialnej 
za realizację zadania, zła komunikacja 

w zespole realizującym zadanie, awarie 
sprzętu, złe czynniki atmosferyczne, 

choroba artysty, wypadki losowe, 
utrata wizerunku, nie zadowolenie 

odbiorców wydarzeń związane z 
nietrafionym doborem repertuaru, 

niska frekwencja 

53,33% 

332 Prowadzenie sprawozdawczości z 
działalności merytorycznej 

GOKiB Instruktorzy Wykazanie nierzetelnych danych, 
nieterminowe wykonanie 

sprawozdania 

53,33% 
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333 Sekcje, grupy zainteresowań, grupy 
amatorskie 

GOKiB Dział merytoryczny  Choroba instruktora, brak 
przygotowania merytorycznego do 

prowadzenia zajęć, nie przygotowanie 
miejsca do prowadzenia zajęć, nie 

przygotowanie miejsca do 
prowadzenia zajęć w tym samym 

czasie, brak materiałów i pomocy do 
przeprowadzania zajęć, słaba 

frekwencja 

53,33% 

334 Nieprofesjonalne prezentacje 
sceniczne 

GOKiB Dział merytoryczny  Choroba wykonawców, awaria sprzętu, 
złe warunki atmosferyczne, zdarzenia 

losowe, nieprawidłowy przepływ 
informacji 

53,33% 

335 Organizacja przeglądów na 
poziomie regionalnym, konkursów 
na poziomie gminnym oraz imprez 

okolicznościowych i konferencji 

GOKiB Dział artystyczny Zły przepływ informacji, niewłaściwy 
podział obowiązków w trakcie 
przygotowania i realizacji, nie 

sprecyzowanie wzajemnych oczekiwań 
i możliwości stron realizujących 

zadanie, nieterminowość w realizacji 
zadania, zbyt niskie uczestnictwo 

53,33% 

336 Prowadzenie dokumentacji 
zamówień publicznych 

GOKiB Dyrektor Nieprowadzenie dokumentacji 
zamówień publicznych 

53,33% 

337 Przestrzeganie zarządzenia 
Dyrektora w sprawie zamówień 

publicznych 

GOKiB Dyrektor, Główny księgowy Nieprowadzenie dokumentacji 
zamówień publicznych 

53,33% 

338 Zakup zbiorów GOKiB Dyrektor Nietrafny dobór księgozbioru 53,33% 

339 Zapewnienie realizacji zadań i celów 
statutowych jednostki 

GOKiB Dyrektor i pracownicy Zły przepływ informacji, dublowanie w 
wykonywaniu tego samego zadania, 

niewłaściwy podział obowiązków, 
nieprawidłowa organizacja czasu pracy, 

brak nadzoru w trakcie wykonywania 
zadań 

53,33% 
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340 Dokumentacja organizacji pracy 
szkoły 

SP G Dyrektor Zmiana przepisów 66,67% 

341 Dokumentacja organizacji 
finansowej szkoły 

SP G Dyrektor, Główny księgowy Zmiana przepisów, polityki, zasad, 
kryteriów bądź ich niejasność 

53,33% 

342 Rachunkowość SP G Dyrektor, Główny księgowy Niezachowanie terminów sporządzania 
sprawozdań 

53,33% 

343 Planowanie w gospodarce 
finansowej 

SP G Dyrektor, Główny księgowy Niezachowanie terminów sporządzania 
sprawozdań 

53,33% 

344 Wydatkowanie w gospodarce 
finansowej 

SP G Dyrektor, Główny księgowy Brak planowania działań 53,33% 

345 Gospodarka i zarządzanie 
majątkiem 

SP G Dyrektor Opóźnienia w aktualizacji danych 53,33% 

346 Rekrutacja i dobór kadry SP G Dyrektor Rekrutacja bez odpowiednich 
kwalifikacji i predyspozycji. Dobór 
nieodpowiednich kryteriów oceny. 

Brak aktualnej oceny 

53,33% 

347 Ocena pracy SP G Dyrektor Rekrutacja bez odpowiednich 
kwalifikacji i predyspozycji. Dobór 
nieodpowiednich kryteriów oceny. 

Brak aktualnej oceny 

53,33% 

348 Szkolenie i doskonalenie SP G Dyrektor Zbyt niskie uczestnictwo 53,33% 

349 BHP SP G Dyrektor, Pracownik BHP Ryzyko wypadku 53,33% 

350 Ochrona danych osobowych SP G  Administrator danych 
osobowych 

Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów 
informatycznych 

53,33% 

351 Prowadzenie dokumentacji 
zamówień publicznych 

SP G Dyrektor, Główny księgowy Błędy i niekompletność dokumentacji 53,33% 

352 Przestrzeganie zarządzenia i 
regulaminu zamówień publicznych 

SP G Dyrektor, Główny księgowy Przekroczenie upoważnień i 
nieprzestrzeganie zarządzenia, 
niewłaściwe gospodarowanie 

finansami publicznymi 

53,33% 

353 Przyznawanie świadczeń w ramach 
ZFŚS 

SP G Dyrektor, Komisja socjalna Nieprawidłowość w naliczaniu 
świadczeń 

53,33% 

354 Dokumentacja organizacji pracy 
szkoły 

SP RZ Dyrektor Zmiana przepisów 66,67% 
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355 Dokumentacja organizacji 
finansowej szkoły 

SP RZ Dyrektor, Główny księgowy Zmiana przepisów, polityki zasad, 
kryteriów bądź ich niejasność  

53,33% 

356 Rachunkowość SP RZ Dyrektor, Główny księgowy Niezachowanie terminów sporządzania 
sprawozdań  

53,33% 

357 Planowanie w gospodarce 
finansowej 

SP RZ Dyrektor, Główny księgowy Niedostateczny budżet na realizację 
zadań 

53,33% 

358 Wydatkowanie w gospodarce 
finansowej 

SP RZ Dyrektor, Główny księgowy Brak planowania działań 53,33% 

359 Gospodarka i zarządzanie 
majątkiem 

SP RZ Dyrektor Opóźnienia w aktualizacji danych  53,33% 

360 Rekrutacja i dobór kadry SP RZ Dyrektor Dobór nieodpowiednich kryteriów 
oceny. Brak aktualnej oceny. 

53,33% 

361 Ocena pracy SP RZ Dyrektor Dobór nieodpowiednich kryteriów 
oceny, brak aktualnej oceny 

53,33% 

362 Szkolenie i doskonalenie SP RZ Dyrektor Zbyt niskie uczestnictwo, frekwencja 53,33% 

363 BHP SP RZ Dyrektor, Pracownik BHP Ryzyko wypadku 53,33% 

364 Ochrona danych osobowych SP RZ  Administrator danych 
osobowych 

Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów 
informatycznych 

53,33% 

365 Prowadzenie dokumentacji 
zamówień publicznych 

SP RZ Dyrektor, Główny księgowy Błędy i niekompletność   dokumentacji  53,33% 

366 Przestrzeganie przepisów prawa 
zamówień publicznych 

SP RZ Dyrektor, Główny księgowy Przekroczenie upoważnień i nie 
przestrzeganie zarządzenia.  

53,33% 

367 Prawidłowość przyznawania 
świadczeń w ramach ZFŚS 

SP RZ Dyrektor, Komisja socjalna Pobieranie środków w nadmiernej 
wysokości 

53,33% 

368 Dokumentacja organizacji pracy ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak poprawności i aktualności 
prowadzonej dokumentacji 

53,33% 

370 Dokumentacja organizacji 
finansowej 

ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak poprawności i aktualności 
prowadzonej dokumentacji 

53,33% 
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371 Rachunkowość ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak prawidłowego prowadzenia 
dokumentacji księgowej 

53,33% 

372 Planowanie w gospodarce 
finansowej 

ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak planów dostosowanych do 
możliwości finansowych 

53,33% 

373 Wydatkowanie w gospodarce 
finansowej 

ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak prawidłowości i terminowości 
sprawozdań 

53,33% 

374 Sporządzanie sprawozdań 
budżetowych i finansowych 

ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak prawidłowości i terminowości 
sprawozdań 

53,33% 

375 Naliczanie wynagrodzeń ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak prawidłowości i terminowości  53,33% 

376 Sporządzanie rozliczeń z ZUS ,US i 
GUS 

ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak prawidłowości i terminowości  53,33% 

377 Gospodarka majątkiem ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak poprawności ewidencji 
majątkowej 

53,33% 

378 Dokumentacja inwentaryzacyjna ZAESIP Dyrektor, Główny księgowy Brak poprawności dokumentacji i 
przeprowadzenie inwentaryzacji 
niezgodnie z przepisami prawa 

53,33% 

387 Prowadzenie dokumentacji 
zamówień publicznych 

ZAESIP Dyrektor Niepoprawność i aktualność 
prowadzonej dokumentacji 

53,33% 

388 Przestrzeganie zarządzenia 
Dyrektora w sprawie zamówień 

publicznych 

ZAESIP Dyrektor, Główny Księgowy Niepoprawność prowadzonych 
procedur 

53,33% 

389 Przeglądy i kontrole okresowe ZAESIP Dyrektor Brak prawidłowości i terminowości 53,33% 

390 Remonty ZAESIP Dyrektor Wykonanie niezgodnie z planowanymi 
zadaniami 

53,33% 

391 Organizacja i prowadzenie 
inwentaryzacji okresowej 

ZAESIP Dyrektor, Główny Księgowy Niepoprawność dokumentacji i 
przeprowadzenie inwentaryzacji 
niezgodnie z przepisami prawa 

53,33% 

392 Ochrona danych osobowych ZAESIP Dyrektor, Administrator Danych 
Osobowych 

Nieprawidłowe stosowanie procedur 53,33% 
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